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1. F.M.I. VĂZUT DE EL ÎNSUŞI 

 

1.1. Scurt istoric 

Fondul Monetar Internaţional a luat fiinţă în iulie 1944, prin hotărârea a 
44 state participante la Conferinţa Monetară şi Financiară Internaţională de la 
Bretton Woods (New-Hampshire, S.U.A.). Actul său constitutiv îl reprezintă 
"Acordul" încheiat atunci pe baza documentară a planurilor White şi Keynes şi 
reflectă o predominanţă a concepţiei anglo-americane, temperată prin menţi-
nerea mai pregnantă a suveranităţii monetare a statelor participante în raport 
cu ideea iniţială a introducerii unei discipline monetare mai riguroase. 

Iniţial "Acordul" s-a concretizat în 20 de articole constituind Statutul 
F.M.I. Urmare a unor amendamente ulterioare (vezi ANEXA) s-a produs modi-
ficarea a 8 articole şi s-au adăugat 12 noi articole şi anexe. 

Statutul Fondului stabilit prin "Acordul" de la Bretton Woods prevede că 
acesta: 

 se va bucura de o deplină personalitate juridică pe teritoriile fiecărui 
stat membru; 

 va avea capacitatea de a contracta, de a dobândi bunuri mobile şi 
imobile şi de a dispune de acestea; 

 va avea capacitatea de a sta în justiţie pe teritoriile supuse 
jurisdicţiilor membrilor săi. 

Rolul F.M.I. prezentat în Raportul F.M.I. din 1991/1992 este următorul: 

 supervizează sistemul monetar internaţional şi promovează coope-
rarea monetară internaţională; 

 promovează stabilirea schimburilor Salutare şi relaţii de schimb 
ordonate între membrii săi; 

 acordă asistenţă membrilor care au dificultăţi temporare ale balanţei 
de plăţi, prin atribuirea unei finanţări pe termen scurt, până la mediu, 
acordându-le prin aceasta posibilitatea de a-şi corecta dereglările în 
balanţa de plăţi; 

 suplimentează rezervele membrilor prin alocarea de DST-uri, în 
cazurile în care există o cerinţă globală pe termen lung; 

 îşi constituie resursele, în principal din subscrierea cotei de către 
membrii săi

1
. 

                                                           
1
 La 13 octombrie 1993, F.M.I. avea 178 ţări membre cu un total al cotelor de 146,0 
miliarde DST. 
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Dată fiind completa independenţă financiară a F.M.I., acestuia nu-i 
sunt aplicabile prevederile art. 17 al Cartei O.N.U. referitoare la controlul 
financiar al Adunării Generale asupra bugetului. 

Aşadar, F.M.I. nu este obligat să transmită ONU informaţii de detaliu 
asupra activităţilor sale, asigurând prin aceasta secretul documentelor şi al 
operaţiunilor membrilor săi. Acest secret necesar şi inerent operaţiilor Fondului, 
preluat din normele şi practicile bancare, reprezintă un element fundamental, 
caracteristic, al autonomiei acestei instituţii specializate a ONU aşa cum reiese 
din prevederile Art. 1(3) al acordului între ONU şi F.M.I. 

1.2. F.M.I. - aspecte preliminare1 

O revizie fundamentală o constituie consultările din cadrul Articolului IV 
care permit F.M.I. să supravegheze politicile ţărilor membre. Aceste consultări 
ajută F.M.I. să se ocupe cu promptitudine de cererile înaintate de ţările mem-
bre F.M.I. pentru folosirea resurselor financiare ale F.M.I., şi de propunerile de 
modificare a politicilor şi practicilor înaintate F.M.I. pentru avizul său. Con-
sultările din cadrul Articolului IV permit personalului tehnic şi Consiliului de 
Administraţie să beneficieze de ampla experienţă acumulată de ţările membre 
în decursul timpului. Printre celelalte subiecte luate tot mai des în dezbatere, în 
cadrul consultărilor purtate sub egida Articolului IV, au fost: combaterea 
sărăciei, chestiuni sociale, industriale şi cele legate de piaţa forţei de muncă şi, 
de dată mai recentă, cheltuielile militare şi problemele legate de protecţia me-
diului înconjurător. 

Temelia condiţionalităţii este un element esenţial al rolului F.M.I. de aju-
torare a ţărilor membre pentru a-şi ameliora problemele legate de balanţa de 
plăţi. De asemenea, condiţionalitatea a fost concepută cu scopul de a se asig-
ura că ţările membre care utilizează resurse F.M.I. vor fi în stare să-şi îndeplin-
ească obligaţiile de rambursare la termenele stabilite, aşa încât să se menţină 
caracterul rotativ al resurselor F.M.I. 

Astfel, prin aplicarea programelor F.M.I. pentru America Latină din anii 
'90 se consideră că s-au înregistrat unele succese. Argentina şi Mexic au avut 
în mod deosebit succes în recâştigarea pieţelor, reprezentând 60% din totalul 
anului 1993. A crescut, de asemenea, volumul emisiunilor de obligaţiuni ale 
Braziliei şi Venezuelei. Chile şi Uruguay şi-au restabilit prezenţa pe aceste 
pieţe în 1993, iar Columbia, Guatemala şi Peru au reintrat pe piaţă pentru 
prima dată după mai mulţi ani. 

"Cazul Mexic" a devenit oarecum un etalon, o referinţă pentru aplicarea 
măsurilor promovate de F.M.I. care au dovedit că "se poate", sub rezerva man-

                                                           
1
 Corina-Elena CUCOLI - Bazele teoriei economice promovate de Fondul Monetar 
Internaţional. Efectele acordurilor cu Fondul Monetar Internaţional încheiate în 
perioada 1990-1994 asupra economiei României, Teză de doctorat, A.S.E., 
Bucureşti, 1999. 
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ifestării unor efecte adverse ale integrării internaţionale. Creşterea integrării 
pieţelor financiare în ultimii 10-15 ani a adus mari beneficii prin asigurarea unei 
alocări mai eficiente a economiilor globale şi prin influenţarea investiţiilor şi 
creşterii economice în multe ţări. Dar există şi un revers: creşterile vaste ale 
fluxurilor financiare peste graniţele naţionale, a făcut ca ţările participante la 
pieţele financiare internaţionale să fie mult mai vulnerabile la efectele adverse 
ale acestora: preocupări în privinţa viabilităţii politicilor adoptate, asupra ca-
pacităţii de a preveni instabilităţile economice, globalizarea financiară făcând 
să crească viteza de propagare a perturbărilor economice de la o ţară la alta.

1
 

Deci, globalizarea financiară este, în acelaşi timp, o cauză şi un efect al pro-
gresului economic al timpurilor noastre, escaladând provocările de a preveni şi 
rezolva crizele financiare. 

1.3. Autoevaluarea şi evaluarea externă a practicii F.M.I.2 

Ca OAR
3
, după cum am arătat, F.M.I. nu se supune controlului nici unei 

instituţii internaţionale sau locale. Cu toate acestea, F.M.I. resimte cerinţa de a-
şi autoevalua continuu eficienţa şi, din când în când, de a se supune unei eval-
uări externe, de către experţi din afara Fondului. La evaluarea F.M.I. participă 
funcţionarii instituţiei, Oficiul de Audit şi Inspecţia Internă, Comitetul de Audit 
Extern, evaluatorii externi şi specialiştii desemnaţi. 

1.3.1. Autoevaluarea 

Obiectul evaluării este să înveţi, să ameliorezi rezultatele cu privire la 
scopurile fixate şi să profiţi de aceste rezultate, ca şi corectarea erorilor - 
pentru obţinerea unei mai bune eficiente. Cei care învaţă cel mai bine sunt 
funcţionarii instituţiei şi aceştia au nevoie de dorinţa de a învăţa. 

                                                           
1
 În final, Mexicul s-a transformat dintr-un etalon într-un "caz", "cazul Mexic". Din 1988 
şi până în 1993, beneficiind de un suport activ din partea F.M.I., Mexicul şi-a întărit 
procesul de stabilizare macroeconomică şi transformare structurală. S-a obţinut o 
reducere importantă a deficitului bugetar, iar inflaţia a scăzut de la 160% în 1987, la 
8% în 1993. Creşterea economică a ajuns de la o medie de 0% în perioada 1985-
1988, la 3% în perioada 1989-1993. Dar, din 1994 s-au manifestat slăbiciuni: deficitul 
contului curent extern a crescut la 6,5%, fiind finanţat în cea mai mare parte de 
influxuri de capital pe termen scurt; peso-ul a fost lăsat să se deprecieze, iar 
vulnerabilitatea economiei a crescut datorită schimbării obligaţiunilor guvernamentale 
existente, cu Tesobonos, un instrument indexat pe dolarul american. Deficitul contului 
curent s-a mărit considerabil, ajungând la 8% din P.I.B., la nivelul întregului an 1994. 
Toţi aceşti factori au contribuit la erupţia crizei economice la nivelul lunii decembrie 
1994. Vezi Corina-Elena CUCOLI - Op. cit., p. 77-78. 

2
 Interviu acordat F.M.I., Buletin nr. 20/10 noiembrie 1997, p. 348-349 de către Eduard 
BRÂU, directorat Oficiului de Audit şi Inspecţie Internă. 

3
 Organism cu Autoreglementare. 
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O evaluare poate să ia diferite forme. Dezbaterea intensă şi continuă, 
însuşirea de cunoştinţe au fost prezentate în cadrul F.M.I. cu timp în urmă. 

Recomandările de politică economică făcute ţărilor, administraţiei sau di-
rectorului executiv sunt precedate de analize minuţioase şi de discuţii. Aceasta 
este o caracteristică a F.M.I. şi unul din stâlpii fundamentali ai capacităţii in-
stituţionale. Procesul de evaluare internă al F.M.I. are ca obiectiv dobândirea 
capacităţii de consultanţă şi constituie un sistem de verificări şi ajustări. 

Când F.M.I. se angajează să acorde resurse financiare unei ţări sau 
ajunge la o concluzie bazată pe supervizarea politicii economice a unei ţări, 
hotărârile sale sunt aprobate de către 24 de membri ai Directoratului Executiv, 
care reprezintă cele 181 ţări membre. Propunerile Directoratului sunt analizate 
în detaliu de un reprezentant al ţării interesate, reprezentanţi ai altor ţări şi au-
torităţile şi entităţile independente pe care ţările le consultă. 

Directorul face periodic o evaluare a experienţei dobândite din colabo-
rarea directă cu ţările interesate. Directorii examinează politicile de bază, de la 
folosirea resurselor financiare ale F.M.I. până la supervizarea politicilor eco-
nomice ale ţărilor. Această evaluare se completează adesea cu consultaţii ale 
lumii academice. 

Unii observatori văd F.M.I. ca o entitate doctrinară şi monolitică. Totuşi, 
instituţia se mândreşte că poate exprima o părere unanimă când formulează 
recomandări unei ţări sau colaborează la conturarea unui program de ajustare. 
Această părere unanimă este rezultatul unei intense dezbateri interne şi a 
unui proces serios şi de mare anvergură. 

De 30 de ani, funcţionarea Departamentului de Elaborare şi Examinare a 
Politicilor, care controlează existenţa coerenţei consultanţei pe care o oferă 
F.M.I. În materie de politici economice, analizează experienţa instituţiei şi in-
formează Directoratul asupra programelor de ajustare sprijinite de F.M.I. Re-
cent, de exemplu, s-a analizat experienţa F.M.I. În ceea ce priveşte programele 
aprobate în cadrul serviciului de ajustare structurală. Această analiză de 
funcţionare a ajustării structurale, care se efectuează la fiecare 4 ani, oferă Di-
rectoratului o concluzie asupra administrării şi funcţionării F.M.I., iar publicului, 
o evaluare a eficienţei ajustării structurale, cu efecte de promovare a reformei 
structurale şi de creştere în ţările în curs de dezvoltare. 

La fiecare 2 ani, Departamentul de Elaborare şi Examinare a Politicilor şi 
Departamentul de Studii prezintă Directoratului un studiu despre calitatea şi 
eficienţa supervizării pe care o exercită F.M.I., ale cărui principale concluzii se 
publică în Raportul Anual. În evaluarea supervizării, în 1997, Directoratul a 
semnalat necesitatea unei transparenţe mai mari. Urmare a acestei evaluări, s-
a decis să se publice "Note de informare a presei", în care se rezumă dezbat-
erile Directoratului referitoare la consultanţă, conform Articolului IV (super-
vizare) cu fiecare ţară membră. Aceste note se publică la cererea ţării în 
discuţie. 
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Au trecut ceva ani de când Directoratul încearcă să determine care este 
cea mai bună formă de evaluare a muncii instituţiei. În 1992, un grup de lucru a 
recomandat crearea unui oficiu de evaluare, dar recomandarea s-a formulat 
într-un moment în care necesităţile economiilor în tranziţie făceau presiuni put-
ernice asupra personalului şi bugetului de operare şi nu a ajuns să fie pus în 
practică. 

Dar, Directoratul nu pare dispus să acorde un monopol în ceea ce 
priveşte evaluările. S-ar monopoliza procesul de evaluare dacă s-ar stabili, de 
exemplu, un departament intern de evaluare? Ar continua să participe evalua-
tori externi? S-ar suprima evaluările pe care le realizează funcţionarii in-
stituţiei? Administraţia şi personalul consideră că evaluările interne sunt indis-
pensabile pentru a stabili politicile. Având în vedere toate aceste întrebări şi 
puţinele răspunsuri clare, Directoratul a considerat prudent să pună în mişcare 
acest proiect experimental, cu participarea evaluatorilor externi. Pentru a adop-
ta măsuri noi, Directoratul va examina, mai întâi, rezultatele proiectului. Direc-
torii executivi par a fi de acord cu modul în care trebuie să se continue procesul 
intens de evaluare internă. Când Directoratul are o altă părere despre o temă 
specifică, va putea să recurgă la o "a doua părere" a unor experţi externi inde-
pendenţi, dându-le deplin acces la informaţiile F.M.I. 

1.3.2. Evaluarea externă 

Procesul de evaluare se bazează, de asemenea, pe opinii ale experţilor 
externi, pe care F.M.I. le solicită, mai ales în cazul anumitor ţări. În cazul audi-
tului este o practică obişnuită să contactezi audiţi externi pentru a da o credi-
bilitate mai mare procesului. Un comitet de trei auditori profesionişti externi 
numiţi anual de Directorat şi asistaţi de o societate publică prestigioasă de au-
dit certifică, în fiecare an, situaţia financiară a instituţiei. Acest proces merge 
dincolo de o simplă evaluare a situaţiei financiare deoarece implică o consid-
erabilă divulgare de informaţie. 

Ocazional, F.M.I. a recurs, de asemenea, la experţi străini ca să efec-
tueze o evaluare independentă a eficienţei instituţiei. În 1995, Departamentul 
de Afaceri Monetare şi Schimburi Valutare a contactat mai mulţi experţi externi 
pentru a evalua serviciile de asistenţă tehnică. În Raport au fost prezentate 
recomandări care au fost examinate de Directorat şi, apoi, adoptate de Depar-
tament. 

Totodată, F.M.I. a pus în mişcare un proiect pilot de mare anvergură la 
care vor participa evaluatori externi. În timpul desfăşurării acestui proiect ex-
perimental (1997-1998) Directoratul Executiv a ales temele, a stabilit atribuţiile 
şi a selecţionat experţii externi care să ducă la capăt studiile şi să informeze 
Directoratul. Au fost duse la capăt două sau trei evaluări în fiecare an. Primul 
studiu, destinat diverselor aspecte ale ajustării structurale, a fost deja pus în 
mişcare. Jan Willem Gunning de la Universitatea din Amsterdam şi Paul Collier 
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de la Universitatea din Oxford au examinat politicile de costuri sociale în cadrul 
fondurilor de ajustare structurală; Koichi Hamada, de la Universitatea din Yale 
a evaluat viabilitatea plăţilor externe şi Kwesi Botchwey, de la Universitatea 
Harvard şi ex-ministru de finanţe din Ghana au evaluat măsura în care ţările 
percep ca proprii programele sprijinite de F.M.I. Acest studiu s-a realizat în 
paralel cu evaluarea internă a fondurilor de ajustare structurală. 

În anumite ocazii, de o frecvenţă redusă, F.M.I. a recurs la evaluarea ex-
ternă specială. După criza din Mexic, Directoratul executiv l-a solicitat pe Alan 
Whittome, ex-director de la Departamentul Europa şi al Departamentului de 
Elaborare şi Examinare a Politicilor care a dus la capăt un studiu pentru a ana-
liza de ce F.M.I. nu a detectat înainte şi cu mai mare precizie gravele presiuni 
în economia mexicană şi ce învăţături s-ar putea desprinde din această expe-
rienţă. Studiul a dat naştere unor importante reforme, între care planurile 
F.M.I. pentru îmbunătăţirea divulgării datelor din partea diferitelor ţări 
beneficiare de sprijin din partea F.M.I. 

1.4. F.M.I. şi stabilizarea economică: aceeaşi reţetă pentru toţi?1 

Focalizarea cantitativă adoptată de F.M.I. cu privire la stabilizarea eco-
nomică - şi condiţionarea inerentă - a fost mereu obiectul unei controverse 
considerabile, în mod special în ultimii ani. Criticii susţineau în mod eronat că 
F.M.I. este rigid şi nu se adaptează conjuncturii ţărilor membre, nici schim-
bărilor în situaţia economică, pentru că, în mod practic, toate programele sale 
includ criterii cantitative de executare fiscală şi monetară şi se bazează pe 
modele şi principii economice antice, care nu ţin cont de complexitatea şi nici 
de incertitudinea care caracterizează relaţiile macroeconomice fundamentale. 

Într-un seminar recent al Institutului F.M.I., Michael Mussa, consilier eco-
nomic şi director al Departamentului de Studii şi Miguel Savastano, subdirector 
al Diviziunii de Produse Bazice şi Afaceri Speciale, au abordat acest subiect şi 
alte neînţelegeri vis-à-vis de forma în care se formulează un program sprijinit 
de F.M.I. şi cum se aplică în practică. 

1.4.1. Cum se formulează un program 

Majoritatea neînţelegerilor asupra inflexibilităţii şi dogmatismului progra-
melor F.M.I. derivă din similitudinea superficială pe care o arată în termenii de 
fixare a criteriilor cantitative de executare a politicii fiscale şi monetare. Savas-
tano a clarificat că, în practică, programele F.M.I. sunt foarte flexibile şi 
ajustează evenimentele economice externe, politicile autorităţilor naţionale şi 
răspunsul funcţionarilor şi Directoratului executiv al F.M.I. Înăuntrul cadrului 
general al politicilor care ghidează asistenţa ţărilor membre. 

                                                           
1
 Seminario del Instituto del F.M.I. - El FMI y la estabilizacion economica: la misma 
receta para todos?, F.M.I. BOLETIN, nr. 16/23 august 1999, p. 257-260. 
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În proces intervin două părţi: o ţară care se confruntă cu problemele 
balanţei de plăţi, care au dat naştere dezechilibrelor macroeconomice sau 
structurale sau amândouă şi F.M.I. care are mandatul de a oferi asistenţă 
tehnică şi financiară ţărilor membre, care realizează o ajustare economică. Din 
punctul de vedere al ţărilor, procesul este delimitat de dispoziţia şi capacitatea 
autorităţilor de a aplica măsurile care să permită rezolvarea problemelor de 
plăţi externe. Din punctul de vedere al F.M.I., procesul este ghidat de condi-
ţionare, adică politicile şi procedeele care permit accesul şi folosirea resurselor 
F.M.I. Savastano a semnalat că procesul cuprinde şase faze generale: 

 iniţierea; 

 planul bazic; 

 negocierea; 

 aprobarea; 

 vigilenţa; 

 concluzia, 
şi toate acestea sunt subiecte de revizie şi negociere. 
Un program tipic al F.M.I. Începe cu o cerere explicită a unei ţări 

membre. În anumite cazuri cererea este precedată de o discuţie cu funcţionarii 
sau Directorul F.M.I. În procesul obişnuit de supervizare al F.M.I., se poate 
semnala autorităţilor necesitatea de a adopta măsuri pentru a corecta 
dezechilibrele reale sau potenţiale - dar autorităţile sunt acelea care decid 
solicitarea sprijinului. Frecvent, autorităţile întârzie adoptarea măsurilor de 
ajustare necesare şi dezechilibrele interne şi externe cresc în mod substanţial 
înainte de a solicita ajutorul. În multe cazuri, programele F.M.I. Încep cu o 
situaţie de criză sau de semicriză a balanţei de plăţi, care cere răspunsuri 
rapide şi cu o frecvenţă dureroasă şi nepopulară. 

O dată primită cererea, funcţionarii F.M.I. pregătesc un plan pentru 
programul de ajustare care conţine o evaluare preliminară a cauzelor 
dezechilibrelor balanţei de plăţi, o evaluare a reacţiei autorităţilor în faţa crizei 
şi o schemă a elementelor centrale ale unui program de ajustare care ar putea 
să justifice sprijinul financiar al F.M.I. Acordul la care se ajunge cu autorităţile -
adeseori după negocieri intense - trebuie să fie aprobat de Directorul-Girant al 
F.M.I. Tehnicienii pregătesc un raport care conţine discuţiile cu autorităţile şi 
înţelegerea la care s-a ajuns în materie de politici. Raportul conţine, de 
asemenea, un cadru macroeconomic detaliat cu proiecţii fiscale, monetare şi 
de balanţă de plăţi, care se referă la primul an al acordului cu F.M.I. şi un 
scenariu cu proiecţii pe 5 ani. Raportul se prezintă Girantului F.M.I. care va 
trebui să recomande aprobarea sa către Directoratul Executiv. 

Deşi Directoratul rar respinge un program care a fost aprobat de Girant, 
procesul nu este automat. Directorii executivi, care reprezintă cele 182 de ţări 
membre ar putea respinge programul propus. Aceasta constituie o atenţionare 
pentru ca numai Girantul şi personalul F.M.I. să prezinte programe care 
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justifică sprijinul Directoratului. După aprobare, se autorizează prima plată a 
unui împrumut de la F.M.I. 

De aici înainte tranşele de plată se realizează automat, dacă iniţial se 
satisfac toate clauzele specifice, ceea ce rareori se întâmplă pe toată . durata 
valabilităţii unui acord. Dacă nu se îndeplinesc diverse condiţii, se pot elimina 
anumite abateri, se revizuiesc proiecţiile şi se modifică scopurile cantitative. 
Din acest motiv, supravegherea care urmează aprobării Directoratului poate fi 
faza cea mai prelungită şi importantă a unui program sprijinit de F.M.I. şi poate 
acoperi o perioadă de 1 sau 3 ani, în timpul căreia se vor efectua plăţile celei 
mai mari părţi din resurse. Supravegherea implică mult mai mult decât controlul 
mecanic al îndeplinirii scopurilor cantitative şi structurale: este o urmărire 
constantă a evoluţiei economiei în ţara care efectuează împrumutul şi a 
realizării scopurilor programului (subl. ns., V.S.). Formal, programele F.M.I. se 
completează când ţara căreia i se acordă împrumutul se află în situaţia de a 
primi ultima tranşă a împrumutului, deşi aceasta nu semnifică totdeauna că s-
au îndeplinit scopurile cantitative ale principalelor obiective economice 
aprobate de Directoratul Executiv. Încheierea programului implică faptul că, din 
punctul de vedere al F.M.I., ţara a experimentat (nota bene!, V.S.) un program 
substanţial şi satisfăcător pentru îndeplinirea principalelor obiective ale progra-
mului său de ajustare şi că politicile autorităţilor pot observa, în termeni 
generali, că s-au îndeplinit înţelegerile (frecvent revizuite) cu F.M.I., pe durata 
valabilităţii acordului (subl. ns., V.S.). 

1.4.2. Aspecte economice ale programelor sprijinite de F.M.I. 

În ciuda diferenţelor rezultate din circumstanţele proprii fiecărei ţări, 
planurile de ajustare pregătite de funcţionarii F.M.I. au multe elemente în 
comun (subl. ns., V.S.), a semnalat Mussa. În mod obişnuit programele spriji-
nite de F.M.I. acordă atenţie următoarelor trei aspecte: 

1.  O finanţare externă susţinută. Cum frecvent ţările experimentează 
ajustări serioase în materie de finanţare externă, programele încearcă 
să restabilească cât mai repede posibil accesul la aceasta. Spe-
cialiştii F.M.I. pregătesc estimări "raţionale" ale fluxului net de finan-
ţare din surse oficiale şi private; 

2.  Măsuri ale conţinutului cererii. Acestea sunt părţi ale politicii macro-
economice care caută să restabilească şi să menţină un echilibru 
viabil între cheltuielile şi încasările ţării. În mod normal, urmăresc 
aplicarea politicilor fiscale şi monetare restrictive care se consideră 
necesare pentru a adapta cererea agregată la estimările funcţionarilor 
F.M.I. În ceea ce priveşte produsul şi finanţarea externă disponibilă; 

3. Reforma structurală include măsurile destinate reducerii distorsiunilor 
impuse de guvern şi alte rigidităţi structurale şi instituţionale care 
împiedică o alocare eficientă de resurse în economie. Componenta 
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reformei structurale diferă de alte componente bazice, după cum preciza 
Mussa, în ceea ce priveşte aplicarea lor; ele yariază mai mult de la o ţară 
la alta în funcţie de nivelele sale de încasare şi de dezvoltare. 

1.4.3. Critici ale focalizării F.M.I. 

Mare parte din criticile efectuate la adresa focalizării F.M.I. se bazează 
pe disparitatea dintre cele trei elemente de bază şi cele care se consideră 
obiective dorite de politică economică. Aceste obiective generale, a semnalat 
Mussa, includ obţinerea unei creşteri înalte şi o inflaţie scăzută, un slab ajutor 
pentru sărăcie şi o finanţare adecvată de bunuri publice, şi capătă importanţă 
în configuraţia programelor. Dar nu s-ar putea spune că efectul imediat al 
programelor sprijinite de F.M.I. va fi mereu pozitiv, în toate dimensiunile dorite 
de politica şi evoluţia economică. Mussa a evidenţiat că F.M.I. este ca un 
medic care administrează chimioterapie unui pacient care suferă de cancer 
(sic!, n.n., V.S.): obiectivul este să-l vindece, dar efectul imediat poate fi 
dureros, costisitor şi perturbator. Reforma şi ajustarea economică sunt procese 
costisitoare şi dificile, în mod special în situaţiile de criză sau aproape critice, în 
care, în mod normal, se recurge la F.M.I. În căutare de ajutor. În astfel de 
circumstanţe, nu există soluţii rapide şi uşoare care să-i satisfacă pe toţi. 

Din altă perspectivă se pune întrebarea dacă doctrina intelectuală pe 
care se bazează programele F.M.I. răspunde, în mod real, condiţiilor în 
schimbare ale economiei mondiale şi dacă focalizarea F.M.I. În materie de 
stabilitate economică nu este rigidă şi dogmatică. Această impresie, a recu-
noscut Mussa, nu este lipsită integral de temei. Cadrul juridic al operaţiunilor 
F.M.I., bazat pe Convenţia Constitutivă şi politicile Directoratului Executiv, 
impune limite la ceea ce este sau nu acceptabil în acordurile F.M.I. Totul face 
ca focalizarea F.M.I. să fie, până la un anumit punct, conservatoare, ceea ce 
este, în acelaşi timp, rău şi bine; rău, pentru că implică o condiţionare mai puţin 
flexibilă de cea care ar trebui să se aplice, bună, pentru că ţările care doresc 
să folosească resursele F.M.I. sau a acelora care sunt solicitaţi să furnizeze 
aceste resurse au nevoie să înţeleagă în mod raţional circumstanţele, condiţiile 
şi termenele în care pot să se obţină resursele F.M.I. Trebuie să existe o 
anumită garanţie de echitate (sic!, n.n., V.S.) în tratamentul faţă de toţi şi 
toate ţările membre care experimentează probleme similare de balanţă de 
plăţi şi sunt dispuşi să prezinte mijloace de ajustare în condiţii similare 
de acces la resursele F.M.I. (subl. ns., V.S.). Mussa a arătat că, totuşi, 
impresia generală de inflexibilitate în atitudine, politici şi doctrina F.M.I. este 
foarte exagerată. Toate acordurile conţin obiective cantitative pentru creşterea 
produsului intern brut, a ratei de inflaţie şi a contului curent, cu o anticipare de 
la 1 la 3 ani şi include criterii cantitative pentru variabilele de politică fiscală şi 
monetară. 

Mulţi observatori cred, în mod eronat, că, totuşi, F.M.I. cere ţărilor care 
aderă acceptarea unei norme de inflexibilitate: dacă se îndeplinesc criteriile, 
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programul urmează cursul său şi plăţile continuă; dacă nu se îndeplinesc, 
încetează plăţile. În mod normal nu se percep - sau F.M.I. nu face cunoscute - 
posibilităţile de dispensă sau modificările criteriilor de executare sau de 
revizuire şi renegocieri ale programului de ajustare pentru a întări măsurile de 
politică şi a minimiza întreruperile de flux de plăţi ale F.M.I., deşi ţările membre 
şi F.M.I. cunosc pe deplin aceste posibilităţi. 

Pentru a asigura o coerenţă minimă între obiectivele cantitative în 
materie de politică fiscală şi monetară şi de datorie externă conţinute în toate 
acordurile F.M.I., instituţia utilizează un cadru cantitativ denumit "programare 
financiară", care combină identităţile macroeconomice de bază şi limitările 
balanţei generale, pe care specialiştii o folosesc pentru a măsura dimensiunea 
ajustării cerută unei ţări care trece prin dificultăţi ale balanţei de plăţi, în funcţie 
de opiniile formulate în legătură cu finanţarea externă, produs, creştere, inflaţie 
şi tip de schimb. Având în vedere erorile care afectează inevitabil acest proces, 
utilitatea programării financiare nu depinde nici de exactitatea pronosticurilor 
sale şi nici de flexibilitatea necesară modificării principalelor obiective canti-
tative, pe măsură ce se dispune de noi date. 

Programele F.M.I. trebuie să fie - şi sunt - suficient de flexibile, în abor-
darea problemelor înăuntrul unui cadru general care are o dimensiune canti-
tativă şi impune suficientă coerenţă şi disciplină tuturor beneficiarilor resurselor 
F.M.I. 

1.5. F.M.I. – creditor internaţional de ultimă instanţă1 (un fel de 
Casă de amanet, n.n., V.S.) 

Creditorul de ultimă instanţă este la fel de important pentru sistemul 
financiar internaţional, pe cât este nevoie ca un organism internaţional să-şi 
asume această funcţie pentru ţările aflate în criză. Această necesitate este 
determinată de puternica instabilitate a fluxurilor de capitaluri internaţionale ca 
şi de efectul de contaminare, semnul clasic al panicii financiare; în plus, un cre-
ditor internaţional de ultimă instanţă poate să ajute la atenuarea consecinţelor 
acestei instabilităţi. 

În numeroase privinţe, F.M.I. joacă deja rolul de creditor internaţional de 
ultimă instanţă; el este în măsură să împrumute în caz de criză şi să 
gestioneze criza, chiar dacă nu este o bancă centrală internaţională. Cu toate 
acestea, creditorul naţional de ultimă instanţă, cu funcţiile lui de creditor sau de 
regularizator, nu este, cu necesitate, banca centrală. Structura financiară a 
F.M.I. are acces la o rezervă de resurse pe care le poate reîmprumuta ţărilor 
membre. El poate să pună pe picioare montaje financiare importante în situaţie 
de criză. În caz de probleme sistemice, el poate să recurgă la Noile Acorduri 
de împrumut sau la Acordurile Generale de împrumut. În funcţia lui de 
regularizator de crize, F.M.I. a condus negocierile cu ţările în dificultate şi 
participă la crearea unor montaje financiare. 
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1.6. Puţină statistică 

La 22 ianuarie 1999 a intrat în vigoare creşterea cotelor în cadrul celei 
de-a 11-a reuniuni generale, care a ridicat totalul cotelor la 212.000 milioane 
DST. Utilizarea creditelor F.M.I. În perioada 1996-1999 este arătată în tabelul 
de mai jos. 

 
Utilizarea creditelor F.M.I. 

- milioane DST - 

 1996 1997 1998 1999 

CONTUL RESURSELOR GENERALE 
- Acorduri de drepturi de tragere 
- Servicii de completare a rezervelor 
- Acorduri de servicii curente ale FMI 
- Servicii de completare a rezervelor 
- Servicii de finanţare compensatorie şi 
pentru contingente 

 
5270,96 
2471,06 

- 
2625,29  

- 
174,29 

 
16112,86 
13255,39 

4100,00 
2749,87 

- 
107,60 

 
20586,19 
12098,01 

8726,31 
6331,63 
675,02 

2156,55 

 
10010,09 

7480,40 
3636,09 
1849,30 

0,00 
680,40 

ACORDURI DE SERVICII DE 
AJUSTARE STRUCTURALĂ ŞI DE 
CONSOLIDARE ' STRUCTURALĂ 

708,64 730,59 895,96 736,78 

TOTAL 5979,60 16843,45 21482,15 10746,87 

Surse: FMI BOLETIN, nr. 5/15 martie 1999, p. 65, nr. 22/29 noiembrie 1999, p. 379, nr. 2/31 
ianuarie 2000, p. 26. 

 
Până în 1998 utilizarea creditelor a crescut substanţial faţă de anul de 

referinţă 1996. În 1999 s-a înregistrat un declin relativ al acordării de asistenţă 
pentru ţările membre, fie din cauza restricţiilor pe care şi Ie-a pus singur, fie din 
cauza solicitărilor mai reduse din partea ţărilor membre. Structurile au fost şi 
ele instabile. 

 
Utilizarea creditelor F.M.I. • dinamici • 

- în procente, 1996 = 100 

 1996 1997 1998 1999 

CONTUL RESURSELOR GENERALE 
- Acorduri de drepturi de tragere 
- Servicii de completare a rezervelor 
- Acorduri de servicii curente ale FMI 
- Servicii de completare a rezervelor 
- Servicii de finanţare compensatorie şi pentru contingente 

100  
100 

- 
100 
100 

- 

306  
536  
100  
105 

- 
62 

391  
490  
213  
241  
100 

1237 

190 
303 

88,7 
70,4 
0,00 

390,4 

ACORDURI DE SERVICII. DE AJUSTARE STRUCTURALĂ ŞI 
DE CONSOLIDARE STRUCTURALĂ 

100 103 126 104 

TOTAL 100 282 359 180 

Utilizarea creditelor F.M.I. • structuri • 

- în procente - 

 1996 1997 1998 1999 
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CONTUL RESURSELOR GENERALE 
- Acorduri de drepturi de tragere 
- Servicii de completare a rezervelor 
- Acorduri de servicii curente ale FMI 
- Servicii de completare a rezervelor 
- Servicii de finanţare compensatorie şi pentru 
contingente 

88,1 
41,3 
0,0 

43,9 
0,0 
2,9 

95,7 
78,7 
24,3 
16,3 

0,0  
0,7 

95,8 
56,3 
40,6 
29,5 

3,1  
10,0 

93,1 
69,6 
33,8 
17,2 
0,00  
6,3 

ACORDURI DE SERVICII DE AJUSTARE 
STRUCTURALĂ ŞI DE CONSOLIDARE 
STRUCTURALĂ 

11,9 4,3 4,2 6,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

 



2. DOCTRINA ŞI PRACTICA F.M.I. - O PRIVIRE CRITICĂ 
A INFLUENŢEI ASUPRA TRANZIŢIEI LA ECONOMIA DE 

PIAŢĂ 

 
Trebuie să menţionăm că F.M.I. nu este specializat în procesul re-

construcţiei social-economice prin tranziţia de la economia de comandă de tip 
comunist, la economia de piaţă liberă. Aceasta s-a vădit în carenţele evoluţiei 
spre capitalism a fostelor ţări comuniste, asistate financiar de F.M.I.: "Drumul 
spre capitalism parcurs până acum de către aceste ţări, nu a făcut altceva 
decât să introducă pieţe pentru schimbul de bunuri şi valori deja existente. Într-
o mare măsură, acestea au fost comercializate doar în scopuri pur speculative, 
fără a crea stimulente pentru procesul de producţie şi de investiţie. 

Principala greşeală, la fel de gravă, este neglijarea a ceea ce se 
numeşte «contextul socioeconomic» care constituie, oricum, premisa necesară 
producţiei şi repartiţiei de bunuri şi, prin aceasta, a creşterii economice în 
general. Programele inspirate de F.M.I. reduc acest context la un set de trei 
măsuri izolate: 

1. eliminarea controlului şi a subvenţiilor preţurilor şi producţiei; 
2. controlul masei monetare şi eliminarea deficitului bugetar, cu intenţia 

de a stabiliza valuta şi de a impune rate real pozitive ale dobânzii; 
3. vânzarea proprietăţii statului către particulari. Realizarea imediată şi 

radicală a acestor măsuri nu a condus încă nicăieri la stoparea scăderii pro-
ducţiei şi a gradului de ocupare a forţei de muncă, dimpotrivă. Este o gravă 
greşeală să se creadă că doar setul acestor trei măsuri poate crea acel context 
socioeconomic în care agenţii economici individuali, urmărindu-şi interesul 
propriu, şi-ar putea spori câştigul lor şi cel al întregii societăţi, aşa cum ar 
corespunde teoriei societăţii liberale. Dimpotrivă, acest tratament drastic se 
dovedeşte a fi deosebit de păgubitor. Din cauza reducerii producţiei şi a 
gradului de ocupare a forţei de muncă, o astfel de strategie de transformare 
creează premisele unui joc de sumă negativă, în care câştigul individual poate 
conduce la descreşterea în continuare a producţiei. (Este cunoscut cazul real 
în care cumpărătorul unei întreprinderi de stat o închide în scop speculativ, 
aşteptând creşterea valorii imobiliare.)"

1
 

Măsurile promovate de F.M.I. provoacă uneori greutăţi suplimentare în 
tranziţia spre economia de piaţă, alteori sunt chiar contrare acesteia. Aplicarea 
acestor măsuri impuse în mod drastic de F.M.I., ca o condiţie imperativă a 
acordării de noi credite, de multe ori modice în raport cu necesităţile elaborării 
şi aplicării unui program pe termen lung de creare a pieţei şi de finalizare a 
tranziţiei, determină o seamă de deficienţe majore

2
: 

                                                           
1
 An Kregel şi colab. - Şocul pieţei. O agendă pentru reconstrucţie economică şi socială 
în Europa Centrală şi de Est, Editura Economică, 1995, p. 131-132. 

2
 Jan Kregel şi colab. - Op. cit., p. 132-135. 
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1. Privatizarea imediată a întreprinderilor de stat (un fel de "privatizare 
forţată") este dăunătoare reorganizării atât de urgent necesară procesului de 
producţie. Până la încheierea procesului de privatizare poate trece, aşa cum se 
cunoaşte, mult timp. În această perioadă de nesiguranţă, aproape că nu există 
stimulente pentru managementul anterior de a îmbunătăţi organizarea 
producţiei sau comportamentul de piaţă. Dar, chiar şi după ce privatizarea se 
va fi realizat, nu este de loc sigur că aceasta va stimula producţia, deoarece 
noii proprietari ar putea să cumpere bunuri în scop de speculă (de exemplu, 
terenuri), mizând pe creşterea valorii lor. În aceste condiţii, privatizarea poate 
accentua reculul producţiei; 

2. Liberalizarea preţurilor, în condiţiile unor masive dezechilibre ale 
pieţei, nu este urmată neapărat de revitalizarea producţiei şi de o îmbunătăţire 
a desfacerii şi creşterii calităţii serviciilor. Atâta vreme cât nu există o valută în 
a cărei stabilitate să poţi avea încredere suficientă, este mai degrabă de 
aşteptat o creştere a speculaţiilor financiare care, după cum se ştie, nu contri-
buie la crearea de bunuri noi şi într-o cantitate mai mare decât oferta existentă; 

3. Stabilizarea cererii este realizabilă mult mai uşor decât îmbunătăţirea 
ofertei. Adesea, acest asincronism este trecut cu vederea. În acest fel rezultă 
frecvent alte reduceri ale producţiei, cu consecinţa că dezechilibrele nu sunt 
eliminate, ci se repetă, pur şi simplu, la un nivel mai mic. Din istoria 
programelor de stabilizare de tip F.M.I., de exemplu, în America Latină, se 
cunoaşte că acestea nu oferă nici o garanţie că succesul stabilizării economice 
va conduce la reluarea unei creşteri economice susţinute; 

4. Introducerea rapidă a deplinei convertibilităţi a valutei în vechile şi 
noile state din spaţiul C.A.E.R. restrânge şi mai mult posibilităţile producţiei; 
prin devalorizarea drastică a valutei indigene, care însoţeşte convertibilitatea 
deplină, preţurile la import pot adesea să crească atât de mult încât, de exem-
plu, piesele de schimb şi materialele necesare producţiei să devină prea 
scumpe şi, din această cauză, producţia să fie şi mai mult redusă. La aceasta 
se adaugă pierderea pieţelor de desfacere în fostele ţări membre C.A.E.R., de 
îndată ce schimburile dintre ele trebuie să fie plătite în valută forte, cu care, 
acum, acestea vor prefera să cumpere produse direct din Vest; 

5. Rolul statului în problemele economice este văzut prea îngust: este 
limitat, în principal, la legislaţie şi privatizare, reformă monetară şi valutară, 
măsuri de liberalizare, pe de o parte, şi la reducerea cheltuielilor bugetare, pe 
de altă parte. 

Pe drept cuvânt, David C. Korten afirmă că: "păstrez o profundă neîn-
credere faţă de orice organizaţie care acumulează şi concentrează o putere 
masivă, dincolo de posibilitatea de a putea fi controlată."

1
 

Având în vedere diversitatea situaţiilor în care se găsesc ţările membre 
ale FMI, ar fi inadecvată încercarea de a aplica un anumit model de ajustare 
tuturor ţărilor membre. În conceperea politicilor şi strategiilor de tranziţie la 
economia de piaţă (la care FMI şi-a adus obolul lui, n.n.), ţările est-europene s-

                                                           
1
 David C. Korten - Corporaţiile conduc lumea, Editura ANTET, 1995, p. 19. 
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au confruntat cu trei mari categorii de probleme: în primul rând, cum să-şi sta-
bilizeze economia (deci, problema stabilizării), în al doilea rând, cum să imple-
menteze reformele structurale (deci, problema restructurării)); iar, în al treilea 
rând, cum să conceapă procesul de privatizare (deci, problema privatizării). 
Astfel, de la intenţia declaraţiei de a valorifica multipla experienţă a ţărilor care 
au "beneficiat" de ajutorul F.M.I. s-a ajuns la situaţia de a aplica un anumit 
model de ajustare tuturor ţărilor membre, la realitatea aplicării unei scheme 
unice, de exemplu pentru ţările est-europene, vizând stabilizarea-restructu-
rarea-privatizarea. "Eroarea principală, comună tuturor programelor de trans-
formare existente, constă în falsa convingere că simpla desfiinţare a planificării 
centralizate şi introducerea proprietăţii private vor conduce automat la apariţia 
acelui sistem de piaţă care este considerat drept o condiţie necesară şi sufi-
cientă pentru crearea bunăstării în ţările aflate în tranziţie."

1
 

Contestarea, negarea, renegarea, protestul şi oprobiul la adresa marii fi-
nanţe internaţionale sunt inutile atât timp cât pătrunderea pe pieţele inter-
naţionale de capital depinde de limitele accesului la resursele acesteia. 
Îmbrăţişarea marii finanţe internaţionale: F.M.I., Banca Mondială, B.E.R.D., 
PHARE, G7 se face până la sufocare: "Conform statisticii Băncii Mondiale între 
anii 1980 şi 1986 s-au încasat dobânzi în valoare de 326 miliarde dolari de la 
109 ţări, în afară de aceasta, ratele datoriilor s-au ridicat la 332 miliarde de 
dolari. Astfel s-au plătit datorii în valoare de 658 miliarde dolari la o sumă iniţial 
datorată de 430 miliarde dolari. Totuşi aceste 109 ţări datorează băncilor pri-
vate internaţionale 182 miliarde dolari."

2
 Iţe nevăzute şi neştiute leagă marea 

finanţă de pieţele naţionale de capital şi de marile capitaluri private inter-
naţionale. "Chiar şi astăzi, pe măsură ce puterea sa economică se află în 
declin comparativ cu cea a Japoniei şi Europei, Statele Unite rămân factorul 
dominant în modelarea instituţiilor internaţionale ca noua Organizaţie Mondială 
a Comerţului, creată sub auspiciile Acordului General pentru Tarife şi Comerţ 
(GATT), Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Organizaţia Naţiuni-
lor Unite."

3
 Acelaşi autor precizează: "Campionii liberalismului corporatist au 

salutat cu bucurie dezintegrarea imperiului sovietic în 1989, ca pe o victorie a 
pieţei libere şi ca pe un mandat pentru a-şi susţine cauza (...) Guvernele şi 
corporaţiile occidentale s-au repezit să convingă Europa de Est şi ţările fostei 
Uniuni Sovietice să preia lecţia succesului occidental, deschi-zându-şi graniţele 
şi liberalizându-şi economiile. Armate de experţi occidentali au fost mobilizate 
la faţa locului să le ajute pe acestea şi alte «state în tranziţie» să elaboreze legi 
care să netezească drumul corporaţiilor occidentale pentru ca acestea să le 
penetreze economiile."

4
 

                                                           
1
 Kregel Jan şi colab. - Socul pieţei, Editura Economică, Bucureşti,1995, p. 22. 

2
 van Helsing Jan - Organizaţiile secrete şi puterea lor în secolul XX, Text integral, Vol. 
1 şi 2, Editura ALMA TIP, p. 165. 

3
 David C. Korten - Op. cit., p. 64. 

4
 Idem, p. 705. 



3. ROMÂNIA ŞI F.M.I. 

 

Penuria de capital intern şi lipsa cronică de devize, în condiţiile impe-
rative ale retehnologizării economiei naţionale şi ameliorării infrastructurii, au 
obligat România să apeleze la finanţarea externă. Condiţiile precare ale 
stabilităţii social-economice şi financiare care determinau un risc de ţară ridicat, 
au împins autorităţile către singurii creditori externi dispuşi să finanţeze 
economiile central şi est-europene în drumul lor spre economia de piaţă: 
Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, creditori de ultimă instanţă. 

3.1. Crearea şi lărgirea pieţei interne 

Economia de piaţă este o economie de schimb. Prevalenta schimburilor 
este esenţială pentru problemele economice reale, iar recunoaşterea acestui 
fapt datează din vechime: "Societatea este pur şi simplu o serie continuă de 
schimburi... comerţul este întreaga societate."

1
 în anul 1831 Arhiepiscopul 

Whately numeşte "Ştiinţa schimburilor": CATALLACTICA. Pe la 1844, Lawson 
afirma că "Obiectul economiei politice este de a «investiga şi trasa legile gen-
erale ale diferitelor fenomene legate de sistemul comercial sau de schimb.»"

2
 

Importanţa actului de schimb atinge astfel însăşi sfera definiţiilor ştiinţei eco-
nomice. 

În definiţiile economiei politice ca ştiinţă se ajunge la înlocuirea categoriei 
de "avuţie", substantiv pus în centrul acestora, cu cel de "schimb", ceea ce re-
prezintă o "alunecare" a obiectului ştiinţei economice de la fenomenele legate 
de bunurile pe care le cercetează la operaţiile care implică apariţia acestor fe-
nomene. 

Esenţial este însă de a vedea în piaţă şi în schimburi nu intrumente de 
satisfacere a egoismului pecuniar, ci mijlocul de cooperare pentru satisfacerea 
într-un grad cât mai înalt a dorinţelor fiecăruia. Să admitem că sistemul de 
schimb conţine un factor favorabil expansiunii producţiei, ceea ce ne con-
strânge la analiza căilor de creare şi de lărgire a pieţei interne, restrânse aici la 
esenţa ei - schimburile, comerţul. 

Trebuie să revenim la implicaţiile programelor F.M.I. asupra vitezei de 
creare şi chiar de lărgire a pieţei interne: "Principala eroare a tuturor pro-
gramelor de inspiraţie F.M.I. constă în credinţa apariţiei spontane a economiei 
de piaţă capitaliste, o dată cu introducerea proprietăţii private, cu liberalizarea 

                                                           
1
 Contele Destutt de Tracy - A Treatise on Political Economy, (Georgetown, 1817), "Of 
Action". 

2
 Israel M. Kirzner - Perspectiva economică - Un studiu asupra istoriei gândirii 
economice, Editura AII, Bucureşti, 1996, p. 68. 
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preţurilor, stabilitatea monetară şi cu introducerea pieţelor libere, competitive. 
Această «eroare a spontaneităţii» (imagine simetrică a lucrării «Erorile con-
structivismului», a economistului Friedrich von Hayek) are consecinţe fatale 
(subl. ns., V.S.). Mai întâi, se trece pur şi simplu cu vederea faptul că pieţele 
sunt o construcţie socială şi că trebuie să fie create prin acţiune umană 
conştientă... Aceasta a fost şi este o sarcină care ţine de esenţa acţiunii an-
treprenoriale. În cazurile în care pieţele nu apar prin acţiune antreprenorială 
spontană, ele trebuie să fie create prin acţiunea statului... «Eroarea spontanei-
tăţii» de care suferă toate strategiile convenţionale de transformare de până 
acum a condus la politici care îşi propun să introducă economia de piaţă fără 
cea mai mică preocupare de a forma «creatori de pieţe»."

1
 

"Creatorii de piaţă", adică mijlocitorii dintre producători şi cumpărători 
sunt comercianţii en gros, negustorii de bani şi credite (bănci, persoane) şi 
cumpărătorii şi vânzătorii de la şi în întreprinderi sau o combinaţie a acestor 
elemente. "Creatorul de piaţă încheie contracte potrivit cărora producătorul 
(sau angrosistul) primeşte credite în schimbul promisiunilor de a plăti dobânzi 
şi de a rambursa creditul. Aceasta creează necesitatea controlului reciproc al 
respectării contractului. De asemenea, aceasta este sursa a ceea ce este de-
numit «constrângerea bugetului ferm» - «hard budget constraint», adică nece-
sitatea îndeplinirii contractului prin plata dobânzii şi rambursarea creditului din 
încasările obţinute prin vânzarea de bunuri pe pieţe libere, competitive. Abia 
aceste contracte creează acele pieţe pentru care au loc producţia de bunuri şi 
desfacerea lor. Pentru a sublinia încă o dată: piaţa în cadrul căreia se des-
făşoară procesele credit-producţie-desfacere şi credit-investiţii-venituri nu 
poate apărea în mod spontan."

2
 

Analiza datelor statistice pentru România confirmă faptul că au fost cre-
ate pieţe pentru schimbul de mărfuri deja existente, care au făcut obiectul 
speculei, fără a stimula producţia autohtonă şi investiţiile. Se confirmă ipoteza 
că au fost create pieţe pentru schimbul de mărfuri deja existente, ca şi pentru 
cele importate, creşterea vânzărilor cu amănuntul şi a vânzărilor cu ridicata 
depăşind creşterea producţiei, a producţiei industriale şi a serviciilor prestate 
populaţiei. Pe de altă parte, creditul neguvernamental total a crescut mai lent 
decât investiţiile şi formarea brută de capital fix; dar trebuie să observăm că 
investiţiile şi formarea brută de capital fix au crescut mai lent decât creditul 
acordat agenţilor cu capital majoritar privat şi decât creditul pentru investiţii, 
ceea ce înseamnă o alocare ineficientă a resurselor de creditare. Faţă de in-
vestiţii şi formarea brută de capital fix, câştigurile salariale au crescut mai lent, 
cu excepţia anului 1998, dar ele au fost erodate substanţial de creşterea indi-
celui preţurilor de consum. 

                                                           
1
 Jan Kregel şi colab. - Op. cit., p. 128-129. 

2
 Jan Kregel - Op. cit., p. 130. 
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În aceste condiţii, prioritară este creşterea cantitativă şi calitativă a 
ofertei indigene de bunuri şi servicii, ceea ce nu înseamnă să aştepţi ca aban-
donarea planificării centralizate, liberalizarea preţurilor şi privatizarea 
întreprinderilor de stat să conducă spontan la apariţia unui sistem de piaţă 
liberă. Este necesară o intervenţie fermă din partea statului, cu sprijinul sis-
temului financiar, pentru a stimula apariţia şi proliferarea "creatorilor de piaţă": 
"Este vorba, mai ales, de a reduce cât mai mult posibil pierderea unor im-
portante capacităţi productive în perioada aplicării programului de urgenţă. 
Producţiile considerate a fi inutile pentru societatea civilă, de exemplu: o mare 
parte a producţiei militare, a celei destinate înzestrării aparatului birocratic sau 
a organelor de supraveghere, ar trebui să fie eliminate. Deşi producţia unor 
astfel de bunuri şi servicii nu mai este utilă în noile condiţii politice şi econom-
ice, dispariţia lor şi reducerea numărului de locuri de muncă pe care o an-
trenează vor conduce totuşi la o scădere a cererii şi a puterii de cumpărare. De 
aceea, un management inteligent al cererii trebuie să determine o creştere 
compensatoare ai investiţiilor publice, îndeosebi în domenii ale infrastructurii, 
cum ar fi construcţia de locuinţe, sănătate, învăţământ - sectoare, deci, în care 
importurile directe au o pondere relativ mică. Astfel de investiţii ar avea dublul 
avantaj de a nu supralicita peste măsură balanţa de plăţi şi de a pune bazele 
unui consens mai larg şi ale unui sprijin mai puternic pentru programul eco-
nomic de urgenţă."

1
 

În acest sens trebuie înţeleasă asumarea, în programul de urgenţă, a 
unor sarcini sectoriale, cum sunt dezvoltarea infrastructurii, reorganizarea 
sectorului energetic, dezvoltarea sectorului de servicii care susţin producţia, 
reducerea consumului de materii prime, energie şi a degradării mediului încon-
jurător, în acele sectoare de producţie cunoscute ca mari consumatoare, ca şi 
a unor sarcini funcţionale, ca descentralizarea monopolurilor, creşterea 
productivităţii, crearea unei reţele de întreprinderi mici şi mijlocii în cooperare 
cu întreprinderile mari, stabilirea de legături cu furnizorii şi cu reţeaua de des-
facere, atragerea unor parteneri de cooperare, autohtoni şi străini, calificarea şi 
recalificarea forţei de muncă etc.

2
 

O mare atenţie trebuie acordată nivelului şi evoluţiei cererii efective. Ce-
rerea efectivă trebuie să fie suficient de mare pentru a stimula investiţiile 
necesare reconstrucţiei socioeconomice. Dar, este important să se menţină 
corelaţia dintre creşterea salariilor şi cea a productivităţii muncii. În general, 
corelaţia macroeconomică dintre veniturile totale şi producţia de bunuri de con-
sum trebuie urmărită cu atenţie. Aceste criterii de management macroecono-
mic pot facilita sporirea producţiei şi a locurilor de muncă. În această ordine de 
idei, obiectivul constă în a pune în concordanţă nivelul de trai cu producţia, 

                                                           
1
 Jan Kregel şi colab. - Op. cit., p. 71-72. 

2
 Jan Kregel şi colab. - Op. cit., p. 96-97. 
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chiar de la începutul programului de reconstrucţie prin stimularea interesului 
agenţilor economici de a-şi urmări interesele lor individuale. 

3.2. Un exemplu 

Ne vom referi la un singur exemplu din negocierile pentru acordarea de 
sprijin financiar de către F.M.I.

1 
Au existat două variante, A şi B, astfel: 

 
Opţiunea A 

Menţinerea temporară a regimului valutar 
actual şi mişcarea cursului de schimb al 
leului în ritmul inflaţiei, măsurată prin indi-
cele preţurilor de consum, concomitent cu 
aplicarea unui pachet de măsuri destinat 
să echilibreze cererea şi oferta de valută 
pe piaţa oficială, având ca efecte indirecte 
reducerea şi dispariţia decalajului faţă de 
cursul implicit al băncilor comerciale (piaţa 
gri). 

Opţiunea B 
Liberalizarea cursului de schimb înainte de 
luna decembrie 1993 (solicitată de F.M.I.) 

 
Programul economic care a stat la baza celui de-al treilea acord cu Fon-

dul Monetar Internaţional a conţinut un pachet de măsuri destinate realizării 
acestor reforme, al căror obiectiv l-a constituit stabilizarea economică şi 
promovarea relansării creşterii economice în condiţiile asigurării protecţiei 
sociale, faţă de costurile ajustării pentru cele mai vulnerabile categorii de popu-
laţie. Cu scopul de a urmări rezultatele obţinute în atingerea acestor obiective, 
programul a cuprins o serie de sarcini şi criterii de performanţă cantitative, care 
priveau limitarea creşterii creditului bancar intern acordat în economie, în gen-
eral şi sectorului public, în special, creşterea rezervelor internaţionale şi limi-
tarea creşterii datoriei externe. 

Efectele programelor economice convenite de România cu F.M.I. la nive-
lul anului 1993, asupra evoluţiei economiei româneşti îşi au sorgintea în sfera 
politică: în jurul anului 1993, climatul politic al perioadei respective a determinat 
exacerbarea polemicilor şi discuţiilor în jurul Memorandum-ului cu F.M.I. Ac-
centele de politizare, populism sau dramatizare pe care Ie-a căpătat o foarte 
normală, dar deosebit de tehnică, negociere a unui împrumut au derutat, 
desigur, majoritatea cetăţenilor care au început să vadă în F.M.I. fie o 
«mumă», fie o «ciumă». Am putea spune că rolul esenţial al Memorandum-ului 
este de a cataliza potenţialul intern de care dispunem, de a-l mobiliza şi orienta 
în direcţia trecerii României de la starea de «jucător în rezervă» la cea de 
«jucător activ» al marelui meci pe care îl joacă acum puterile economice ale 
lumii pe o piaţă internaţională în reaşezare. 

                                                           
1
 Corina-Elena Cucoli - Op. cit. 
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3.3. Stabilizarea macroeconomică - din eşec în eşec 

3.3.1. Eşecul politicii monetare orientată spre stabilitatea monedei 
naţionale 

Moneda este proprietate publică intrinsecă a avuţiei naţionale. Moneda 
stabilă exprimă gradul independenţei, dar şi al propăşirii economice. Creşterea 
puterii de cumpărare a monedei naţionale este mijlocul de a întări suvera-
nitatea statală. Calea economică de a consolida suveranitatea statală prin in-
termediul monedei o reprezintă, în primul rând, acoperirea în mărfuri a aces-
teia. 

Politica monetară are întotdeauna o dimensiune naţională, bună sau rea, 
şi ea suferă impactul imperialismului agresiv al puternicelor monede ale naţiu-
nilor cu care economia reală intră în contact. Întotdeauna o economie deschisă 
este nevoită să se restructureze sub influenţa comerţului ei exterior, deci mai 
puţin după interesele ei naţionale. Pentru a se întări, o economie naţională 
trebuie să se apere fie printr-un protecţionism sever, fie să practice un comerţ 
internaţional expansionist, ori amândouă deodată. Economia naţională se află 
sub această necesitate. Pentru a nu exporta bogăţie şi a nu importa sărăcie, 
acum nu este suficient echilibrul balanţei comerciale (care este şi aşa departe 
de a fi realizat): trebuie, mai întâi, lărgită şi ocupată piaţa internă de către 
producătorii autohtoni. Consolidarea monedei naţionale face necesară acoperi-
rea acesteia cu mărfuri indigene. Prin urmare, deschiderea economiei 
naţionale trebuie să fie ulterioară relansării producţiei materiale. 

Succesele sau eşecurile politicii monetare se văd din modul în care 
aceasta a reuşit în stabilizarea macroeconomică, adică, simplificat spus, 
în stabilitatea preţurilor şi a cursului valutar. 

Desigur că politica monetară nu este un panaceu universal pentru 
depăşirea dificultăţilor economiei reale. Totuşi, cel puţin pe termen scurt, 
calmarea preţurilor poate constitui un moment de relansare economică. 
Schimbările în economia reală şi, îndeosebi, marea privatizare pot să se con-
juge cu măsurile de politică economică şi să conducă la o stabilizare macroe-
conomică durabilă. 

Reconsiderarea politicii monetare nu îşi găseşte sensul decât în 
eşecurile economiei reale pe care urmăreşte să le corecteze conform pro-
gramului de reformă, în care locul central îl ocupă restructurarea. Fără schim-
bări în economia reală, schimbarea politicii monetare are singura menire de a 
conduce la transformări de mentalitate în sfera de decizie macroeconomică: 
"Politica monetară preventivă este însă puternic dependentă de factorul uman; 
calitatea profesională şi viziunea responsabililor cu politica monetară sunt de-
terminante pentru succesul acesteia. Faptul că acest tip de politică monetară 
(preventivă, n.n.), mai flexibilă, este mai puţin transparentă şi oarecum ieşită 
de sub controlul politic propriu-zis, poate duce la o concentrare excesivă a put-
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erii de decizie macroeconomică în mâinile unei elite tehnocrate, ceea ce re-
prezintă un risc ce nu trebuie totuşi subestimat."

1
 

În proiectarea unei noi politici monetare trebuie să se ţină cont, pe de o 
parte, că deprecierea monedei naţionale, adică politica de curs al leului, nu 
poate influenţa, pe termen lung, competitivitatea la export a produselor 
româneşti, iar, pe de altă parte, că raportul supraunitar dintre masa monetară 
în sens larg şi indicele preţurilor de consum poate favoriza creşterea econom-
ică pozitivă. Ratele mari ale dobânzilor, supraevaluarea cursurilor de schimb, 
penuria de credite sau ratele micşorate artificial ale dobânzilor sunt efecte per-
verse ale regimurilor de curs valutar fixat. Cursurile reale de schimb supraeval-
uate arată că industriile de export sunt relativ necompetitive, în timp ce cur-
surile reale subevaluate arată că industriile de export sunt relativ competitive 
(în România, într-o perioadă relativ scurtă de timp cursurile supraevaluate au 
alternat cu cursuri subevaluate, o dovadă a inconsecvenţei băncii centrale). O 
bancă centrală care menţine un regim de curs valutar fixat are tendinţa să 
suplimenteze oferta de bani naţionali pentru a nu lăsa dobânzile să crească, 
fapt ce duce la inflaţie şi, în final, la o creştere mai rapidă a masei monetare 
decât a rezervelor străine. Prin urmare, nivelul preţurilor interne creşte. Impor-
turile devin mai ieftine, iar exporturile se reduc (fiind acum costisitoare). Banca 
Centrală îşi pierde rezervele străine, deoarece presiunea asupra monedei, 
naţionale creşte ca urmare a cererii mari de valută străine pentru plata impor-
turilor. Moneda naţională începe să fie speculată şi, de obicei, Banca Centrală 
apelează la devalorizarea propriei monede. O alternativă pentru practica unei 
Bănci Centrale este redefinirea şi refixarea cursului de schimb la un nivel sufi-
cient de subevaluat, care să-i poată permite în continuare să menţină o politică 
inflaţionistă. Însă, cum un curs de schimb subevaluat revigorează exporturile, 
ieftinind mărfurile autohtone pentru cumpărătorii străini, şi, în acelaşi timp, 
frânează importurile, scumpindu-le, dacă inflaţia continuă să crească, cursul de 
schimb devine, rapid, supraevaluat.

2
 

În acest sens trebuie interpretate şi sugestiile unui economist român care 
afirma: "O problemă importantă în conceperea politicii monetare o constituie 
alegerea obiectivului intermediar al acesteia. Specificul evoluţiei economiei 
româneşti în perioada de tranziţie impune superioritatea agregatelor monetare, 
ca obiectiv intermediar, asupra alternativelor posibile. Obiectivul' strategic prin-
cipal al Băncii Naţionale fiind controlul ferm al inflaţiei, masa monetară re-
prezintă variabila monetară aflată în cea mai strânsă corelaţie cu inflaţia. Utiliz-

                                                           
1
 Ghizari Iota Emil - Formularea politicii monetare: opţiuni şi constrârgeri, în Caiete de 
studii, Nr.7, decembrie 1998, BNR, p. 27. 

2
 Doltu Claudiu - Sisteme monetare comparate, Editura Economică, Bucureşti, 1997, p. 
87-82. 
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area ratei dobânzii ca obiectiv intermediar este, în prezent şi în perspectivă (cel 
puţin pe termen mediu), inadecvată."

1
 

Încă se menţine actuală necesitatea ca Banca Naţională, prin politica 
economică, să menţină sub control procesul inflaţionist. Totuşi, maturizarea 
Băncii Naţionale ca bancă centrală indică drept obiectiv trecerea cu curaj la 
utilizarea instrumentelor indirecte de politică monetară. 

O altă problemă importantă este, pentru Banca Naţională, recâştigarea şi 
menţinerea credibilităţii: "Este clar că programele de reducere rapidă a inflaţiei, 
cu costuri mai mari în termenii recesiunii, au un spor de credibilitate faţă de 
programele care tind să reducă inflaţia în mod gradual. În general, dacă 
politicile monetare şi fiscale restrictive sunt credibile, publicul îşi ajustează an-
ticipările privind inflaţia la noile politici. Totuşi, există o serie de cauze care re-
duc încrederea că un program de stabilizare bazat pe politici monetare şi 
fiscale va reuşi. În general, aceste cauze se confundă cu comportamentele po-
tenţiale pe care agenţii economici le pot avea în anumite condiţii. Astfel, inflaţia 
este influenţată în mod puternic de forţele inerţiale. Anticipările inerţiale pot 
deveni autogeneratoare. Dar anticipările inerţiale nu pot fi generatoare de 
inflaţie decât dacă politica monetară se acomodează permanent la aceste an-
ticipări."

2
 

Dar, stabilizarea macroeconomică promovată de Banca Naţională s-a 
dovedit unul din marile eşecuri ale perioadei de tranziţie la economia de piaţă. 
Reconsiderarea politicii monetare din perspectiva realizării efective a stabilizării 
macroeconomice şi, implicit, a stabilităţii monedei naţionale presupune, după 
părerea noastră, o stabilizare bănească, aptă să dreneze circuitele monetare şi 
să readucă pe toţi agenţii economici la un nou şi acelaşi punct de start, 
recâştigând, în acelaşi timp, încrederea, zdruncinată acum, a populaţiei, în leu 
şi în sistemul bancar. "Măsuri mai radicale sunt aproape de neevitat. Reforma 
monetară se oferă ca posibilitate. Această soluţie a fost practicată cu succes 
după cel de-al doilea război mondial în R.F. Germania sau Austria. Aşa cum o 
demonstrează experienţele din America Latină, aceasta nu se verifică, ce-i 
drept, întotdeauna. Acest instrument poate fi folosit doar o singură dată; la a 
doua încercare nu ar mai exista nici o bază de încredere. În plus, o reformă 
monetară presupune existenţa unui guvern puternic şi o clară delimitare a 
spaţiului în care este valabilă valuta. Un astfel de guvern trebuie să fie suficient 
de puternic ca să înfrângă puterea de monopol a întreprinderilor de stat şi să 
modernizeze structurile manageriale. În fine, o reformă monetară presupune 
crearea unui sistem financiar în care să poată fi practicată o politică monetară 
vizând stabilitatea."

3
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 Ionete Constantin - Politica monetară, CIDE, Bucureşti, 1995, p. 54. 

2
 Croitoru Lucian - Macrostabilizare şi tranziţie, Editura Expert, Bucureşti, 1993, p. 41-42. 

3
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3.3.2. Stabilizarea macroeconomică. Funcţii şi evaluări 

Până în 1989, în condiţiile unor structuri economice anacronice, au fost 
menţinute preţuri relativ stabile care reflectau condiţiile prevăzute în planurile 
macroeconomice de stat, fără nici o aderenţă la raporturile cerere/ofertă, la 
preţ. Economia de comandă lucra, de fapt, fără preţ, informaţiile de calcul fiind 
cantităţile. Stabilitatea macroeconomică era una de calcul. Disfuncţiile din real-
izări erau camuflate statistic, informaţiile statistice false aruncând o perdea 
peste economie. Criza de sistem era camuflată, ceea ce făcea să se per-
petueze structurile economice depăşite. 

Liberalizarea preţurilor din noiembrie 1990 a spulberat stabilitatea eco-
nomică existentă şi a făcut necesară instalarea unei noi stabilităţi având alţi 
vectori de formare: legea cererii şi ofertei, mecanismul preţurilor şi mecanismul 
concurenţei. 

Procesul de transformare a economiei de comandă în economie de piaţă 
a fost puternic întârziat şi patologizat de stabilizarea macroeconomică, a cărei 
sinuozitate şi-a pus amprenta pe evoluţia principalilor indicatori macroeconom-
ici şi pe procesul de privatizare. De-a lungul a 10 ani de tranziţie calmarea 
preţurilor a fost intermitentă şi a determinat, în cei mai mulţi ani, creşteri eco-
nomice negative. Chiar atunci când creşterea economică a fost pozitivă, ea s-a 
bazat pe mărirea stocurilor, fiind, deci, o creştere nesănătoasă. În condiţiile in-
stabilităţii economice, structurile economice au devenit vulnerabile; în fapt, s-a 
produs o serioasă destructurare economică provenită de la lichidarea unor 
întreprinderi, care a perturbat procesul de aprovizionare-desfa-cere, prin între-
ruperea relaţiilor dintre agenţii economici interni. Deficitul substanţial al balanţei 
comerciale este o expresie a acestei anomalii şi un element concludent al in-
stabilităţii macroeconomice. În plan social, rata ridicată a şomajului este, de 
asemenea, o dovadă de instabilitate. În sfârşit, creşterea necontenită a datoriei 
externe, fără nici un efect anticriză, demonstrează autodevorarea economică. 

În fapt, stabilizarea macroeconomică era menită să îndeplinească 
următoarele funcţii: 

1. Funcţia anticriză. Stabilitatea economică este, înainte de toate, sta-
bilitatea preţurilor. Cu preţuri stabile este posibil calculul economic. Cu calculul 
economic este posibil să proiectezi investiţii profitabile. Cu investiţii profitabile 
este posibil să relansezi economia. 

Rolul de preţ stabil revine, în primul rând, preţului monedei naţionale. 
Pentru a asigura stabilitatea preţurilor trebuie, mai întâi, să asiguri stabilitatea 
monedei naţionale. Stabilitatea monedei naţionale presupune un program de 
stabilizare a leului. Un program de stabilizare monetară este un program an-
ticriză. El presupune devize. Menţinerea unei parităţi, de exemplu, de 15 lei/1 
USD, o perioadă suficientă de timp pentru a permite relansarea, presupunea, 
la începutul anului 1990, deci înainte de liberalizarea preţurilor, un împrumut 
extern. În condiţiile politice ale acelui an, acest lucru era posibil. Nu s-a făcut. 
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Din start, stabilizarea macroeconomică a devenit o utopie, o fata morgana 
după care toate guvernele care s-au succedat la putere au început să alerge. 
Din când în când, stabilitatea macroeconomică părea realizată, dar depreci-
erea continuă a leului demonstrează că ea era iluzorie. Aşa este şi acum. 

2. Funcţia de restart. Stabilitatea macroeconomică permite iniţierea 
procesului de restructurare economică şi aducerea tuturor agenţilor economici 
la aceeaşi linie de plecare. Restructurarea economică constă din modificarea 
ponderii diferitelor activităţi în PIB. Este, în acelaşi timp, o modificare a ponderii 
sectorului privat din economie, prin creşterea acestuia pe seama reducerii sec-
torului de stat. Stabilitatea economică permite o privatizare viguroasă. O privat-
izare viguroasă şi rapidă este, ea însăşi, un restart economic. Se pun astfel 
bazele unei economii de piaţă. Privatizarea este singura beneficiară a calculu-
lui economic. Privatizarea eficientă înseamnă transferul activităţilor economice 
în mâinile celor care ştiu ce fac şi ştiu ce să facă. A şti ce să faci, în economie, 
denotă mobilul profitului. Stabilitatea macroeconomică catalizează acest mobil. 
Invers, instabilitatea macroeconomică îi duce de râpă pe antreprenori. Nesig-
uranţa face imposibile calculele de viitor. Fără calcule de viitor ajungem de un-
de am pornit. 

3.Funcţia de repartiţie. Stabilitatea macroeconomică face posibilă o dis-
tribuţie echitabilă a salariului, profitului şi rentei între agenţii economici. Ea face 
deci posibilă pacea socială. Deci, fără stabilitate macroeconomică nu există 
pace socială. Nu va exista nici consens politic. Partidele politice se vor 
amesteca în conflicte sociale. Stabilitatea macroeconomică scanează con-
flictele sociale prin faptul că permite ca fiecare să-şi ia din cozonacul social 
după contribuţia reală la fabricarea acestuia, tocmai pentru că permite calculul 
ei corect. Prin funcţia anticriză, stabilitatea macroeconomică, relansând eco-
nomia, măreşte cozonacul şi agenţilor economici le revine o parte tot mai mare 
din acesta, ceea ce-i mulţumeşte. Prin funcţia de restart, antreprenorii privaţi 
proliferează şi cozonacul de împărţit se măreşte proporţional. Toată lumea 
câştigă şi economia se consolidează. 

Aceste funcţii au fost ignorate. S-a stabilit un consens: economia trebuie 
privatizată. Această mană cerească - privatizarea - trebuia să ducă la in-
stalarea economiei de piaţă. S-a accelerat privatizarea şi economia încă nu 
funcţionează bine. 58,3% reprezintă, în prezent, participarea sectorului privat la 
formarea produsului intern brut. Şi sectorul privat ar trebui să participe la stabi-
lizarea macroeconomică. În loc de aceasta, sectorul privat este marcat de in-
stabilitatea macroeconomică. Privatizarea nu funcţionează. Ea este ineficientă. 
Costurile în sectorul privat sunt mari şi determină creşterea preţurilor de 
vânzare, adică produc instabilitate. În ramurile economice cu cea mai mare 
pondere a privatizării, creşterea PIB este nesemnificativă. Patronatul şi-a mani-
festat disponibilitatea de a participa la programul de reformă. Este un semnal 
că mersul reformei îi afectează grav interesele. 
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Stabilizarea macroeconomică şi privatizarea, aşa cum au fost făcute, au 
dus la haos în economie. Expresia concentrată a acestui haos este cursul 
leului. Şi haosul din economie este expresia concentrată a cursului leului. 
Avem aici o relaţie de reciprocitate. Cursul leului este cea mai elocventă dova-
dă a instabilităţii economice. B.N.R. ar trebui să fie paznicul şi garantul stabil-
ităţii preţurilor. 

Cel mai îngrijorător factor îl reprezintă deficitul balanţei comerciale care 
exprimă câtă avuţie naţională a luat drumul străinătăţii. Pe de altă parte, 
creşterea continuă a datoriei externe, în condiţiile agravării crizei prin care 
trece economia naţională este, de asemenea, un factor negativ şi antistabiliza-
tor, deoarece pentru restituirea ei creşterea inflaţiei este inevitabilă. 

 

ANEXĂ 

Scurt istoric al F.M.I.
1
 

 
Principalele momente din istoria F.M.I. au fost următoarele: 

1944  

1-22 iulie 
La Conferinţa Monetară şi Financiară de la BRETTON WOODS se 
elaborează Convenţiile Constitutive ale FMI şi Băncii Mondiale. 

1945 

27 decembrie 
Intră în vigoare Convenţia Constitutivă fiind subscrisă de guvernele din 
29 ţări, celor cărora le corespund 80% din cotele originare. 

1946 

8-18 ianuarie 
La reuniunea inaugurală a conducerii Guvernatorilor în Savannah (Geor-
gia) se adoptă statutul, se cade de acord să se stabilească sediul FMI la 
Washington şi se aleg primii directori executivi. 

6 mai 
12 directori executivi - cinci desemnaţi şi şapte aleşi -sărbătoresc reuni-
unea inaugurală în Washington. 

27 septembrie-5 octombrie 
Au loc primele reuniuni anuale ale Adunării Guvernatorilor ai FMI şi 
Băncii Mondiale, la Washington. 

1947 

1 martie 

                                                           
1
 Cronologia del FMI. El FMI evoluciona en respuesta a mas de medio siglo de desafios 
y cambio, FMI BOLETIN suplemento, septiembre de 1999, p. 28-32. 
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FMI iniţiază operaţiunile sale  

8 martie 
Prima tragere din resursele FMI (Franţa).  

1952 

13-14 august 
Germania şi Japonia fac încasări de la FMI.  

1962 

5 ianuarie 
Directorul executiv aprobă condiţiile Acordurilor Generale pentru obţine-
rea de drepturi de tragere.  

1963 

27 februarie 
Se stabileşte serviciul de finanţare compensator. 

1967 

29 septembrie 
Adunarea Guvernatorilor aprobă planul de creare a DST-urilor. 

1969 

25 iunie 
Se stabileşte serviciul de finanţare reglator (în bani constanţi). 

28 iulie 
Intră în vigoare, fiind acceptat de 3/5 din ţările membre cărora le co-
respund 4/5 din totalul voturilor, primul amendament la Convenţia Consti-
tutivă, prin care se stabileşte un serviciu financiar bazat pe DST-uri. 

1970 

1 ianuarie 
Primul acord cu DST-uri. 

1971 

15 august 
Statele Unite informează FMI că nu vor cumpăra şi nu vor vinde liber aur 
pentru a lichida tranzacţiile internaţionale. Nu mai există convertibilitatea 
dolarului. 

18 decembrie 
După patru luni de negocieri, se dispune în Acordul Smithanian, reordo-
narea monedelor ţărilor industriale şi creşterea preţului aurului. FMI sta-
bileşte un regim temporar de tipuri de schimb, centrale şi marginale, mai 
ample. 

26 iulie 
Adunarea Guvernatorilor aprobă rezoluţia prin care se stabileşte 
Comitetul pentru Reforma Sistemului Monetar International (Comitetul 
celor 20). 
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1973 

19 martie 
Se iniţiază o "flotare generalizată" introducându-se flotarea împreună a 
monedelor Comunităţii Europene faţă de dolarul S.U.A. 

1974 

12-13 iunie 
Se analizează activitatea Comitetului celor Douăzeci. Se aprobă un pro-
gram imediat destinat să faciliteze evoluţia sistemului monetar. Directorul 
Executiv stabileşte serviciul financiar al petrolului, adoptă directive pentru 
gestionarea tipurilor de schimb flotante şi introduce noua metodă de 
evaluare a DST-urilor, pe baza unui coş de 16 monede. 

13 septembrie 
FMI stabileşte serviciul mărit al Fondului pentru a acorda asistentă pe 
termen mediu ţărilor care au probleme de balanţă de plăti provocate de 
schimbările economice structurale (subl. ns., V.S.). 

3 octombrie 
Comitetul sărbătoreşte adunarea sa inaugurală. 

1975 

1 august 

Directorul executiv stabileşte un Cont de subvenţie pentru a ajuta ţările 
membre mai grav afectate care utilizează serviciul financiar al petrolului, 
finanţat prin contribuţie. 

1976 

7-8 ianuarie 
Comitetul se pronunţă asupra unei "reforme previzionale" a sistemului 
monetar, care include amendamentul Articolului 4 şi alte teme. 

5 mai 
Directorul Executiv stabileşte un Fond Fiduciar pentru a oferi asistentă 
balanţei de plăţi ţărilor în curs de dezvoltare, cu câştigurile provenite din 
vânzarea de aur (subl. ns., V.S.). De asemenea aprobă norme şi proce-
dee pentru vânzarea de aur. 

2 iunie 
FMI realizează prima licitaţie de aur în cadrul Comitetului Previzional re-
feritoare la înstrăinarea unei treimi din depozitele de aur ale FMI. 
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1977 

4 februrie 
FMI acordă primele împrumuturi din Fondul Fiduciar (subl. ns., V.S.) 

29 august 
Directorul Executiv stabileşte serviciul de finanţare suplimentar. 

1978 

1 aprilie 
Intră în vigoare al doilea amendament al Convenţiei Constitutive prin 
care se recunoaşte dreptul ţărilor care au adoptat regimul de schimb pe 
care îl preferă. 

24 septembrie 
Comitetul se pronunţă în favoarea cotelor care să crească cu 50%, în 
cadrul celei de-a şaptea reuniuni generale. Fiind acceptate de toate ţările 
membre, resursele generale ale F.M.I. ating un nivel de 58.600 milioane 
DST. Comitetul se pronunţă, de asemenea, în favoarea noilor acordări 
de DST-uri în sumă de 4.000 milioane DST pe an, timp de trei ani (subl. 
ns., V.S.), începând cu ianuarie 1979. 

1979 

23 februarie 
Intră în vigoare serviciul de finanţare suplimentar al F.M.I. (subl. ns., V.S.) 

1980 25 aprilie 
Comitetul recomandă ca F.M.I. să fie dispus să îndeplinească un rol de 
fiecare dată mai important în materie de ajustare şi finanţare a dezechili-
brelor de plăţi acordând asistenţă în perioade mai prelungite şi prin sume 
mai mari. 

17 septembrie 
F.M.I. decide să unifice şi să simplifice coşurile de monede care se uti-
lizează pentru a determina valoarea şi rata dobânzii la DST-uri. Coşul 
unificat va fi compus din monedele celor cinci ţări membre cu un export 
mai mare de bunuri şi servicii în 1975-1979: dolarul S.U.A., marca ger-
mană, francul francez, yenul japonez şi lira sterlină. 

1 decembrie 
F.M.I. face public faptul că 128 ţări membre au atras atenţia asupra con-
simţământului lor de creştere a cotelor în cadrul celei de-a şaptea reuni-
uni generale, fiind îndeplinit minimul de participare obligatoriu a efectelor 
de intrare în vigoare a creşterii cotelor, astfel încât totalul resurselor se 
va ridica la 60.000 milioane DST. 
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1981 

1 ianuarie 
F.M.I. Începe să utilizeze coşul de cinci monede pentru determinarea 
evaluării zilnice a DST-urilor. 

13 martie 
F.M.I. decide să instituie o politică de acces extinsă potrivit resurselor 
sale odată angajate (consumate) în totalul resurselor provenite din ser-
viciul de finanţare suplimentar şi până ce intră în vigoare a opta revizie 
generală a cotelor (subl. ns., V.S.). 

23 aprilie 
F.M.I. anunţă hotărâri în sensul ca să facă mai atractiv DST-urile ca activ 
de rezerve, rate de dobândă mai competitive şi eliminarea condiţiei de 
reconstrucţie (ceea ce permite ţărilor membre să utilizeze DST-uri per-
manent. 

7 mai 
Directorul General al F.M.I. şi Guvernatorul Institutului Monetar al Arabiei 
Saudite semnează un acord care permite F.M.I. obţinerea creditului 
pentru o sumă maximă de DST-uri de 8.000 milioane, pentru finanţarea 
politicii de acces, mărind Fondul, care începe astfel să funcţioneze (subl. 
ns., V.S.). 

13 mai 
F.M.I. ajunge la un acord de principiu cu bănci centrale şi agenţii oficiale 
din 13 ţări industriale, în al cărui cadru aceştia vor pune la dispoziţia lui 
1.100 milioane DST, pe parcursul celor doi ani, pentru a ajuta la fi-
nanţarea politicii accesului mărit al F.M.I. 

21 mai 
F.M.I. decide să acorde finanţarea ţărilor membre care trec prin dificultăţi 
ale balanţei de plăţi provocate de "excesurile" costului de import de ce-
reale (subl. ns., V.S.). 

1982 

13 august 
Mexicul înfruntă grave probleme legate de achitarea serviciului datoriei 
externe, iniţializându-se astfel criza datoriei externe. În lunile următoare, 
F.M.I. sprijină programe de ajustare de mare anvergură cu Mexicul şi cu 
mai multe alte ţări cu probleme grave ale serviciului datoriei externe. 

1983 

februarie-martie 
Comitetul acordă creşterea cotelor F.M.I. În cadrul celei de-a opta reuni-
uni generale. Adunarea guvernatorilor F.M.I. adoptă o rezoluţie asupra 
creşterii cotelor. 
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30 noiembrie 
Intră în vigoare creşterea de cote aprobate în cadrul celei de-a opta re-
uniuni generale. 

1985 

6-7 octombrie 
Comitetul este de acord ca aproximativ 2.700 milioane DST din 
încasările din Fondul Fiduciar, pe care se va conta în 1985-1991, să se 
utilizeze pentru a oferi credit în condiţii concesionate ţărilor membre cu 
încasări scăzute (subl. ns., V.S.). 

2 decembrie 
Directorul General al F.M.I. şi Preşedintele Băncii Mondiale exprimă spri-
jinul hotărât al instituţiilor pe care le conduc cu planul Statelor Unite re-
feritoare la datorie, propus de Secretarul James Baker, în care se cere 
datornicilor aplicarea de măsuri de ajustare globale, băncilor multilaterale 
de dezvoltare privind concesiunea unui volum mai mare de împrumuturi 
structurale mai eficace, şi băncilor comerciale o creştere a nivelului 
împrumuturilor. 

1986 

27 martie 
F.M.I. stabileşte să acorde asistenţă balanţei de plăţi în condiţii con-
cesionare ţărilor în curs de dezvoltare cu încasări reduse (subl. ns., 
V.S.). 

9-10 aprilie 
Comitetul atrage atenţia asupra necesităţii îmbunătăţirii coordonării politicii 
economice a ţărilor membre şi sistemului de flotare a schimbului monetar. 

1987 

22 februarie 
Se reunesc miniştrii Ministerelor Finanţelor ale celor şase ţări cu 
economii dezvoltate. La Acordul de la Louvre, Directorul General al 
F.M.I. şi miniştrii susţin intensificarea politicii de coordonare în cooperare 
strânsă pentru a stimula stabilitatea tipurilor de schimb. 

29 decembrie 
F.M.I. stabileşte serviciul de consolidare a ajustării structurale pentru a 
acorda resurse ţărilor cu încasări scăzute care pun în mişcare programe 
stricte macroeconomice-structurale pe 3 ani îndreptate spre îmbunătăţi-
rea balanţei de plăţi şi promovarea creşterii economice (subl. ns., V.S.). 

1988 

23 august 
Directorul Executiv stabileşte serviciul de finanţare compensatorie şi 
pentru contingente pentru ţările membre care prezintă o descreştere a 
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încasărilor lor la export din cauze străine controlului sau cu scopul de a 
le ajuta să menţină programele de ajustare. 

25-26 septembrie 
Comitetul aprobă focalizarea colaborării intensificată pentru rezolvarea 
problemei rămânerilor în urmă. 

1989 

23 mai 
Directorul Executiv intensifică strategia orientată spre rezolvarea 
problemei datoriei ţărilor în curs de dezvoltare, bazată, în parte, pe 
propunerile Secretarului Trezoreriei din S.U.A., Nicholas E. Brady. Ţările 
cu programe solide de ajustare vor avea acces la resursele F.M.I. cu 
scopul reducerii datoriei sau serviciului datoriei externe. 

1990 

7-8 mai 
Comitetul se pronunţă în favoarea creşterii cotelor cu 50%. În afară de 
aceasta recomandă ca Directorul Executiv să propună al treilea 
amendament al Convenţiei Constitutive, pentru care şe dispune sus-
pendarea dreptului de vot şi a altor drepturi proprii calităţilor de membru 
a ţărilor care nu-şi îndeplinesc obligaţiile lor financiare faţă de F.M.I. 
(subl. ns., V.S.). Comitetul aprobă focalizarea acumulării de drepturi, 
care permite ţărilor membre cu rămâneri în urmă persistente să stabile-
ască un istoric în materie de politici şi plăţi şi să acumuleze drepturi 
pentru efectuarea tragerilor pe viitor. 

28 iunie 
Directorul Executiv propune creşterea totalului de cote ale F.M.I. de la 
90.100 milioane DST la' 135.200 milioane DST în cadrul celei de-a noua 
reuniuni generale. 

noiembrie 
Directorul Executiv aprobă creşterea temporară a serviciilor F.M.I. pentru 
a acorda asistentă ţărilor afectate de criza din Golf. 

1991 

5 octombrie 
U.R.S.S semnează cu F.M.I. un acord de furnizare de asistenţă tehnică, 
în contextul solicitării sale de integrare în F.M.I. 

1992 aprilie-mai 
Directorul Executiv aprobă intrarea statelor fostei Uniuni Sovietice în 
F.M.I. 

5 august 
F.M.I. aprobă un acord de drept de tragere pentru o sumă de 719 mili-
oane DST în favoarea Rusiei. 

noiembrie 
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Directorul Executiv adoptă al treilea amendament al Convenţiei şi dispu-
ne îndeplinirea cerinţelor stabilite pentru creşterea cotelor în cadrul celei 
de-a noua reuniuni generale. 

1993 

16 aprilie 
Directorul Executiv aprobă înfiinţarea unui departament orientat către ţări 
care trec prin dificultăţile balanţei de plăţi, ca sprijin pentru transformarea 
economiilor planificate în economii de piaţă, care va funcţiona de-a lun-
gul anului 1994. 

13 mai 
Republica Kirghiză se transformă în prima ţară membră a F.M.I. care se 
integrează în departamentul mai sus menţionat. 

1994 

23 februarie 
Directorul Executiv pune în mişcare operaţii încadrate în departamentul 
orientat către ţări care trec prin dificultăţile balanţei de plăţi, reînnoit şi 
mărit. 

martie-mai 
F.M.I. aprobă inaugurarea acordurilor în favoarea a 13 ţări din zona fran-
cului, după reajustarea parităţilor realizate în ianuarie. 

6 iunie 
F.M.I. anunţă crearea a trei posturi de subdirectori garanţi. 

2 octombrie 
Comitetul adoptă Declaraţia de la Madrid, în care cere ţărilor industriale 
susţinerea creşterii, reducerea şomajului şi evitarea creşterii inflaţiei; la 
ţările în curs de. dezvoltare, mărirea creşterii economice, iar pentru ţările 
în tranziţie aplicarea măsurilor de stabilitate şi reformă. 

1995 

1 februarie 
Directorul Executiv aprobă un acord de drept de tragere pentru o sumă 
de 12.100 milioane DST în favoarea Mexicului, cel mai mare angajament 
financiar în istoria F.M.I. 

1996 

26 martie 
Directorul Executiv al F.M.I. aprobă credit de 6.900 milioane DST în fa-
voarea Rusiei în cadrul celui mai mare acord cu ţările în tranziţie. 

16 aprilie 
F.M.I. stabileşte Normele speciale pentru divulgarea de date, cu caracter 
voluntar, pentru ţările membre care deja au sau încearcă să aibă acces 
la pieţele internaţionale de capital. Pentru viitor, se prevede punerea în 
mişcare a Sistemului General'de Divulgare de Date. 

septembrie 
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Comitetul aprobă reducerea datoriei ţărilor sărace sau foarte îndatorate. 

1997 

27 ianuarie 
Directorul Executiv aprobă Noile Acorduri pentru obţinerea de împrumu-
turi ca prima şi principala sursă de finanţare în cazul în care F.M.I. nece-
sită resurse suplimentare. 

25 aprilie 
Directorul Executiv aprobă publicarea de note de informare a publicului 
la sfârşitul alineatelor articolului IV, la cererea ţării interesate, pentru a 
face cunoscut publicului opinia F.M.I. 

20 septembrie 
Directorul Executiv al F.M.I. ajunge la un acord asupra unui proiect de 
amendament al Convenţiei Constitutive care va permite ţărilor membre 
să primească o proporţie egală cu asigurările cumulative. 

4 decembrie 
Directorul Executiv aprobă un acord de drept de tragere de 15.500 mil-
ioane DST în favoarea Coreii. 

17 decembrie 
După criza financiară din Asia, F.M.I. creează serviciul de completare de 
rezerve pentru a ajuta ţările membre să facă faţă pierderilor subite şi per-
turbatoare de încredere în pieţe. Acest serviciu se activează în ziua 
următoare pentru a sprijini acordul de drept de tragere în favoarea 
Coreii. 

1998 

8 aprilie 
Uganda devine prima ţară membră în primirea de facilităţi ale datoriei 
(aproximativ 350 milioane USD în valoare netă actualizată) în cadrul in-
iţiativei la care F.M.I. va contribui cu aproximativ 160 milioane USD. 

1999 

1 ianuarie 
11 ţări membre ale UE adoptă o nouă monedă comună: Euro. F.M.I. 
primeşte statutul de observator al Băncii Centrale Europene, instituţie 
însărcinată cu politica monetară din zona euro. 

22 ianuarie 
Intrarea în vigoare a creşterii cotelor în cadrul celei de-a 11-a reuniuni 
generale, care ridică totalul cotelor la 212.000 milioane DST. 

23 aprilie 
Directorul Executiv măreşte cota de contribuţie pentru acordarea de linii 
de credit contingente ţărilor membre care aplică o politică economică 
solidă, putând, totuşi, să se vadă afectate prin efectele de contaminare.
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AMBALAREA MĂRFURILOR 

 

1. Definirea ambalajului şi a operaţiunii de ambalare a mărfurilor 

Dezvoltarea spectaculoasă a ambalajului este strâns legată de evoluţia 
modului de viaţă şi de consum. Bazată pe tehnologii de vârf, ambalarea este 
însoţită de costuri importante asociate fazei de post consum, impact asupra 
mediului înconjurător şi asupra consumatorului. Fără ambalare, materialele ar 
fi în dezordine şi ineficiente. 

Ambalarea şi ambalajul sunt definite pe numeroase căi. 
Din punct de vedere etimologic, ambalajul (packaging, emballage) 

conţine prefixul "en" şi cuvântul "balla", al cărui sens este "de a strânge în 
balot". Ambalarea (packaging

1
, conditionnement) derivă din cuvântul latin 

"condere" cu sensul de a stabili, a stabiliza, prezentare stabilă. 
Institutul Francez al Ambalajului şi Ambalării (Institute Francais de l'Em-

ballage et du Contidionnement, IFEC), propune următoarele definiţii în "Petit 
glossaire de l'emballage"

2
: 

 ambalajul este obiectul destinat să învelească sau să conţină 
temporar un produs sau un ansamblu de produse pe parcursul 
manevrării, transportului, depozitării sau prezentării, în vederea 
protejării acestora sau facilitării acestor operaţii; 

 ambalarea reprezintă operaţia de obţinere a "primului înveliş aflat în 
contact direct cu produsul". 

Noţiunea de ambalaj este mult mai vastă decât cea de ambalare, pe 
care o înglobează. 

Noţiunea engleză de "packaging" este mult mai largă, ea regrupează 
următoarele funcţii: protecţie, conservare, uşurinţă în utilizare, comunicare (prin 
grafică, etichetare) şi facilitarea vânzării. Ea dă mai multă importanţă rolului 
comercial al ambalajului. 

Institutul de Ambalare din Anglia furnizează trei direcţii în definirea 
ambalării

3
: 

 sistem coordonat de pregătiri a bunurilor pentru transport, distribuţie, 
depozitare, vânzare cu amănuntul şi consum; 

                                                           
1
 Demeure, C. - Marketing, Edition DALLOZ, 1997, p.97-99. 

2
 Perconte, B. - 50 fiches pour comprendre le marketing, Breal, 1997, p. 52-53. 

3
 Robertson, L.G. - Food Packaging, Principles and Practice, Marcel Rekker lnc, New 
York, 1993. 



 

 

48 

 cale de asigurare a distribuţiei la consumatorul final în condiţii optime 
şi cu costuri minime; 

 funcţia tehnico-economică care urmăreşte minimizarea costurilor la 
livrare în timp ce profitul este maxim. Conform STAS 5845/1 - 1986, 
ambalajul reprezintă un "mijloc (sau ansamblul de mijloace) destinat 
să cuprindă sau să învelească un produs sau un ansamblu de 
produse, pentru a le asigura protecţia temporară din punct de vedere 
fizic, chimic, mecanic, biologic în scopul menţinerii calităţii şi 
integrităţii, în decursul manipulării, transportului, depozitării şi 
desfacerii - până la consumator sau până la expirarea termenului de 
garanţie. Tot în conformitate cu STAS 5846/1 - 1986, ambalarea este 
definită ca fiind "operaţie, procedeu sau metodă, prin care se asigură 
cu ajutorul ambalajului, protecţia temporară a produsului, în decursul 
manipulării, transportului, depozitării, vânzării, contribuind şi la 
înlesnirea acestora până la consumare sau până la expirarea 
termenului de garanţie." 

Ordonanţa Guvernului României nr. 39/29 august 1995, defineşte amba-
lajul ca "un material specific, ca execuţie şi natură, destinat ambalării pro-
duselor alimentare în vederea asigurării protecţiei şi utilizat pentru transportul, 
manipularea, depozitarea sau desfacerea acestora". 

Din punct de vedere comercial, ambalajul este "un conteiner care 
permite asigurarea în cele mai bune condiţii a siguranţei manevrării, con-
servării, depozitării şi transportului produselor". Din acest punct de vedere am-
balarea poate fi definită ca: "realizarea unui înveliş material sau primul 
conţinător al unui produs care constituie o unitate de vânzare en detail. 

În "Petit Robert" (1989), ambalajul este un "înveliş din materiale şi forme 
diferite în care se ambalează un produs pentru transport sau vânzare". Aceeaşi 
sursă defineşte ambalarea ca fiind "prezentarea unor articole pentru vânzare". 

Principalele criterii de clasificare a ambalajelor le diferenţiază astfel: 

 după natura materialului din care sunt constituite, ambalajele se 
clasifică în: ambalaje din hârtie-carton; din sticlă; din metal; din 
materiale plastice; din lemn; din materiale textile; din materiale 
complexe; 

 după sistemul de confecţionare, există următoarele tipuri de amba-
laje: fixe; demontabile; pliante; 

 după tipul ambalajului, acestea pot fi: lăzi; cutii; pungi; saci; 
borcane; butelii; flacoane; tuburi; bidoane; butoaie; canistre; hârtie de 
ambalaj; ambalaje colective; ambalaj unitar; ambalaj de uz general; 

 după domeniul de utilizare, ambalajele se clasifică în: ambalaje de 
transport; ambalaje de prezentare şi desfacere. 
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 după natura produsului ambalat: ambalaje pentru produse alimentare; 
ambalaje pentru produse industriale; ambalaje pentru produse 
periculoase; 

 după gradul de rigiditate: ambalaje rigide; ambalaje semirigide; 
ambalaje suple; 

 după modul de circulaţie: ambalaje refolosibile; ambalaje 
nerefolosibile (de tip pierdut). 

2. Funcţiile ambalajelor 

Indiferent de gradul de dezvoltare economică a unei ţări, mărfurile 
produse şi comercializate sunt de neconceput fără ambalaj. În momentul de 
faţă, la nivel mondial aproximativ 99% din producţia de mărfuri este ambalată. 
Considerat mult timp ca un simplu obiect utilitar, actualmente concepţia despre 
ambalaj s-a modificat considerabil, el fiind cel care permite circulaţia produ-
selor din momentul fabricaţiei până la consumatorul final. 

Importanţa ambalajului, considerat parte integrantă a unui sistem, este 
evidenţiată de principalele funcţii pe care ambalajul trebuie să le îndeplinească. 
Acestea sunt: 

• conservarea şi protecţia produselor; 
• manipulare, transport, depozitare; 
• informare şi promovare a produselor. 

2.1. Funcţia de conservare şi protecţie a produselor 

Considerată funcţie elementară a ambalajelor, aceasta constă în 
protejarea conţinutului de efectele mediului extern în cazul în care există o 
corelare perfectă între ambalaj - produs -metodă de conservare. 

Astfel, putem vorbi despre următoarele tipuri de protecţie pe care trebuie 
să le asigure ambalajul: 

 împotriva factorilor fizici (loviri, şocuri, trepidaţii, lumină, temperatură, 
presiune); 

 împotriva factorilor chimici şi fizico-chimici (aer, apă, vapori, oxigen, 
dioxid de carbon (CO2) şi dioxid de sulf (SO2); 

 împotriva factorilor biologici (microorganisme, insecte, rozătoare). 
Dintre factorii fizici, solicitările mecanice la care sunt supuse pro-

dusele ambalate au efecte variabile. Trepidaţiile din timpul transportului influ-
enţează atât produsul cât şi ambalajul. Ele pot comprima, tasa produsul în inte-
riorul ambalajului, formându-se un spaţiu liber care compromite protecţia 
oferită de ambalaj împotriva şocurilor ulterioare. 

Lumina este un factor fizic care produce decolorări şi degradări profun-
de ale mărfurilor. Numeroase produse sunt sensibile la lumină, care are rolul 
de a iniţia reacţii fotochimice, responsabile de alterarea culorii, de pierderea 
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vitaminelor. Rolul ambalajului în acest caz este fie de a filtra lungimile de undă 
care produc deprecierea produselor, fie de a opri pătrunderea luminii în interi-
orul ambalajului

1
 (ambalajul opac). 

În vederea conservării, numeroase produse necesită o stabilitate relativă 
la temperatură. Ambalajul trebuie să protejeze produsul de impactul cu tem-
peraturi ridicate, deoarece o temperatură mai mare de 40°C, poate provoca 
deformarea produselor sau stimulează reacţii chimice care duc la descompu-
nerea produsului, modificarea gustului sau a mirosului. În acest scop se utiliz-
ează ambalaje din materiale plastice, lemn sau protecţii suplimentare cu ru-
meguş, fibre de bumbac, folii de aluminiu; 

Protecţia chimică trebuie să răspundă necesităţii ca anumite produse 
să nu vină în contact cu anumite substanţe chimice agresive: H2, NH3, SO2, 
CO2. În acest scop ambalajul joacă un dublu rol: 

1. rolul de barieră la transferul de gaze din exterior către interiorul amba-
lajului: 

 baraj la oxigen şi vapori de apă pentru protecţia produselor sensibile 
la oxigen (riscul dezvoltării mucegaiurilor sau bacteriilor aerobe; 
riscuri datorate oxidării produselor; riscul formării de soluţii saturate cu 
produse zaharoase sau sărate; 

 baraj împotriva tuturor substanţelor volatile prezente în mediu 
(hidrocarburi, fum, parfumuri) susceptibile de a antrena alterarea 
proprietăţilor organoleptice (gust, miros) ale produselor; 

2. rolul de barieră la transferul gazos din interior către exterior pentru a 
evita: pierderea aromelor specifice produsului; deshidratarea produsului; pier-
derea gazelor sau amestecului gazos care a fost introdus în interiorul am-
balajului pentru conservarea produsului (CO2, N2, vapori de alcool). Protecţia 
fizico-chimică protejează produsul de acţiunea mediului extern (aer, umidi-
tate, lumina). Calitatea protecţiei fizico-chimice depinde de materialele utilizate 
în confecţionarea ambalajelor, fiecare material având o anumită permeabilitate 
care depinde de structura cristalină, gradul de orientare al cristalelor şi de 
structura lor moleculară. 

Protecţia împotriva factorilor biologici are drept scop menţinerea calităţii 
igienice şi microbiologice a produselor alimentare. Astfel, rolul ambalajului es-
te: 

 de a realiza o barieră fizică între microorganismele prezente în 
atmosferă şi produsele ambalate împiedicând astfel recontaminarea 
sau supracontaminarea acestora; 

 de a limita sau a împiedica schimburile gazoase susceptibile de 
apariţia şi dezvoltarea germenilor patogeni; 

                                                           
1
 Bureau G.; Multon, J.L - L'emballage des denrees alimentaires de grande 
consommation, Technique et documentation - Lavoisier, 1989, p.15-18. 
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 de a asigura o etanşeitate perfectă la toţi germenii micro-bieni şi să 
suporte condiţii de sterilizare în cazul produselor care necesită acest 
tratament (laptele sterilizat); 

 să împiedice contactul direct între produsele sterile: pâine, zahăr, 
paste etc. şi persoanele care le manipulează; 

 să evite riscurile de intoxicaţie alimentară produsă de flora microbiană 
patogenă conţinută în produsele nesterilizate (carne, peşte). 

Protecţia şi rezistenţa termică a ambalajelor ţine seama de faptul că 
numeroase produse necesită, în vederea conservării, o stabilitate relativă într-
un anumit domeniu de temperatură. Ambalajul contribuie la conservarea pro-
duselor congelate. 

Ambalajul trebuie să aibă o rezistenţă termică bună, ţinând seama de 
următorii factori: 

 rezistenţă la şocuri termice (variaţii bruşte de temperatură) care pot 
surveni pe parcursul transportului; 

 rezistenţa la căldură, dacă produsul necesită sterilizare; 

 rezistenţa la temperaturi scăzute când condiţiile de conservare a 
produsului necesită temperaturi scăzute sau dacă produsul este 
distribuit în ţări unde temperatura exterioară atinge valori foarte 
scăzute (de exemplu, anumiţi polimeri devin fragili la temperaturi 
joase, cum ar fi policlorura de vinii, (PVC la o temperatură de -10°C). 

2.2. Strategia alegerii materialelor de ambalare 

În ţările dezvoltate, strategia ambalării mărfurilor devine parte integrantă 
din strategia produselor. 

Astfel devine tot mai dificilă vânzarea unor produse fără a face referinţă 
la distrugerea lor, reciclarea lor şi a ambalajului lor. 

În cadrul Uniunii Europene, sub presiunea ecologiştilor, s-au luat primele 
măsuri legislative cu privire la valorificarea deşeurilor, inclusiv cele de amba-
lare respectând mediul înconjurător. 

În acest sens, Danemarca a luat decizia de a nu comercializa lichide al-
imentare decât în ambalaje reutilizabile, chiar dacă acest sistem constituie o 
piedică importantă în schimburile comerciale. 

Sub impulsul Angliei şi al Comisiei Europene această situaţie a ajuns la 
Curtea de Justiţie Europeană care a decis următoarele: reumplerea amba-
lajelor constituie o piedică în calea schimburilor comerciale, dar este o măsură 
de protecţie a mediului, or protecţia mediului este unul din scopurile Tratatului 
de la Roma. 

În concluzie, orice măsură luată pentru protejarea mediului în ab-
senţa directivei europene este acceptată. 

Această decizie este foarte importantă deoarece Guvernul german s-a 
inspirat din această hotărâre pentru a publica Ordonanţa Topfer. 
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Sub presiunea contestatară a ecologiştilor, Guvernul german a adoptat o 
lege cadru cunoscută sub numele de Ordonanţa Topfer, care se inspira din 
decizia Curţii de Justiţie a Comunităţii şi nu cuprinde decât ambalajele, partea 
cea mai vizibilă pentru populaţie. 

Ordonanţa Topfer se bazează pe principiile: poluatorul trebuie să 
plătească, producătorii şi comercianţii trebuie să recupereze; incinerarea este 
parţial interzisă (cvasi); tendinţa de obţinere a unei reciclări complete. 

2.3. Funcţia de manipulare, depozitare şi transport 

Această funcţie este legată de funcţia de protecţie deoarece pe parcursul 
operaţiilor de manipulare - depozitare - transport, produsele ambalate suferă 
şocuri, vibraţii, căderi, care le pot deteriora. 

 
• Funcţia de manipulare 
Ambalajul secundar facilitează manevrarea produsului prin forma sa, 

volumul, greutate, prezenţa unor orificii sau perforări în scopul prinderii sale cu 
mâna sau cu un utilaj. Trebuie să asigure o securitate maximă pentru opera-
tori, garantând în acelaşi timp o bună stabilitate a încărcăturii. 

 
• Funcţia de depozitare 
În timpul depozitării, ambalajul este acela care preia presiunea exercitată 

de stivuirea produselor. De aceea, cerinţele faţă de ambalaj sunt următoarele: 
ambalajul să fie uşor de aranjat în stivă; să fie precizate condiţiile în care poate 
fi depozitat şi eventualele precauţii în manipulare; să reziste la variaţii de tem-
peratură şi umiditate atunci când depozitarea are loc în spaţii deschise. 

Utilizarea raţională a spaţiilor de depozitare ca şi cerinţele consumato-
rilor necesită fie divizarea cantităţilor mari de produse în unităţi mici, fie grupar-
ea cantităţilor mici în blocuri sau unităţi mari. 

Toate aceste cerinţe sunt posibile numai prin fabricarea unor ambalaje 
corespunzătoare care să poată fi preluate de mecanisme speciale fără a suferi 
deteriorări sau prin imprimare pe suprafaţa lor a semnelor avertizoare cu privire 
la indicaţii de stivuire. 

 
• Funcţia de transport 
Transportul este prezent în toate etapele vieţii ambalajului. 
Pentru cvasitotalitatea mărfurilor nu există transport fără ambalaj. Pro-

dusele sunt transportate pe căi rutiere, feroviare, pe calea aerului sau pe mare. 
Fiecare mod de transport are un impact mai mult sau mai puţin important 
asupra mediului prin tipul de combustibil utilizat şi necesitatea existenţei infra-
structurilor. Acestea se regăsesc în punctele de plecare şi sosire cum ar fi: por-
turi, aeroporturi, pe căile rutiere şi feroviare. 

Cerinţele faţă de ambalajul de transport sunt axate pe: 
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 necesitatea adaptării ambalajului la normele de transport; 

 optimizarea raportului volum/greutate: produsul trebuie să fie conţinut 
într-un volum standard pentru a beneficia de un tarif avantajos şi 
condiţii mai bune de transport; 

 posibilitatea de adaptare a ambalajului la unităţile de încărcare 
utilizate uzual în transportul principal şi secundar (palete, vagoane de 
cale ferată, camioane etc.). 

2.4. Funcţia de promovare a produselor 

Ambalajul este o interfaţă, un mediu între produs şi utilizator. Rolul său 
nu se limitează numai la acela de a conţine şi proteja produsul, ci şi de a facili-
ta vânzarea acestuia prin declanşarea actului de cumpărare. 

Ambalajul prezintă produsul şi contribuie la vânzarea acestuia. Adevărat 
"vânzător mut" al produsului, informează şi "seduce" consumatorul. 

Elementele definitorii ale funcţiei de promovare a produsului, cuprind: 
identificarea şi prezentarea produsului; informarea cumpărătorilor; crearea unei 
atitudini pozitive faţă de produs; conduce la modificări în mentalitatea şi obicei-
urile cumpărătorului; comunicare. 

Elementele prin care un ambalaj poate atrage atenţia cumpărătorului 
asupra unui produs, sunt: modul de realizare al ambalajului; etichetă; marca de 
fabrică sau de comerţ; estetica ambalajului. 

Informaţiile pe care la conţine ambalajul permit: 

 identificarea produsului; 

 prezentarea caracteristicilor sale şi a condiţiilor de utilizare cum ar fi: 
denumire; marcă; provenienţă; mod de utilizare; compoziţie; durata de 
conservare; toxicitate; impactul asupra mediului înconjurător. 

Informaţiile pot fi prezentate sub diferite forme: texte, etichete, picto-
grame, logotipuri şi coduri de bare. 

Tendinţa generală în privinţa formei vizează simplitatea pentru o per-
cepţie mai uşoară şi cu valoare informaţională maximă. Forma aleasă pentru 
ambalaj trebuie să ţină seama de: 

 ambianţa sau locul de utilizare; 

 de câte ori este utilizat produsul; 

 în ce condiţii se păstrează; 

 dacă ambalajul se aruncă sau este recuperabil; 

 în cazul produselor alimentare se doreşte adaptarea formei la 
închiderea etanşă a ambalajului; 

 forma ambalajelor produselor alimentare este cerută de funcţiona-
litatea acestuia. 

Alt element important este culoarea. Prin caracteristicile sale culoarea 
permite identificarea uşoară a produsului ambalat. Atracţia exercitată de cu-
loare depinde de psihicul cumpărătorului. S-a demonstrat practic, că, în mo-
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mentul vizualizării produsului, cumpărătorul sesizează mai întâi culoarea, apoi 
desenul şi marca. 

Grafica, este un alt element important în realizarea ambalajului şi constă 
în fantezia graficianului care poate utiliza fotografii, desene, texte. Pentru am-
balaje se impune o grafică simplă, expresivă, iar ilustraţia oferită să fie compat-
ibilă cu produsul ambalat. O grafică modernă se caracterizează prin sobrietate, 
echilibru, elemente coloristice, alegere judicioasă a caracteristicilor cât şi pu-
nerea în valoare a unor elemente ca: denumirea produsului, modalităţi de uti-
lizare, recomandări, marca de fabrică. 

Adesea singura verigă de legătură între producător şi consumator, am-
balajul trebuie să acţioneze în sensul creării unei imagini bune a produsului. 

Comunicarea cu consumatorul se realizează în următoarele direcţii: 
• identificarea rapidă a produsului 
• ambalajul trebuie să conţină informaţii cu privire la: marcă; compoziţie; 

condiţii sau sugestii de utilizare; garantarea calităţii; data limită de vânzare 
pentru produsele perisabile. De asemenea, ambalajul trebuie să permită si-
tuarea 

produselor într-un univers de referinţă (produs de lux, produs alimentar, 
produs menajer) cât şi într-un univers de marcă: de exemplu ciocolata Valrona, 
pastele Barilla. 

3. Materiale utilizate la ambalarea mărfurilor 

Materialele de bază din care se obţin ambalajele sunt: 
hârtia şi cartonul (materiale celulozice), materiale metalice, materiale 

plastice, lemnul, materiale complexe, materiale textile. 

3.1. Hârtia şi cartonul 

Hârtia şi cartonul ocupă primul loc în materie de ambalaje, înregistrând 
un consum pe plan european de 40 kg./locuitor/an, iar SUA depăşind 130 
kg./locuitor/an. 

Hârtia este definită ca fiind un ansamblu de materiale fabricate prin de-
punerea fibrelor vegetale provenite din lemn. 

Materialele celulozice conţin hârtie şi carton pentru producerea cărora 
se utilizează ca materie primă lemnul de răşinoase şi foioase, plante anuale ca 
stuful precum şi deşeuri de hârtie, carton, mucava etc. Prin prelucrarea acestor 
materii prime se obţin semifabricate fibroase care sunt produse intermediare 
între materii prime şi produse finite. 

După procedeul de obţinere al pastei acestea se clasifică: 
• pastă mecanică; 
• pastă semichimică; 
• pastă chimică. 
Pentru obţinerea pastei chimice se utilizează următoarele procedee: 
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• procedeul bisulfit; 
• procedeul sulfit; 
• procedeul sulfat; 
• procedeul cu sodă. 
Hârtiile utilizate în domeniul ambalajelor se pot clasifica după: gramaj; 

compoziţie; destinaţie. 
Se disting trai categorii de materiale de bază destinate fabricării amba-

lajelor din hârtie-carton: 
• hârtia pentru ambalaj; 
• cartonul plat; 
• cartonul ondulat. 
Aceste produse se pot asocia între ele sau cu alte materiale în vederea 

realizării ambalajelor complexe. 
Hârtia utilizată la ambalare este obţinută din miez Kraft, din lemn de 

esenţă moale neînălbit. 
• Hârtia Kraft se caracterizează prin rezistenţă foarte bună, iar atunci 

când este produsă sub formă de pungi, suprafaţa sa aspră previne alunecarea 
ambalajelor la aşezarea pe paleţi. 

• Hârtia înălbită se obţine din miez alb, receptor la substanţe chimice 
care-i conferă caracteristici funcţionale sporite. 

• Hârtia impermeabilă la grăsime, este o hârtie translucidă, rezistentă la 
uleiuri şi grăsimi, ceea ce o face aptă pentru ambalarea untului şi a altor pro-
duse alimentare cu un conţinut de grăsimi similar cu cel al untului. 

• Hârtia pergament beneficiază de proprietăţi asemănătoare cu cele ale 
sticlei, suprafaţa netedă, transparentă, densitate ridicată. Este produsă prin 
tratarea suplimentară a hârtiei impermeabile la grăsime, urmată de operaţia de 
suprapre-sare. Transparenţa poate varia în funcţie de gradul de hidratare al 
miezului şi greutatea de bază a hârtiei. Adăugarea dioxidului de titan conduce 
la obţinerea opacităţii hârtiei. 

• Pergamentul vegetal se obţine prin introducerea miezului chimic într-o 
baie de acid sulfuric concentrat urmat de spălare cu apă, uscare; se obţine o 
hârtie foarte rezistentă la umiditate fără miros, gust şi cu o bună rezistenţă la 
grăsime şi uleiuri. Datorită rezistenţei la grăsime şi uleiuri, se îndepărtează cu 
uşurinţă de pe alimente, fiind utilizată la ambalarea produselor de patiserie, 
carne, unt brânză etc. 

• Hârtia parafinată asigură o rezistenţă bună împotriva penetrării li-
chidelor şi vaporilor. Principalele moduri de realizare a acestui tip de hârtie 
sunt: 

- parafinare pe cale umedă (wet-waxed); 
- parafinare pe cale uscată (dry-waxed); 
- parafinare prin laminare (wax-laminatea). 
Principalele tipuri de hârtie utilizate la ambalarea mărfurilor sunt prezente 

în tabelul nr. 1. 
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Tabelul nr. 1 - Principalele tipuri de hârtie utilizate la ambalarea mărfurilor 

Nr. 
crt. 

Material Provenienţa 
Greutate 

kg/ 
1000mp 

Proprietăţi şi utilizări 

1. Hârtie Kraft Miez sulfat lemn de 
esenţă moale 

70-300 Hârtie înălbită sau colorată. Se 
utilizează pentru pungi, saci, 
căptuşeli, carton 

2. Hârtie sulfit Amestec din lemn de 
esenţă tare 

35-300 Hârtie bună pentru tipărire utilizată 
pentru obţinerea pungilor mari, 
plicurilor, hârtie, etichete şi folii 

3. Hârtie im-
permeabilă la 
grăsimi 

Miez măcinat 70-150 Rezistenţă la grăsimi; ambalarea 
alimentelor cu conţinut mare de 
grăsimi 

4. Hârtie sticloasă Similar cu hârtia 
impermeabilă 

40-150 Rezistentă la uleiuri, grăsimi. Se 
utilizează ca barieră împotriva 
mirosurilor; este folosită pentru 
pungi, hârtii pentru ambalarea 
alimentelor de origine animală 

5. Pergament 
vegetal 

Hârtia se tratează cu 
acid sulfuric con-
centrat 

75 Netoxic, rezistent la umezeală 
ridicată 

6. Hârtie 
parafinată 

Hârtie din mai multe 
tipuri de miez 

20-50 Hârtie de categorie uşoară şi 
moale 

 
Cartoane pentru ambalaj 
Principalele tipuri de cartoane utilizate în ambalarea mărfurilor sunt: 

 cartonul duplex format din minimum două straturi diferite de material 
fibros, unite prin presare în stare umedă; 

 cartonul triplex format din minimum trei straturi diferite de material 
fibros unite prin presare în stare umedă; 

 cartonul ondulat format din unul până la patru straturi netede şi unul 
sau trei straturi ondulate din hârtie inferioară sau superioară de 
ambalaj, unite între ele printr-un adeziv. Cartonul ondulat poate fi 
combinat cu diferite materiale (lemn, materiale plastice) în scopul 
obţinerii unor tipuri constructive de ambalaje mai eficiente şi cu 
proprietăţi mult îmbunătăţite. 

Calitatea cartonului ondulat este definită în funcţie de calitatea sorti-
mentului de hârtie care intră în componenţa straturilor, de rezistenţa la com-
presiune, străpungere, plesnire şi tracţiune, gramaj etc. 

Cartonul ondulat este utilizat şi în următoarele cazuri: 

 ambalarea produselor care necesită protecţie împotriva şocurilor şi 
presiunii exterioare; 

 sub formă de material de calare pentru ambalajele primare; 

 cutii cu microcaneluri la nivelul ambalajelor primare; 

 ambalaje secundare sub formă de cutii, cutii de prezentare; 
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 ambalaje terţiare sub forma învelişurilor de protecţie în jurul paletelor 
încărcate. 

Cartonul ondulat se caracterizează printr-o structură celulară care îi con-
feră o înaltă rezistenţă la compresiune şi greutate relativ mare. 

Acoperirea şi laminarea conferă cartonului proprietăţi barieră. Astfel 
laminarea cu parafină asigură barieră împotriva umezelii, căptuşirea cu sticlă 
asigură rezistenţă la grăsimi, acoperirea cu plastic îmbunătăţeşte proprietăţile 
de barieră la grăsimi. Cartoanele pentru lichidele închise ermetic sunt cele mai 
răspândite şi utilizate actualmente la ambalarea unei game largi de produse 
alimentare lichide. În ultimul timp se practică încorporarea unei căptuşeli care 
poate fi sigilată într-o pungă. 

Hârtia şi cartonul au caracteristici chimice identice, multe dintre ele 
putând fi îmbunătăţite prin tratamente specifice. 

Caracteristicile hârtiei şi cartonului sunt: 

 masa volumică cuprinsă între 0,8-1,2 g/mp, pentru hârtia de ambalaj 
şi max. 1 g/mp pentru cartonul ondulat; 

 sunt apte pentru contactul cu alimentele; 

 sunt inodore şi insipide; 

 hârtia tip cristal are o permeabilitate la aer scăzută; 

 hârtia tip mătase, are o permeabilitate la aer foarte ridicată.  
Proprietăţile obţinute de hârtie şi carton, ca urmare a tratamentelor 

aplicate, sunt: 

 rezistenţă la ulei, gaz şi alte hidrocarburi; 

 rezistenţă la alcooli, eteri, hidrocarburi clorurate, esteri şi cetone; 

 rezistenţă la soluţii apoase, acizi slabi şi alcalini; 

 sigilare la cald; 

 barieră la radiaţii U.V.; 

 rezistenţă la uleiuri şi grăsimi; 

 barieră la arome şi vapori de apă; 

 anticoroziune; 

 barieră la aer şi gaz (O2, CO2 etc); 

 barieră la arome. 

3.2. Materiale plastice 

Materialele plastice au introdus o adevărată revoluţie în domeniul am-
balajelor, pe de o parte pentru că oferă posibilităţi funcţionale noi comparativ 
cu materialele considerate tradiţionale, iar pe de altă parte, prin ideea de cer-
cetare şi competitivitate pe care au introdus-o pe piaţa ambalajelor. 

Dicţionarul Oxford defineşte cuvântul "plastic" ca fiind "un grup de răşini 
sintetice sau alte substanţe care pot fi modelate în orice formă". 
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Plasticele sunt "materiale constituite din macromolecule înlănţuite, line-
are, ramificate, grupuri laterale de molecule sau grupuri tridimensionale de 
monomeri, motive structurale repetitive ataşate unor legături chimice

1
. 

Conform Directivei din 18 octombrie 1982 a C.E.E., prin "material plastic" 
se înţelege un ansamblu de "compuşi macromo-leculari obţinuţi prin polimer-
izare, policondensare sau alte procedee similare plecând de la molecule cu 
greutăţi moleculare mici său obţinuţi prin modificări chimice ale macromole-
culelor naturale". 

Monomerii sunt molecule compuse din carbon, atomi de hidrogen şi în 
anumite cazuri atomi de clor, oxigen. 

Polimerii sunt macromolecule alcătuite din repetiţii ale grupelor de atomi. 
După originea şi modul de sinteză al substanţelor macro-moleculare, 

materialele plastice se clasifică în următoarele grupe: 
• substanţe naturale, nemodificate de către om, compuse din polimeri 

naturali; 
• substanţe artificiale, obţinute prin modificarea substanţelor naturale 

provenite din vegetale şi polimerizate natural; este cazul plasticelor celulozice 
derivaţi ai celulozei cum sunt nitroceluloza sau celofanul; 

• substanţe sintetice obţinute din monomeri naturali, derivaţi ai petrolu-
lui sau mai rar provenite din carbon. Materialele plastice se clasifică în 
următoarele grupe principale: 

• derivaţi celulozici; 
• derivaţi polivinilici şi polivinilidenici; 
• derivaţi poliacrilici; 
• poliesteri şi copolimerii acestora; 
• poliolefinele şi copolimerii acestora. 
Utilitatea materialelor plastice este greu de contestat, iar utilizarea lor 

ţine seama de tipul şi de caracteristicile ambalajului. 
Principalele caracteristici fizico-chimice ale materialelor plastice 

sunt: 
• gramajul, în g/mp; 
• grosimea filmelor din materiale plastice, exprimată în milimetri sau mi-

croni; 
• densitatea, în g/cm

3
; 

• rezistenţă la rupere, exprimată în kgf/cmp; 
• alungire la rupere; se exprimă în %; 
• rezistenţa la sfâşiere, se exprimă în N/m; 
• rezistenţă la umiditate; se exprimă în g/mp/24 ore; 
• proprietatea de barieră la gaze; permeabilitatea la gaze se exprimă în 

cm
3
/cm

2
/24 ore; 

                                                           
1
 Robertson, L. Gordon - Food packaging, Principles and Practice, Marcel Dekker lnc, 
New York, 1993, p.10-12. 
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• alunecarea (trecerea filmului); 
• rezistenţa la grăsimi şi uleiuri; se exprimă prin termeni ca: bună, corec-

tă, excelentă, slabă etc; 
• opacitatea şi luciul se exprimă prin termeni ca: bună, foarte bună, slabă 

etc. 
Caracteristicile fizice ale principalelor materiale utilizate la ambalarea 

mărfurilor sunt prezentate comparativ în tabelul nr. 2. 
 

Tabelul nr. 2  - Caracteristici fizice ale principalelor materiale utilizate la 
ambalarea mărfurilor 

Nr. 
cit. 

Material 
Densi-

tate 

Rezis-
tenţa la 
tracţi-
une 

Modul 
de elasti-

citate 

Rezis-
tenţa la 
şocuri 

Alungire 
Ab-

sorbţia 
apei % 

Trans-
misia 

luminii 

1. PEBD 0,92 0,5-1,6 6-40 Excelentă 90-900 0,01 Medie 
2. PEHD 0,95 2-4 40-180 Excelentă 20-130 0,01 Medie 
3. PP 0,90 3-5,5 200-600 Medie 100-600 0,01 Medie 
4. EVA 0,93 1-3 1,5-4 Excelentă 500-900 0,04 Medie 
5. IO 0,94 2,5-4 15-40 Excelentă 400-450 0,1-0,4 Exce-

lentă 
6. EVOH 1,20 5 400 Medie 15-50 3-9 Medie 
7. PVDC 1,65 2-3,5 40-80 Medie >250 <0,1 Exce-

lentă 
8. PS 1,05 3,5-6 270-320 Nulă 1-2 0,04 Nulă 
9. PET 1,35 6-8 240-340 Medie 50-300 0,1 Exce-

lentă 
10. CELO 1,4-1,5 7-8 - Medie 18-20 0,8-1 Exce-

lentă 

 
Comportarea materialelor plastice faţă de agenţii chimici poate fi consid-

erată cu general satisfăcătoare, după cum rezultă şi din tabelul nr. 3. 
 

Tabelul nr. 3 - Proprietăţile chimice ale principalelor materiale plastice 

Nr. crt. Material Acizi Baze Solvenţi 
1. PEBD Excelentă Excelentă Medie 
2. PEHD Medie Excelentă Excelentă 
3. PP Excelentă Excelentă Excelentă 
4. EVA Medie Excelentă Medie 
5. IO Medie Excelentă Excelentă 
6. EVOH Medie Medie Medie 
7. PVCR Excelentă Excelentă Excelentă 
8. PVCS Medie Excelentă medie 
9. PVDC Excelentă Excelentă Excelentă 
10. PS Medie Excelentă Nulă 
11. PET Medie Nulă Excelentă 
12. PA Medie Excelentă Excelentă 
13. Peliculă celulozică Nulă Medie Nulă 
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Principalele proprietăţi de impermeabilitate la gaze şi vapori de apă 
pentru materialele plastice de ambalare sunt prezentate în tabelul nr. 4. 

Principalele produse şi semiproduse obţinute din materiale plastice des-
tinate sectorului de ambalare sunt: filme, folii sau materiale complexe. 

 Filmele flexibile, din care se obţin saci, pungi sunt utilizate la 
anvelopare sau supraanvelopare. 

 Foliile rigide permit realizarea de pahare, tăviţe sau platouri. 

 Materialele complexe, provenite din filme sau folii, servesc drept 
barieră la gaz sau umiditate în procesul ambalării. 

 
Tabelul nr. 4 - Permeabilitatea la gaze, vapori de apă a unor materiale 

plastice 

Nr. crt. Material H2O O2 CO2 N2 

1. PE BD Excelentă Slabă Slabă Slabă 

2. PE HD Excelentă Slabă Slabă Slabă 

3. PP Excelentă Slabă Slabă Slabă 

4. EVA Medie Media Slabă Slabă 

5. EVOH Slabă Excelentă Excelentă Excelentă 

6. IO Medie Slabă Slabă Slabă 

7. PVC R Excelentă Medie Medie Excelentă 

8. PV DC Excelentă Excelentă Excelentă Excelentă 

9. PET Excelentă Medie Medie Excelentă 

10. PET BIO Excelentă Excelentă Medie Excelentă 

11. PA-66 Slabă Medie Medie Excelentă 

12. PA-11 Medie Medie Slabă Medie 

13. Pelicula celulozică 
neacoperită 

Slabă Slabă Slabă Slabă 

14. Peliculă celulozică 
acoperită cu PV DC 

Excelentă Excelentă Medie Excelentă 

 
Elementul de bază în obţinerea acestor tipuri de semipro-duse îl 

constituie granulele de material cu diametrul de 2 mm care servesc direct şi la 
elaborarea formelor tridimensionale ale corpurilor goale pentru butelii, 
flacoane, bidoane. 

Filmele utilizate în procesul ambalării sunt livrate în bobine cu grosimi 
maxime de 120 microni, cele mai mici grosimi ale filmului se obţin din polimeri 
cu proprietăţi mecanice foarte bune. 

Ambalajele flexibile din PE, PP (OPP), PVC, PET, PA sunt utilizate în 
principal sub formă de straturi barieră sau liante în materialele complexe de 
ambalare. 

Acest tip de filme de ambalare au următoarele proprietăţi: 
• impermeabilitate sau permeabilitate în conservarea conţinutului; cele 

mai bune materiale utilizate ca suport flexibil sunt: 
- PP, PE, PVC: faţă de umiditate; 
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- PET, PA, PVC: faţă de gaz; 
• să fie retractabil; în acest caz sunt utilizate filme din PEBD şi PVCS; 
• stabilitate dimensională; această proprietate este importantă pentru 

menţinerea aspectului vizual al conţinutului sau pentru tipărire şi este direct 
legată de absorbţia apei. Cele mai bune materiale utilizate în acest scop sunt 
PET şi PP. Foliile utilizate în ambalare au următoarele caracteristici: 

• grosimi cuprinse între 0,5 până la 2,5 mm; 
• pot fi livrate în bobine sau sub formă plată; 
• caracterizează ambalajul rigid, din PVC, PS, ABS, PP, PET; 
• proprietăţile cerute acestui tip de material sunt: rigiditatea şi capacitatea 

de formare la cald. 
 

Tabelul nr. 5 - Influenţa radiaţiilor UV/IR asupra materialelor plastice 

Nr. 
crt. 

Material 
Ultraviolete % 

Infraroşii % 
2357 A germicid 3650 A

1
 

1. PE, PD 70 85 90 

2. PVC rigid 85 30 50-65 

3. PET 0 25 85 

4. Celofan 10-20 75-80 90-95 

 
 
Proprietăţi particulare cerute de foliile şi filmele de ambalaj sunt: 
• transparenţă pentru conţinuturi ce necesită vizualizare; 
• strălucire apreciate de consumator; 
• rezistenţă la radiaţii ultraviolete şi infraroşii, conform tabelului: 

- sudabilitate şi posibilitate de lipire; 
- proprietăţi de imprimare. 

Produsele din materiale complexe sunt utilizate în special în sectorul 
băuturilor alimentare. Prin asamblarea mai multor tipuri de materiale, se obţin 
produse noi cu caracteristici superioare care răspund unor nevoi specifice. 
Astfel se disting următoarele tipuri de materiale complexe în funcţie de: 

• natura produsului: 
- complexe uşoare (plastic uşor); 
- semirigide: plastic uşor/hârtie sau aluminiu; 
- rigide (plastic uşor/carton sau plastic rigid între cele două straturi). 

• principala funcţie de ţinută: 
- suport: în această categorie intră PEBD, PP, PVC, PS; 
- liant: de exemplu materialele ca EVA şi IO sunt cele mai potrivite 

acestei funcţii; 

                                                           
1
 Radiaţiile care corespund lungimii de undă de 3650 A sunt favorabile oxidării 
grăsimilor. 
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- barieră: această funcţie este deţinută de EVOH (impermeabilitate la 
gaz), PVDC (impermeabilitate la vapori de apă). 

• utilizare: 
- în domeniul produselor termoformate - PS, PVC, PP, PET, PA; 

- pentru fabricarea sacilor, pungilor - hârtie, PE, EVA, IO, PV DC, 
EVOH, textile, aluminiu; 

- pentru fabricarea cutiilor de ambalaj - PE, EVA, IO, PVDC, EVOH, 
hârtie, textile, aluminiu, carton. 

Materialele complexe permit: 
• ambalarea în vid; 
• ambalarea în gaz inert; 
• ambalarea produselor supracongelate. 
 

Abreviar 

PEBD - polietilenă de joasă densitate 
PEHD - polietilenă de înaltă densitate 
PP - polipropilenă 
IO - ionomer 
PVCr - policlorură de vinii rigidă 
PVCS - policlorură de vinii uşoară 
PVDC - clorură de poliviniliden 
APV - alcool polivinilic 

PS - polistiren 
PET - politeriftalat de etilena  
PA - poliamidă  
PAN - poliacrilonitril  
PU - poliuretan  
EVA - etilen vinii acetat  
EVOH - copolimer etilen alcool polivinil 
OPP - polipropilenă bi - orientată  
OPS - polistiren orientat 

 

3.3. Materiale metalice de ambalare 

Ambalarea în cutii metalice reprezintă una dintre cele mai utilizate 
metode pentru păstrarea produselor alimentare perisabile 

Cele mai utilizate materiale sunt: oţelul, aluminiul şi materialele combi-
nate (plastic, carton şi metal). 

Alegerea tipului de material metalic trebuie să se facă în funcţie de: 

 caracteristicile produsului care trebuie ambalat, în special valoarea 
pH-ului; 

 raportul greutate/volum al produsului, durata de valabilitate în luni la 
temperaturi specifice de depozitare; 

 modalităţi de realizare a procesului de umplere al ambalajului: (la 
cald, la rece sau sub presiune), temperatura, timpul de fierbere; 

 tipul de cutie, capacitate, dimensiunile exacte, sistemul de închidere; 

 materia primă (tablă de oţel, aluminiu, carton, plastic) pentru corpul 
cutiei, partea interioară şi capac; 

 tipul de lac utilizat pentru suprafaţa interioară şi dacă acesta este 
compatibil cu produsul alimentar ambalat; 
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 instrucţiuni pentru imprimare; 

 posibilitatea efectuării unor tratamente speciale. 
Cutiile metalice se confecţionează din tablă de oţel laminată la cald, 

acoperită pe ambele părţi cu un strat foarte subţire de staniu. Oţelul şi staniul 
nu sunt materiale toxice. 

Principalele tipuri de cutii standard utilizate la operaţia de ambalare sunt 
prezentate în tabelul nr. 6. 

 
Tabelul nr. 6  - Tipuri de cutii standard utilizate la ambalajele metalice 

Nr. 
crt. 

Tip standard de 
oţel utilizat la 

confecţionarea 
cutiei metalice 

Caracteristici Domenii de utilizare 

1. Tip L ■ Oţel aliat cu fosfor, siliciu, 
cupru, nichel, crom 
■ Inscripţia L semnifică faptul 
că i-a fost testată la rezistenţa 
la coroziune 

■ Utilizat pentru produse puternic 
corozive cu aciditate ridicată sau 
medie (sucurile de fructe, 
produse în saramură) 

2. Tip MR ■ Oţel cu conţinut scăzut în 
fosfor 

■ Utilizat pentru: 
- produse cu acţiune: 
- corozivă moderată (cu aciditate 
medie) 
- corozivă slabă 
- produse necorozive 

3. Tip MC ■ Oţel cu conţinut ridicat de 
fosfor în scopul creşterii rezis-
tenţei mecanice 

■ Utilizat pentru: 
- produsele fără acţiune corozivă 
- produsele cu acţiune corozivă 
uşoară 

4. Tip H ■ Oţel îmbogăţit cu azot pentru 
a mări rezistenţa la coroziune 

 

 
Ambalajele metalice uşoare pot fi definite ca fiind ambalajele fabricate 

din: 
• tablă cositorită; 
• tablă cromată; 
• aluminiu. 
Tabla cositorită şi tabla cromată sunt materiale pe bază de oţel moale 

cu grosimea cuprinsă între 0,15 mm şi 0,5 mm. 
Tabla cositorită răspunde exigenţelor impuse de procesele tehnologice 

din industria agroalimentară cât şi exigenţelor impuse de piaţă cu privire la: 
calitatea şi siguranţa produselor, protecţia mediului înconjurător. 

În multe procedee de conservare a alimentelor, tehnologia de fabricaţie 
este legată de ambalaj, mai precis de proprietăţile de etanşeitate, imper-
meabilitate la oxigen şi vapori de apă, barieră la microorganisme. 
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Ambalajul metalic face parte integrantă din operaţiunea de conservare a 
mărfurilor alimentare şi trebuie să răspundă la următoarele cerinţe de calitate. 

• prevenirea contaminării microbiologice şi chimice a produselor; 
• conservarea calităţii produselor (inclusiv valoarea nutriţională); 
• să fie economic şi sigur atât la nivelul fabricaţiei cât şi al distribuţiei; 
• să nu prezinte riscuri pentru consumator în momentul deschiderii şi 

consumului produsului. 
Cerinţele legate de protejarea mediului şi sănătatea consumatorului sunt: 
• ambalajul să nu permită contaminarea alimentelor de către constituenţii 

materialului; 
• să fie reciclabil; 
• să fie degradabil (tabla cositorită). 
De asemenea la confecţionarea cutiilor metalice sunt utilizate şi urmă-

toarele materiale: 
• tablă din oţel fără staniu acoperit cu un strat de fosfat de crom; 

crom/dioxid de carbon sau aluminiu; 
• aluminiu, material netoxic cu greutate mică, dar a cărui utilizare este 

limitată de faptul că este scump, fiind energofag şi necesită o tehnologie aparte 
care nu poate fi aplicată la nici un alt material; se utilizează în special pentru 
bere şi alte băuturi a căror producţie în cantităţi mari justifică utilizarea lor din 
punct de vedere economic. 

Cutiile metalice sunt lăcuite în scopul: 
• prevenirii schimbării gustului sau apariţiei altor reacţii chimice datorate 

metalelor dizolvate în produs; 
• prevenirii decolării produsului; 
• prevenirii reacţiilor chimice între metal şi produs care pot cauza corozi-

unea sau formarea de hidrogen în interiorul cutiei; 
• prevenirii decolorării interioare a cutiei în special de către produse din 

carne, peşte şi unele legume. 
Principalele tipuri de lacuri

1
 utilizate pentru tratarea suprafeţei interioare 

a cutiilor de metal sunt prezentate în tabelul nr. 7. 
Din punct de vedere al efectului alimentelor asupra cutiilor de conserve, 

produsele se pot împărţi în: 
• produse acide agresive - fructe şi legume cu pigmenţi puternici (sfeclă 

şi varză roşie în oţet şi fructe sau sucuri de fructe fără pigmentaţie puternică); 
• produse puţin agresive: fructe, salate, sucuri şi gemuri, roşii, ţelină, 

peşte în sos tomat, conopidă etc; 
Cutiile mai pot fi realizate dintr-o combinaţie de materiale, de exemplu: 

carton, folii de aluminiu, mase plastice folosite la ambalarea produselor granu-

                                                           
1
 Handbook on procurement of packaging PRODEC/Programme for deve-lopment 
cooperation at the Helsinki School of economics, p. 64-69,1991. 
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late sau sub formă de pulberi, lapte praf, cacao, cafea instant, sucuri concen-
trate. 

Un alt tip de cutie este acela al cărui corp este realizat din materiale 
plastice (poliesteri sau polipropilena), iar capacul şi fundul sunt din metal. 

 
Tabelul nr. 7 - Tipuri de lacuri 

Nr. 
crt. 

Tipuri de 
acoperire 

Caracteristici Domenii de utilizare 

1. Lacuri 
epoxifeno- 
lice 

■ Rezistente la acizi 
■ Flexibilitate bună 
■ Stabilitate ridicată la căldură 
■ Sunt adezive 

■ Utilizate pentru cutii din tablă de 
oţel şi aluminiu 
■ Ambalarea fructelor, sucurilor de 
fructe, legume, carne, peşte etc. 

2. Lacuri acrilice Se utilizează atunci când se cere 
o bună retenţie a culorii şi o 
rezistenţă mare la căldură 

 

3. Lacuri vinilice ■ Adeziune bună 
■ Flexibilitate bună 
■ Rezistenţă moderată la 
temperaturi ridicate 
■ Nu au miros şi gust 

Se foloseşte al doilea strat de lac la 
cutiile de bere, vin şi băuturi 
carbogazoase, produse care conţin 
cofeină, alimente uscate 

4. Lacuri fenolice ■ Stabilitate chimică excelentă 
■ Permeabilitate scăzută 

Ambalarea cărnii şi peştelui 

5. Lacuri ole-
orezinice 

  

6. Lacuri pentru 
fructe 

 ■ Pentru a proteja pigmentul 
natural al fructelor, alimentelor 
intens colorate (sfeclă, coacăze, 
varza roşie); 
■ Pentru a preveni decolo-rarea 
alimentelor care conţin proteine 
(porumb, mazăre, fructe de mare) 

 
Avantajele utilizării acestor materiale sunt:  

 cutiile pot fi încălzite la temperaturi de max.130°C; 

 au greutate mică, ceea ce conduce la scăderea costurilor de 
transport; 

 sunt transparente; 
Dezavantajele utilizării acestor cutii sunt: 

 preţ ridicat; 

 durata de viaţă de 12 luni poate fi garantată numai pentru anumite 
produse; 

 rezistenţă mecanică mai scăzută. Aluminiul 
În domeniul ambalajelor, sunt utilizate o varietate largă de aliaje de alu-

miniu identificate prin patru cifre, valoarea primei cifre indicând tipul de aliaj şi 
principalul component: 
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Tabelul nr. 8 - Identificare a tipurilor de aliaje prin cifre 

Prima cifră 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Element Al Cu Mn Si Mg Mg Si Zi altele 

 
Aluminiu pur (tipurile 1100 1050) este utilizat pentru producerea foliilor şi 

conteinerelor extrudate. 
Foliile de aluminiu sunt folosite în special la ambalarea alimentelor sen-

sibile care absorb arome din mediul exterior sau mirosul din hârtie de ambalaj, 
de ex.; batoane de ciocolată. 

Proprietăţile foliei de aluminiu sunt: grosime de 9 microni; proprietăţi 
barieră bune; nu transmite gustul produsului ambalat. 

Porozitatea pe m
2
 este următoarea: 

 pentru o folie de 9 microni, numărul mediu de pori, trebuie să fie mai 
mic de 200/m

2
; 

 există produse care nu tolerează existenţa porilor (brânza moale 
ambalată în folie cu pori se deshidratează în 6 luni). 

Folia poate fi cerată sau acoperită cu polietilenă în scopul îmbunătăţirii 
proprietăţilor barieră. 

Proprietăţile foliilor de aluminiu admise pe plan internaţional sunt prezen-
tate în tabelul nr. 9. 

 
Tabelul nr. 9 - Caracteristici ale foliilor de aluminiu 

Nr. 
crt. 

Caracteristici 
fizico-mecanice 

ale foliei de 
aluminiu 

Unitate 
de măsură 

Valori ale caracteristicilor 

1. Grosimea nominală Microni 7 9 12 15 20 

2. Toleranţa la grosime +/-% 4 4 4 4 4 

3. Rezistenţa la plesniri K Pa  
(kgf/ cm

2
) 

10 (0,1) 15 (0,15) 20 (0,21) 34 (0,35) 68 (0,7) 

4. Număr mediu  800 200 150 75 10 

5. Permeabilitate la 
vapori de apă 

Mg/dm
2 

/ 
24 ore 

0-80 0-20 0-20 0-4 0 

6. Permeabilitate la apă Mg/dm
2
/  

24 ore 
0 0 0 0 0 

 
La alegerea ambalajului din tablă de aluminiu, trebuie să se ţină seama 

de: 
• caracteristicile produsului: 
- valoarea pH-ului; 
- greutatea, volumul produsului; 
- densitate; 
- mărime; 
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- durata de conservare. 
• metoda de ambalare incluzând tipuri de maşină şi caracteristicile aces-

teia. 
Pentru produsele puternic acide (pH<3,5), folia de aluminiu trebuie 

lăcuită. 
Foliile pentru tabla de aluminiu pot fi acoperite cu materiale plastice, ca: 

polietilena de joasă calitate (PEHD) sau polipropilenă (PP), aceasta din urmă 
când este necesar să suporte temperaturi de aproximativ 120°C sau operaţia 
de vidare. 

Avantajele utilizării foliei de. aluminiu sunt: 
• proprietăţi barieră foarte bune; 
• posibilităţi de tipărire; 
• nu este toxică şi poate veni în contact cu produsele alimentare; 
• este utilizată în combinaţie cu materiale flexibile în special în aplicaţii la 

care sunt cerute proprietăţi barieră la mirosuri şi arome. 
Folii complexe de aluminiu 
Principalele caracteristici ale foliei de aluminiu sunt: 
• grosimea utilizată pentru producerea ei este de 7,9 şi 12 microni; 
• nu este toxică şi poate veni în contact cu alimentele; 
• se asociază cu produsele flexibile în special când se cer proprietăţi de-

osebite: barieră la umiditate şi arome (cafea, supe, concentrate etc). 
Principalele tehnici a acestor materiale sunt: 
• laminarea (caşurarea) prin care două sau mai multe materiale se unesc 

cu ajutorul unui adeziv, de exemplu hârtia şi folia de aluminiu; 
• coextrudare este o metodă de combinare a două sau mai multe mate-

riale plastice. 
• Combinaţiile de materiale utilizate în mod curent sunt: 
- hârtie Kraft albită sau satinată/folii de aluminiu/polietilenă de joasă den-

sitate, pungi pentru supe deshidratate; 
- terftalat de polietilenă/clorură de poliviniliden/polietilenă pentru pungi în 

care se ambalează produsele de brutărie. 

3.4. Sticla 

Sticla este un material care deţine o pondere importantă în sectorul am-
balajelor, fiind utilizată cu precădere la ambalarea produselor lichide sau 
păstoase. 

Ea este puternic concurată de mase plastice, materiale celulozice şi 
metale; în ultima perioadă sticla este privită din nou ca un material de perspec-
tivă. 

Datorită structurii sale amorfe, sticla este fragilă şi se sparge în urma 
acţiunii unei forţe exterioare. Contactul cu alte corpuri dure poate produce 
crăpături pe suprafaţa sticlei. 
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Sticla nu are o structură cristalină, proprietăţile optice se referă la gradul 
de penetrare al luminii şi efectul transmisiei în funcţie de lungimea de undă. 
Transmisia luminii poate fi controlată prin adăugarea aditivilor de colorare în 
compoziţia sticlei (tabelul nr. 10). 

 
Tabelul nr. 10 - Agenţi coloranţi

1
 care intră în compoziţia sticlei 

 
 
Sticla este utilizată pe scară largă în domeniul alimentar, dar şi în indus-

tria farmaceutică, la ambalarea produselor chimice.  
Avantajele utilizării sticlei ca material de ambalaj sunt: 

 material barieră excepţional la gaze, vapori, lichide; 

 inertă din punct de vedere chimic faţă de lichide şi produse alimentare 
şi nu pune probleme de compatibilitate; 

 este un material igienic, uşor de spălat şi care suportă sterilizarea; 

 nu are miros, nu transmite şi nu modifică gustul alimentelor (garan-
tează menţinerea proprietăţilor organoleptice şi a aromei alimentare; 

 este transparentă, ceea ce permite controlul vizual al produsului de 
către consumator; 

 poate fi colorată, aducând o protecţie suplimentară a produsului 
împotriva radiaţiilor ultraviolete; 

 este un material rigid care poate fi realizat în forme variate; 

 are o bună rezistenţă la presiuni interne ridicate, fiind utilizată la 
ambalarea unor băuturi ca: şampanie, cidru etc; 

                                                           
1
 Robertson, L.G. - Packaging principles and Practice, M.Dekker Inc., New York, 1993, 
p.238. 
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 are o rezistenţă mecanică suficient de mare pentru a suporta şocuri 
externe; 

 este un material economic, produs în cantităţi mari şi care nu 
încetează să se perfecţioneze; 

 este un material reciclabil. 
Utilizarea sticlei ca material de ambalaj prezintă şi dezavantaje legate 

de: 

 rezistenţa la şoc slab; 

 greutatea care o face dificil de manevrat şi ridică cheltuieli de 
transport; 

 depozitare dificilă. 
Principalele tipuri de ambalaj din sticlă sunt buteliile şi borcanele. 

 buteliile din sticlă sunt utilizate în industria alimentară, farmaceutică, 
chimică, la ambalarea produselor cosmetice şi a unor produse 
industriale (ulei de motor); 

 borcanele se folosesc în ambalarea conservelor de fructe, legume, 
sosuri, supe, creme cosmetice şi produse farmaceutice. 

Ambalarea în acest tip de ambalaje trebuie să se facă în conformitate cu 
anumite specificaţii, precum: 

• produsul de ambalat; acesta include: 
- tipul de produs (bere, ulei de baie etc.); 
- dacă produsul trebuie protejat împotriva, radiaţiilor U.V.; 
- care este greutatea şi volumul produsului per ambalaj şi dacă necesită 

o ambalare rezistentă la presiune. 
• metoda de umplere a ambalajelor: 
- umplere la cald, la rece, volumetrică etc; 
- dacă umplerea se face pe o maşină automată, tipul şi modelul maşinii 

şi gama de dimensiuni ale ambalajelor; 
- metoda de închidere a borcanelor sau sticlei; 
- tipul, materialul şi dimensiunile ambalajului necesar; 
- metoda de etichetare/imprimare. 
Având în vedere faptul că sticla intră în contact direct cu mărfurile ali-

mentare, ambalajele fac subiectul unor prevederi obligatorii în vederea pro-
tecţiei sănătăţii consumatorilor. Aceste prevederi indică valorile limită admis-
ibile pentru cantităţile de plumb şi cadmiu extractibile (în conformitate cu Direc-
tiva CEE, nr. 84/500 din 15 octombrie 1985; aceasta se referă la armonizarea 
legislaturii statelor membre referitoare la articolele din sticlă şi ceramică ce ur-
mează a intra în contact cu produsele alimentare). 

3.5. Ambalajele din lemn 

Lemnul este puternic concurat de cartonul ondulat şi materialele plastice. 
În compoziţia sa există o serie de substanţe organice şi anorganice (răşini, 
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substanţe tanante, uleiuri eterice) care pot influenţa caracteristicile organolep-
tice ale produselor ambalate. Datorită compoziţiei şi umidităţii, ambalajele din 
lemn constituie un mediu prielnic dezvoltării microorganismelor şi pătrunderii 
insectelor. Principalele caracteristici ale materialelor din lemn sunt: 

• rezistenţă bună la solicitări mecanice; 
• rezistenţă bună la uzură; 
• conductibilitate electrică foarte bună; 
• este un material ecologic. 
Lemnul este utilizat în special la confecţionarea ambalajului de transport. 

3.6. Ambalajele din materiale textile 

Acestea se utilizează la obţinerea sacilor textili şi pentru căptuşirea am-
balajelor din lemn sau carton. Se caracterizează prin: 

• sarcină de rupere de 32-120 daN/cm
2
; 

• absorb umiditatea; 
• sunt permeabile la aer, apă, vapori; 
• constituie un mediul prielnic dezvoltării microorganismelor; 
• sunt atacate, de rozătoare, insecte şi nu rezistă la foc. Acest tip de ma-

terial are o aplicabilitate restrânsă în domeniul ambalării mărfurilor. 

3.7. Materiale complexe de ambalare 

Ultimii cinzeci de ani s-au caracterizat prin apariţia pe piaţa ambalajelor a 
unor produse obţinute prin asocierea materialelor uşoare în cantitatea şi cali-
tatea dorită în scopul obţinerii, prin însumarea caracteristicilor lor individuale a 
complexului specific adaptat la exigenţe particulare. 

Calitatea esenţială a unui material complex este impermeabilitatea sa la 
vapori de apă şi la diferite gaze. 

Tabelul nr. 11 aduce elemente de comparare. 
Din tabelul nr. 11 se poate vedea, de exemplu că clorura. de poliviniliden 

(PVDC) este un material barieră foarte bun la vaporii de apă şi gaz dar că al-
coolul polivinilic este şi mai etanş la gaz, fiind însă foarte sensibil la umiditate. 
De aici rezultă că asocierea sa cu polietilenă de înaltă densitate, puţin imper-
meabilă la gaz, va permite, de exemplu, să se realizeze o foarte bună barieră 
la gaz. 

Aceste bariere la gaz permit creşterea duratei de conservare a pro-
duselor proaspete cât şi a cărnii şi mezelurilor prin ambalarea în vid sau în at-
mosferă modificată. 

Altă proprietate importantă este transparenţa. 
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Tabelul nr. 11 Permeabilităţi
1
 ale unor răşini de bază 

Materiale cu 
grosimi de 25 

microni 

Vapori de 
apă 

Oxigen 
Dioxid de 

carbon 
Azot 

Polietilenă de joasă densitate 25 6.000 30.000 2.800 

Polietilenă de înaltă densitate 7 3.000 10.000 1.000 

Polipropilenă biorientată 8 2.000 6.000 800 

Clorură de poliviniliden 
extrudat 

20 120 500 30 

Alcool polivinilic 1.500 7 14 0,2 

Poliamidă 1.150 240 2.400 55 

 
Tabelul nr. 12 arată câteva exemple de materiale complexe transparente 

folosite în mod curent. 
Constituienţii de bază A, B, C, au grosimi identice. Se pot observa rolul 

important al PVDC-ului şi caracteristicile excelente ale poliacrilonitrilului. Aces-
te două răşini sunt scumpe, de aceea, în practică, se vor alege materiale ca 
PEHD, de exemplu, dacă nu se doreşte decât reducerea permeabilităţii la va-
pori de apă. Concluzionând în ceea ce priveşte permeabilitatea, se poate spu-
ne că există o multitudine de răşini plastice care corespund tuturor operaţiilor 
posibile. Alegerea va depinde de acei constituenţi comerciali care includ şi 
preţul. 

 

Tabelul nr. 12 Permeabilităţi comparate a unor materiale complexe 
transparente 

Ref. Compoziţie Vapori Oxigen 
Dioxid 

de carbon 

A Peliculă celulozică/adezivi/PE 10,5 90 270 

B Poliamidă biorientată/PE Poliamidă biorientată/ 
PE/PVDC 

8,5 40 120 

C Poliacrilonitril/PE 6 15 45 

 
Printre alte caracteristici ale ambalajului din material complex se numără 

sudabilitatea. 
Materialul complex utilizat pentru obţinerea celor mai bune suduri este 

copolimerul cunoscut sub denumirea de EVA: etilenvinilacetat. 
Cerinţele de calitate pentru foliile complexe sunt: 
• rezistenţă mecanică; 

                                                           
1
 Pentru permeabilitatea la vapori de apă, încercările au fost realizate după AFNOR 
HOO-030 la 38°C şi 90% Ur pe materiale îndoite şi sunt exprimate în g/mp, 24 ore. 
Permeabilitatea la gaz a fost determinată la 23°C, %Ur şi rezultatele sunt exprimate 
în cm

3
/mp, 24 ore, 1 atm. 
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• rezistenţă la acţiunea produselor agresive; 
• rezistenţă la temperaturi ridicate; 
• etanşeitate. 
În funcţie de natura materialului suport foliile complexe se pot clasifica în: 
• materiale complexe pe bază de aluminiu; 
• materiale complexe pe bază de hârtie şi carton; 
• complexe pe bază de materiale plastice. 
Foliile complexe din aluminiu folosesc drept strat intern polietilena de 

joasă densitate şi ocazional, polietilena de joasă densitate şi polipropilena. 
În alegerea stratului intern trebuie să se ţină seama de compatibilitatea 

dintre material şi produsul ambalat. 
Ca material de acoperire pentru stratul exterior, pot fi folosite urmă-

toarele materiale: 
• celofan-folii de poliester (mărci comerciale: Hostaphan, Mylar etc.); 
• folii de polipropilenă. 
Domeniile de utilizare ale acestui tip de materiale sunt: 
• la ambalarea produselor sensibile la umiditate; în acest caz se folosesc 

complexe de tipul: celofan/aluminiu/polietilenă; 
• la ambalarea lichidelor şi a produselor vâscoase; stratul intern trebuie 

să aibă o rezistenţă mecanică bună; exemple de structuri utilizate: 
- celofan/aluminiu/polietilenă; 
- poliester/aluminiu/poliacetilenă; 
- poliester/aluminiu/polipropilenă; 
- poliester/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate. 
• pentru confecţionarea ambalajelor etanşe la gaz; acoperirile pentru 

stratul exterior sunt realizate din: celofan, poliester şi polipropilenă; pentru stra-
turile interne s-a recurs la polietilenă şi polipropilenă; exemple de structuri real-
izate: 

- celofan/aluminiu/polietilenă; 
- poliester/aluminiu/polietilenă; 
- poliester/aluminiu/polipropilenă; 
- polipropilenă/aluminiu/polietilenă; 
- polipropilenă/aluminiu/polipropilenă. 
Materialele complexe pe bază de hârtie şi carton trebuie să răspundă 

unor cerinţe cum ar fi: 
• permeabilitate redusă la gaze şi vapori de apă; structura care răspunde 

acestei cerinţe este: 
- celofan (sensibil la umiditate, dar impermeabil la gaze) şi polietilena 

(permeabilă la gaze, dar impermeabilă la vapori de apă); 
- complexul hârtie/PVC (are o rezistenţă la căldură, bună permeabilitate 

la CO2 şi permeabilitate mare la vapori de apă); 
- complexul hârtie/PVDC (Saran) prezintă: impermeabilitate la vapori de 

apă, arome şi gaze. 
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Materialele complexe pe bază de pelicule celulozice răspund unor cer-
inţe de calitate legate de: 

• transparenţă; 
• impermeabilitate la grăsimi. Exemple de astfel de materiale: 
• film celulozic/Saran, cu proprietăţi în ceea ce priveşte impermeabili-

tatea la vapori de apă, gaze, mirosuri; 
• film celulozic/polietilenă, caracterizat prin impermeabilitatea la vapori de 

apă; este utilizat la ambalarea produselor higroscopice, paste făinoase, 
pentruambalarea sub vid sau în atmosferă modificată (cafea, fructe uscate, 
peşte etc); 

• peliculă celulozică/poliamidă (tip Rilsan)/polietilenă - are o mare re-
zistenţă mecanică şi se utilizează în domeniul farmaceutic. 

Materialele complexe pe bază de carton se caracterizează prin existenţa 
în principal a cartonului acoperit cu ceruri şi cartoane acoperite cu materiale 
plastice. 

Caracteristicile obţinute sunt: 
• impermeabilitate faţă de vaporii de apă; 
• rezistenţă la frecare; 
• impermeabilitate faţă de grăsimi; 
• capacitate de termosudare. 
Compoziţia materialului topit pentru acoperiri constă din unul sau mai 

multe produse: parafină, microceruri, ceruri speciale, polietilenă de joasă den-
sitate etc. 

Cartoanele pot fi acoperite cu: 
• materiale în stare topită (Hot-melt); 
• materiale sub formă de dispersie. 
Cartoanele acoperite cu mase plastice se realizează prin extrudare, iar 

acoperirea se realizează cu dispersii apoase sau topituri de polimeri. 
Complexul carton/polietilenă este utilizat pe scară largă la ambalarea 

produselor alimentare. 
Cartonul caşurat cu polietilenă asociat cu folie de aluminiu este utilizat la 

confecţionarea de forme tetraedrice, paralelipipedice pentru lichidele alimen-
tare sterilizate UHT. Acest sistem de ambalare se numeşte Tetra-Pak se pre-
zintă sub forma unui tetraedru cu capacitate de 1,4, 1,2 şi 1 I, având 
următoarea structură de la exteriorul ambalajului către interior: topitură hot-
melt-carton (134-165 g/m

2
) - polietilenă (15 g/m

2
) - folie de aluminiu (de 9 mi-

croni) - polietilenă (două straturi, gramaj total între 50-700 g/m
2
). 

Materialele complexe având la bază materiale plastice, cuprind 
următoarele tipuri: 

• polietilenă/poliamidă, utilizat pentru ambalarea produselor lichide, me-
zeluri şi produse congelate; 

• poliester-polietilenă, care se utilizează pentru ambalarea produselor 
sub vid, ambalarea produselor lichide sau solide sensibile la oxidare; 
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• polietilenă/poliamidă, utilizat pentru alimentele ambalate în vid; cer-
inţele impuse materialului trebuie să ţină seama de următoarele operaţii: 

- umplere la cald (aprox.+60°C); 
- închidere sub vid; 
- sterilizare (+120°C); 
- congelare rapidă (-40°C); 
- transport şi depozitare în lanţul frigorific (-18°C); 
- încălzirea în apă fierbinte. 
Procedeele moderne de sterilizare la temperatură ridicată şi timp redus 

au condus la necesitatea realizării unor materiale complexe rezistente la tem-
peratura de 135°C. Astfel de materiale conţin: polipropilenă şi poliamidă cu sau 
fără inserţie de folii de aluminiu, ca de exemplu Aluthen HP (poliester/ alumin-
iu/ polipropilenă), Combithen HPA (poliamidă/polipropilenă). 

Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească materialele destinate con-
fecţionării ambalajelor pentru produse sterilizate sunt: 

• termosudabilitate; 
• barieră faţă de oxigen; 
• permeabilitatea la vapori de apă, care se poate reduce prin asociere cu 

filme de aluminiu. 
Tehnicile de fabricare a materialelor sunt: 
• laminarea; constă în asamblarea a două filme prin lipire sau laminare 

între doi cilindri; 
• extruziune - laminare; constă în extrudarea unei poliolefine amorfe di-

rect pe filmul suport; 
• coextruziune; 
• metalizarea se realizează prin condensarea pe suprafaţa filmului a va-

porilor de aluminiu sau oxid de siliciu; filmele metalizate prezintă proprietăţi de 
impermeabilitate la vaporii de apă şi gaz; 

• acoperirea - este o tehnică ce constă în dispunerea, pe suprafeţele un-
ui film, a unui lac pe bază de polimeri sau a unui solvent organic. 

Pentru a răspunde procedeelor de pasteurizare şi mai ales de sterilizare 
trebuie să se ţină seama de următoarele aspecte în alegerea materialului com-
plex: 

• dacă se dispune de un material care să reziste la temperaturi de 121 
°C fără să sufere deformaţii importante; 

• să prezinte barieră la oxigen în scopul asigurării unei durate mari de 
conservare. 

Pentru a atinge acest obiectiv, a fost fabricat complexul de tipul 
PP/EVOH/PP. În realitate, acest material este compus din 7 sau 8 straturi aşa 
cum ilustrează schema de mai jos: 

Astfel de ambalaje sunt suficient de performante în raport cu permeabili-
tate la gaz pentru a asigura alimentelor ambalate o conservare pe o perioadă 
mai mare de un an. Ca de exemplu, se pot cita ambalajele pentru dozele de 
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lapte condensat UHT şi recipientii mici pentru cafea, care sunt alcătuite din 
complexul PP/EVOH/PP. 

Din explorarea domeniului atât de vast al ambalajelor din materiale com-
plexe s-a putut constata că evoluţia obiceiurilor consumatorilor în materie de 
alimente a condus la apariţia pe piaţă a unor noi produse care au necesitat noi 
moduri de ambalare şi implicit materiale noi. 

4. Metode şi tehnici de ambalare a mărfurilor 

Ambalarea mărfurilor ţine seama de caracteristicile actuale şi tendinţele 
de viitor în ceea ce priveşte producţia şi circulaţia mărfurilor. 

Ambalajul şi produsul formează un sistem care presupune o relaţie 
specifică între elementele sale componente. 

Obiectivele la care trebuie să se raporteze actualele tehnici de ambalare, 
trebuie să răspundă unor probleme legate de: 

• reducerea consumului de materii prime şi materiale; 
• creşterea duratei de conservare a produsului; 
• combinarea anumitor materiale în scopul creşterii performanţei amba-

lajelor; 
• reconsiderarea relaţiei produs - ambalaj - mediul înconjurător. 

4.1. Procedee de ambalare a mărfurilor 

Procedeele de ambalare a mărfurilor cuprind: 
• ambalarea pe volum constă în dozarea volumetrică a cantităţii de pro-

dus care urmează să fie cuprinsă în ambalaj; 
• ambalarea pe greutăţi constă în dozarea gravimetrică a cantităţii de 

produs ce urmează să fie cuprinsă în ambalaj.  
Ambalarea colectivă este metoda care permite gruparea 
Într-o singură unitate de vânzare a mai multor produse. Materialele utili-

zate sunt: carton, folii contractibile sau hârtie. 
Ambalarea colectivă se poate realiza şi prin gruparea produselor pream-

balate cu hârtie Kraft, celofan sudabil etc, obţinându-se pachete paralelipipedi-
ce paletizate. Acest procedeu, denumit fardelare, este aplicat la ambalarea co-
lectivă a unor produse ca: zahăr, făină, orez, mălai etc. 

Ambalarea porţionată este procedeul de ambalare în care cantitatea de 
produs care urmează să fie cuprins în ambalaj este stabilită astfel, încât să fie 
consumată la o singură folosire. 

Produsele destinate ambalării porţionate pot fi grupate astfel: 
• produsele neperisabile (zahăr, biscuiţi, sare, cafea etc.) care impun ca 

ambalajul să păstreze gustul şi aroma produsului şi să asigure protecţii împo-
triva umidităţii şi aerului; 

• produse perisabile sunt cele care se degradează în timp, de exemplu, 
brânzeturi fermentate, untul. 
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Pentru ambalarea porţionată pot fi folosite: folii contractibile, folii termo-
sudabile din aluminiu sau hârtii metalizate. 

Ambalarea tip aerosol 
În sens "clasic", noţiunea de aerosol se referă la o dispersie de particule 

solide sau lichide foarte fine, susceptibile de a rămâne timp îndelungat în sus-
pensie în atmosferă. 

Ambalajul tip "aerosol" este un recipient rezistent la o presiune interioară 
dată, prevăzut cu o deschidere în care se montează "o valvă" care asigură 
etanşeitatea şi distribuirea produsului conţinut. 

În conformitate cu Directiva Europeană din mai 1975 "prin generator de 
aerosol se înţelege un ansamblu constituit dintr-un recipient nereutilizabil - din 
metal, sticlă, material plastic -, care conţine un gaz comprimat, lichefiat şi 
prevăzut cu un dispozitiv ce permite ieşirea conţinutului sub formă de particule 
solide sau lichide în suspensie sub formă de spumă, pastă, pudră sau în stare 
lichidă". 

Utilizarea aerosolilor în domeniul alimentar
1
 s-a extins la produse: sub-

stanţe aromatizate, creme, îngheţată, sosuri, maioneze, brânzeturi topite, 
muştar etc. În domeniul produselor farmaceutice ambalajele tip aerosol se uti-
lizează pentru pulverizarea substanţelor antiasmatice, pentru răni, arsuri etc. În 
industrie, ambalajele tip aerosol se utilizează la protejarea unor piese de 
schimb dificil accesibile fiind utilizate pentru pulverizare: de exemplu, inhibator 
de coroziune, a unor substanţe impermeabilizante; a substanţelor antistatice, 
lubrifianţilor pentru angrenajele maşinilor etc. 

În principiu un ambalaj tip aerosol constă din: 
a) un recipient de presiune; 
b) o valvă comandată de un buton; 
c) agent propulsor; 
d) produsul activ. 
Recipienţii se confecţionează din tablă cositorită, aluminiu, sticlă şi mate-

riale plastice. 
Recipienţii din aluminiu sunt cei mai utilizaţi; au capacităţi care variază 

între 10-30 cm
3
 până la 1000 cm

3
 şi rezistentă la presiune în jur de 30 kgf/cm

2
. 

Gazul propulsor utilizat trebuie să fie compatibil cu produsul, să nu coro-
deze materialele ambalajului, să nu fie inflamabil sau combustibil, să nu pre-
zinte riscul unei explozii şi să nu irite pielea sau mucoasele. 

Gazul propulsor se poate prezenta fie sub formă lichefiată, fie sub formă 
comprimată. Cele mai utilizate gaze lichefiate lichide sunt hidrocarburi cloro-
fluorurate sau fluorurate cum ar fi: Floran, Arcton, Freon etc. 

În cazul gazelor comprimate, se utilizează: 

                                                           
1
 Scadovschin - Metode şi tehnici moderne de ambalare, Editura Tehnică, 1978, p.130-
136. 
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• azotul; gaz inert faţă de majoritatea substanţelor farmaceutice şi ali-
mentare este incolor, netoxic, insolubil, neinflamabil, inodor; 

• dioxidul de carbon; este un bun agent propulsor, netoxic, neinflamabil, 
protejează produsele contra oxidării, este bacteriostatic; 

• butanul şi propanul; sunt netoxice, se combină uşor cu hidrocarburile li-
chefiate, dar sunt inflamabile şi devin toxice. Există mai multe sisteme de 
umplere cum ar fi: 

• umplere la temperatură scăzută; 
• umplere la temperatură şi presiune normală; 
• procedeu de umplere automatizat. 
Noile tendinţe în domeniul ambalării tip aerosol se axează pe 

următoarele direcţii: 
• sterilizarea accesoriilor de ambalare înaintea operaţiei de umplere care 

elimină astfel o posibilă recontaminare în timpul ambalării; 
• iniţierea unei concepţii funcţionale a unităţii de distribuţie pentru con-

sumator. 
Sterilizarea accesoriilor de ambalare se realizează cu aport de căldură şi 

radiaţii gamma. Prima metodă are inconvenientul că poate determina corozi-
unea recipientului datorită apariţiei unor posibile fenomene de condens în tim-
pul transportului. 

Tratamentul de sterilizare cu radiaţii gamma este mai costisitor dar are 
avantajul etanşeităţii unităţii de transport. 

Durata sterilizării cu radiaţii gamma se stabileşte în funcţie de dozarea şi 
dimensiunea recipientului de expediţii, ea fiind de aproximativ patru ore. 

Concepţia funcţională a unităţii de distribuţie, compusă din valvă şi pul-
verizator depinde de însăşi caracteristicile produsului (vâscozitate, solubilitatea 
azotului), de presiunea internă şi concepţia pulverizatorului. 

Ambalarea în folii contractibile 
Acesta este un procedeu de ambalare a produselor în bucăţi mici, uni-

forme prin aşezarea lor pe o placă suport, având alveole termoformale, urmată 
de închidere prin acoperire cu folii termo-sudate. 

Prin folie contractibilă se înţelege o folie din material plastic, etirată în 
momentul fabricării sale, cu tensiuni interne fixate şi care în momentul încălzirii 
revine la poziţia iniţială. 

Materialele întrebuinţate sunt: polietilenă termo-conductibilă, policlorura 
de vinii, policlorura de viniliden, polipropilena etc. 

Ambalarea tip "Skin" este un procedeu de ambalare în vid a produselor, 
prin aşezarea lor cu bucata sau grupat pe o placă suport plană, urmată de 
închidere prin acoperire cu folie transparentă şi termosudare. 

Ambalarea tip "Skin" este deci un procedeu de prezentare a produselor 
în folii contractibile. Acest procedeu este utilizat în domeniul industriei alimen-
tare la ambalarea cărnii şi a preparatelor din carne, brânzeturi etc; în acest caz 
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se urmăreşte o permeabilitate ridicată faţă de oxigen, ceea ce permite, de ex-
emplu, păstrarea aspectului plăcut al cărnii prin formarea oximioglobinei. 

Ambalarea în folii contractibile îşi găseşte o largă utilizare la prezentarea 
unor obiecte cu dimensiuni mici, din domeniul produselor cosmetice, a 
jucăriilor, medicamentelor, obiecte de sticlă sau porţelan etc. 

Acest sistem se caracterizează prin uşurinţa în utilizare şi printr-o influ-
enţă pozitivă asupra desfacerii produselor. 

Ambalarea tip "blister" este un procedeu de ambalare a produselor prin 
aşezarea lor cu bucata sau grupate pe o placă suport plană, urmată de 
închiderea prin folie transparentă, având alveole termoformate şi închidere prin 
termosudare, lipire sau capsare. 

Ambalarea alveolară este un procedeu de ambalare a produselor în 
bucăţi mici, uniforme, prin aşezarea lor pe o placă suport, având alveole 
termoformate, urmată de închidere prin acoperire cu folie şi termosudare. 

4.2. Ambalarea aseptică 

Ambalarea aseptică poate fi definită prin "introducerea unui produs steri-
lizat destinat comercializării într-un vas sterilizat în condiţii aseptice, urmată de 
închiderea vasului astfel încât să fie prevenită contaminarea produsului cu mi-
croorganisme". 

Termenul "aseptic" desemnează absenţa sau excluderea microorgan-
ismelor, comparativ cu termenul "ermetic" care este folosit pentru a indica pro-
prietatea mecanică a unui ambalaj sau material de a nu permite pătrunderea 
gazelor, vaporilor de apă, a microorganismelor în ambalaj. 

Ambalarea aseptică a produselor alimentare, lichide sau vâscoase este 
deci o tehnologie care garantează securitatea microbiologică a alimentelor fără 
ca acestea să-şi piardă calităţile nutritive şi organoleptice. 

Există trei argumente în favoarea folosirii ambalării aseptice: 
• existenţa unor tipuri de ambalaje numeroase care permit o astfel de 

metodă de ambalare; 
• avantajul oferit de sterilizarea HTST (high-temperature-short-time) care 

din punct de vedere tehnic este mai eficientă; 
• extinderea duratei de conservare a produsului pe raftul magazinelor la 

temperatură obişnuită. 
Operaţiile de sterilizare folosite în tehnica aseptică sunt: 
• sterilizare HTST (high-temperature-short-time); 
• sterilizare UHT (ultra-high-temperature); 
• sterilizare LTLT (low-temperature-low-time). 
Principalele tratamente termice ale produselor sunt prezentate în tabelul 

nr. 13. 
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Tabelul nr. 13 - Prezentarea metodelor de tratare termică a produselor 

Nr. 
crt. 

Metode de tratare 
termică a produselor 

Temperatură-timp grade 
C-sec/min. 

Observaţii 

1. Metodă termică 
preliminară 

63-65°C/15 sec.  

2. Pasteurizare 63°C/30 min Folosită mai rar astăzi 

3. Pasteurizare HTST 72-75°C/15 sec. 
85-90°C/2-5 sec. 
90-120°C/2-5 sec. 

Conserve lapte, creme de 
fructe, sucuri de fructe, 
produse care fermentează 

4. Ultrapasteurizare 125-138°C/2-4 sec. Depozitarea produsului la 
rece 

5. UHT 135-150°C/4-5 sec. Depozitare la temperatura 
camerei 

6. Sterilizare în autoclavă 116°C/20min. Depozitare la temperatura 
camerei 

 
Operaţiile de sterilizare utilizate în tehnica aseptică sunt cunoscute sub 

abrevierea HTST şi UHT; HTST este procedeul de sterilizare ce constă în 
încălzirea rapidă într-un domeniu de temperaturi cuprins între 90 şi 120°C şi 
menţinut câteva secunde. 

Acest tip de tratament se aplică produselor puternic acide şi care se 
menţin sterile la temperaturi scăzute. 

Sterilizarea UHT a lichidelor alimentare se realizează prin încălzirea pro-
duselor într-un domeniu de temperaturi cuprins între 135-150°C, menţinerea 
timp de câteva secunde, urmată de răcire bruscă. Limita superioară de tem-
peratură este utilizată pentru produse cu vâscozitate mică (laptele), iar limita 
inferioară pentru produse cu vâscozitate mare. 

Principalele procedee de sterilizare utilizate în ambalarea aseptică sunt: 
• iradierea produselor de ambalare 

 iradierea cu radiaţii ultraviolete; acestea distrug microorganismele 
când au o lungime de undă cuprinsă între 250 şi 280 nm, cu o 
maximă de eficacitate de 253,7 nm; 

 iradierea cu radiaţii infraroşii; radiaţiile infraroşii sunt transformate în 
căldură când vin în contact cu o suprafaţă absorbantă, rezultând o 
creştere a temperaturii suprafeţei. Radiaţiile infraroşii au fost folosite 
la tratarea în interior a paharelor din aluminiu care au fost acoperite 
prin lăcuire cu material plastic; 

 folosirea radiaţiilor ionizante; tehnicile de iradiere cu particule folosind 
radiaţii gamma a 60 Co şi 139 CS, au fost utilizate la sterilizarea 
interiorului etanş al cutiilor de ambalaj, în special al acelora care nu 
pot rezista la temperaturi cerute de sterilizarea termică; 

• căldura 
Obţinerea căldurii cu ajutorul vaporilor de abur saturaţi prezintă o serie 

de dezavantaje: 
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 aburul şi ambalajul cu care vine în contact necesită cu o cameră de 
presiune (acestea trebuind să se afle sub presiune pentru a obţine o 
temperatură suficient de mare, în scopul sterilizării în câteva 
secunde); 

 este necesară înlăturarea oricărei surse de aer care ar putea interveni 
în procesul schimbului de căldură între mediul intern şi extern al 
ambalajului; 

 se poate produce condensul aburului ceea ce poate afecta calitativ 
produsul. 

Aburul saturat este folosit pentru sterilizarea multor ambalaje din material 
plastic cum ar fi paharele din polistiren cărora li se aplică abur de 165°C la pre-
siunea de 600 timp de 1-2 secunde, în acelaşi timp exteriorul paharului se afla 
în contact cu aer rece. Astfel se obţine o foarte bună sterilizare a ambalajului. 

Abur supraîncălzit această metodă se aplică în procedeul ambalării 
aseptice Martin-Dole, în care conservele sunt trecute în continuu de la o presi-
une normală, sub abur supraîncălzit la 220-226°C timp de 36-45 secunde în 
funcţie de materialul ambalajului 

Aer fierbinte: avantajul acestei metode este că oferă o temperatură 
ridicată la presiunea atmosferică. Aerul fierbinte are temperatură de 315°C şi 
este folosit la sterilizarea ambalajelor din hârtie, aluminiu, material plastic. Un 
astfel de sistem este utilizat doar pentru produse cu un pH<4,5. 

Aer fierbinte şi abur. este utilizat pentru sterilizarea suprafeţelor interi-
oare ale conservelor din polipropilenă;. 

• tratarea chimică 
Tratarea cu apă oxigenată (H2O2) este utilizată în scopul distrugerii totale 

a microorganismelor (inclusiv a celor rezistente la temperaturi înalte) printr-o 
combinaţie între apă oxigenată şi abur, în scopul sterilizării cutiei de carton; 

 imersia materialului într-o soluţie de apă oxigenată cu concentraţia de 
30-33%; în soluţie se adaugă un agent de uscare pentru a asigura 
uscarea uniformă a suprafeţei plasticului; 

 pulverizarea apei oxigenate prin dispozitive speciale pe suprafaţa 
ambalajului; urmează apoi uscarea cu aer fierbinte; procentul 
reducerii microorganismelor depinde de volumul de H2O2 pulverizat şi 
de temperatura aerului fierbinte; 

 spălarea cu apă oxigenată este utilizată atunci când ambalajul are o 
formă complexă care nu permite pulverizarea H2O3; acest proces este 
folosit pentru sterilizarea ambalajelor din sticlă, a conservelor de 
metal şi a recipienţilor din plastic care au o formă complexă; 

 combinaţia între utilizarea radiaţiilor ultraviolete sau căldură; efectul 
distrugerii microorganismelor este mult mai mare decât dacă s-ar 
acţiona separat aceste tehnici; efectul optim se obţine la o 
concentraţie scăzută de apă oxigenată (0,5-5%); 
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 utilizarea acidului peracetic; acesta este un sterilizant lichid care este 
eficace în special asupra bacteriilor aerobe şi anaerobe; 

 utilizarea oxidului de etilena; datorită faptului că este o substanţă 
toxică ce poate penetra materialele poroase, el se foloseşte doar la 
presterilizarea ambalajelor din hârtii, în condiţii speciale. 

Sisteme de ambalare aseptică 
Oricare ar fi sistemul de ambalare, el trebuie să permită ambalarea prin 

metodele UHT sau HTST şi să asigure etanşeitatea produsului. 
Tipul materialului utilizat este ales în funcţie de: 

 natura produsului; 

 costul produsului şi al ambalajului; 

 preferinţele consumatorilor în materie de ambalaj. 
Cele mai utilizate materiale sunt complexele pe bază de hârtie şi carton. 
Ambalajul aseptic constă dintr-o folie unică, multistratificată care 

combină cele mai bune caracteristici ale hârtiei, materialului plastic şi alumini-
ului pentru un recipient cu performanţe ridicate. 

Cutiile pentru băuturi sunt alcătuite în proporţie de 70% din hârtie; aceas-
ta oferă rigiditate şi rezistenţă. Polietilena deţine o pondere de 24% din cutie şi 
este utilizată în scopul etanşeizării ambalajului. O folie subţira de aluminiu, re-
prezentând 6% din ambalaj, formează o barieră împotriva aerului şi luminii care 
pot distruge substanţele nutritive şi aroma alimentelor. 

 
Tabelul nr. 14 Principalele tipuri de ambalaje aseptice 

 

Nr. 
crt. 

Tipuri de 
ambalaje 
aseptice 

Metoda de sterilizare 
Materiale utilizate la 

confecţionarea cutiei 

1. Conserve • Abur supraîncălzit (t° la 225°C) timp 
de 40 secunde 

Tablă cositorită aluminiu 

2. Sticlă • Abur saturat sub presiune 
• Căldură uscată 

 

3. Recipienţi din 
material plastic 

• Pulverizare de H2O2 (în interior şi 
exterior) 
• Introducerea de aer sterilizat şi 
utilizarea H2O2 
• Sticlele sunt realizate într-o singură 
staţie de suflare, umplere şi închidere 

 

4. Sistemul FFS 
(form-fill-seal) 

H2O2 + iradiere cu U V Polietilenă sau complex 
laminat sau coextrudat 

5. Pahar din material 
plastic 

Soluţie de H2O2 35% + aer comprimat 
fierbinte (t° max 400°C) 

Polistiren polipopile-nă, 
complexe obţinute prin 
coextru-dare; ex. de 
material poiistratificat: 
PS/adeziv 
laminat/PVC sau EVOH 
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Nr. 
crt. 

Tipuri de 
ambalaje 
aseptice 

Metoda de sterilizare 
Materiale utilizate la 

confecţionarea cutiei 

adeziv laminat/PE 

6. Pahare FFS (form-
fill-seal) 

• Baie de H2O2 35% timp de 15s 
• Abur saturat sub o presiune de 3-6 
atm, la 135-165°C, timp = 1,5 s 

Polistiren materiale 
multistratificate, cu folie 
de aluminiu 

7. Sisteme aseptice 
cu carton (cutia 
pentru băuturi) 

 • Hârtie 
• Polietilenă (inte-
rior+exterior) 
• Folii de aluminiu /barieră 
împotriva oxigenului)  
• Polietilenă laminată 

8. Cutii FFS (form-fill-
scal) 

• Pulverizare H2O2 
• Imersie H2O2 + aer cald la 125°C pe 
ambele părţi ale materialului 

 

9, Sistem de am-
balare en-gros 

• Sterilizarea pungii din plastic se 
realizează cu radiaţii gamma, doza de 
25 Gy (2,5 Mrad) 
• Sterilizare iniţiată cu vapori la o 
presiune de 276° timp de 30 min 

• Bidoane din metal 
• Canistre din plastic 
laminat având încorporată 
şi folie de aluminiu 
• Cutii din carton 
multistratificate; tipuri de 
ambalaje: Metal Drum 
(bidon metalic) şi Bag-in 
box (pungă în cutii), 
volum de lichid: 10 şi 
10001 

 
Straturile componente ale cutiei aseptice sunt: 
1) polietilenă; 
2) hârtie; 
3) polietilenă; 
4) folii de aluminiu; 
5) polietilenă; 
6) polietilenă. 
Avantajul deosebit de important al ambalării aseptice îl constituie faptul 

că produsul devine steril înainte ca temperatura ridicată să-i modifice calităţile 
nutritive şi organoleptice. 

Tetra Rex, Tetra Pak, sunt cele mai cunoscute ambalaje destinate pro-
duselor pasteurizate; sunt sterilizate cu apă oxigenată în combinaţie cu un sis-
tem de radiaţii ultraviolete. 

În sistemul Tetra Rex, apa oxigenată are o concentraţie de 0,1%, în plus 
eliminarea microorganismelor are loc fără utilizarea altei tehnologii. 
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Tabelul nr. 15 - Procese tehnologice aseptice 

Nr. 
crt. 

Proces tehnologic 
aseptic 

Caracteristici 

1. Tetra Therm 
aseptic/VTIS 
(formerly Tetra VTIS 
Vacu Term Instant 
Steriliser) 

Este un sistem UHT direct • Injectarea rapidă a vaporilor la 
temperatură ridicată 
- introducere în camera de vacuumare 
- răcire rapidă prin condensarea vaporilor 

2. Tetra Therm 
Aseptic/Maxi 

• Considerat o alternativă la TA/VTIS 
• Este un sistem UHT indirect pentru lichide alimentare 
• Se bazează pe schimbători de căldură metalici când produsul 
este încălzit/răcit 
• Costuri curente extrem de scăzute 
• Capacitate 30 litri/oră 

3. Tetra Therm 
Aseptic/Flex 

• Reprezintă încă o soluţie de asamblare cu cost efectiv redus 
• Utilizează acelaşi principiu de încălzire ca şi la TA/Max; dar se 
bazează pe schimbător de căldură 
• Se foloseşte la ambalarea produselor vâscoase şi a celor ce 
conţin particule mici 

4. Tetra Therm 
Aseptic/Plus 

• Este primul tratament UHT direct din lume şi oferă: consum de 
energie considerat corespunzător 
• Se bazează pe injectarea rapidă a aburului care poate fi 
combinată cu acţiunea termică prin intermediul schimbătorilor 
de căldură tubulari 
- încălzirea produsului la 117°C 
- creşterea temperaturii rapid prin injectarea aburului la 140-
150°C 
- aburul condensat ajunge în camera de vacuumare 
- răcirea produsului prin intermediul schimbătorilor de căldură 
tubulari 
• Tratamentul termic al sucului de fructe, sucuri concentrate, 
băuturi din fructe, nu necesită temperaturi ridicate comparativ 
cu produsele lactate 

5. Tetra Therm 
Aseptic/Drink 

• Este aplicabil produselor cu un pH scăzut şi care conţin 
substanţe aromatizante 
• Reţine prospeţimea produsului pentru o perioadă mare de 
timp fără a fi nevoie de substanţe care să-i păstreze 
prospeţimea 
• Oferă anumite avantaje economice 
• Depinde de vâscozitatea produsului şi structura acestuia 

 
Sistemul Tetra Rex prelungeşte durata de conservare a produselor lac-

tate la 60 zile şi între 60 şi 120 de zile pentru sucuri de fructe. 
Alte ambalaje oferite de firma Tetra-Pak sunt: 
• Tetra Aseptic; 
• Tetra Brik; 
• Tetra Brik Aseptic; 
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• Tetra King (ambalaj mixt în combinaţie cu materiale plastice gen com-
bidoze). 

În anul 1989 Institutul Internaţional al Alimentului (International Food In-
stitute) nominalizează sistemul de ambalare Tetra-Pak ca fiind cea mai semnif-
icativă invenţie în industria alimentară în ultimii cincizeci de ani. 

4.3. Ambalarea în vid 

Unele produse cum ar fi carnea şi preparatele din carne sunt sensibile la 
acţiunea oxigenului, putând deveni inutilizabile în cazul unei durate mai mari de 
depozitare. Chiar dacă ambalajul este impermeabil la oxigen, cantităţi mici din 
acest gaz rămase în ambalaj pot reacţiona cu produsul. 

În general, modificarea compoziţiei atmosferei este determinată de 
creşterea sau descreşterea concentraţiei dioxidului de carbon (CO2). 

Modificarea atmosferei din ambalaj este obţinută prin următoarele pro-
cedee: tehnica ambalării în vid şi ambalarea în atmosferă modificată. 

Ambalarea în vid constă în plasarea produsului într-un ambalaj imper-
meabil la gaz şi scoaterea aerului, suprimând astfel oxigenul: principalul agent 
responsabil de o eventuală alterare a produsului. 

Avantajele utilizării metodei de ambalare în vid sunt: 
• asigură păstrarea formei regulate a produsului (de exemplu, ambalarea 

preparatelor feliate din carne); 
• asigură integritatea produselor sensibile la frecare; 
• oferă producătorului, distribuitorului şi consumatorului posibilitatea să 

verifice porozitatea ambalajului. Dezavantajele utilizării metodei sunt: 
• produsele sensibile la presiune pot fi deteriorate sau distruse din cauza 

presiunii exercitate asupra lor; 
• riscul de a face masă cu folia de ambalaj a produselor sensibile; 
• apariţia deficienţelor de calitate la produsele care conţin grăsimi, dacă 

în timpul ambalării sub vid acestea sunt supuse unor temperaturi mai mari 
decât temperatura de topire a grăsimilor. 

Pentru ambalarea sub vid a brânzeturilor, cărnii, mezelurilor, se pot utili-
za pungi tip Cryorac. Operaţia de ambalare tip Cryorac, cuprinde următoarele 
etape: 

• umplerea pungilor Cryorac cu produsul de ambalat; 
• eliminarea aerului din ambalaj prin aspiraţie; 
• răsucire şi închidere automată cu un clips de aluminiu; 
• introducerea ambalajului şi produsului timp de o secundă într-un 

rezervor cu apă la temperatura de 92-97°C. Rezervorul, acţionat electric, dis-
pune de un dispozitiv cu termostat pentru reglarea temperaturii necesare. 

Materialele utilizate în această tehnică de ambalare sunt: 
• materiale termosudabile, impermeabile; 
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• carton pentru ambalajul exterior şi folii din materiale complexe de am-
balare. 

Proprietăţile foliilor complexe de ambalaj trebuie să răspundă 
următoarelor cerinţe: 

• rezistenţă mecanică bună; 
• protecţie împotriva luminii; 
• rezistenţă la acţiunea produselor agresive; 
• rezistenţă la temperatură; 
• rezistenţă bună la străpungere şi îndoire (de exemplu, combinaţiile 

poliamidă-polietilenă). 
Protecţia împotriva luminii este cerută în cazul în care produsele se al-

terează rapid sub influenţa luminii şi a oxigenului (carne proaspătă, produse cu 
conţinut mare de grăsime). 

Protecţia absolută împotriva luminii este realizată de foliile complexe 
care conţin un strat de aluminiu. 

Pentru produsele agresive (produse acide din fructe, preparate din 
peşte), este necesară o folie de ambalare la care să nu intervină fenomenul de 
coroziune în cazul unei depozitări de lungă durată. 

Rezistenţa la temperatură înaltă sau joasă este cerută în cazul în care 
produsele ambalate în vid trebuie conservate prin sterilizare sau congelare. De 
exemplu, un ambalaj destinat ambalării unor produse culinare suportă 
următoarele operaţii: 

• umplere la cald (aprox. +65°C); 
• închidere sub vid; 
• sterilizare (aprox. +120°C); 
• congelare rapidă (aprox. -40°C); 
• transport şi depozitare în cadrul lanţului frigorific; 
• încălzire în apă fierbinte. 
Folia complexă poliamidă-polietilenă suportă aceste temperaturi fără a-şi 

pierde proprietăţile iniţiale. 
Cea mai cunoscută formă de ambalaj sub vid cu folie complexă este 

punga cu margini sudabile. Există mai multe variante ale acestui tip de amba-
laj, dar cel mai cunoscut este punga cu margini sudabile la care o parte este 
executată din folie complexă transparentă, iar cealaltă parte din folie complexă 
cu aluminiu. Acest tip de ambalaj asigură vizualizarea produsului şi protecţia 
faţă de lumină. 

Pentru ambalarea produselor preparate se utilizează pungile cu margini 
sudabile cu mai multe despărţituri. În aceste despărţituri se introduc adaosurile 
necesare produselor culinare respective. După umplere, aerul este evacuat, 
apoi urmează închiderea printr-o singură operaţie. 
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Ambalarea în atmosferă modificată 
În general, pentru a descrie schimbările care au loc în interiorul unui am-

balaj individual, sunt utilizaţi termeni ca: ambalarea în atmosferă controlată şi 
ambalarea în atmosferă modificată. 

Ambalarea în atmosferă controlată CAP (Controlled Atmospfere 
Packaging) poate fi definită ca fiind închiderea produsului într-un ambalaj im-
permeabil la gaz în care gazele de referinţă ca CO2, O2, N2 şi vapori de apă au 
suferit modificări şi sunt controlate selectiv. 

Modificarea atmosferei din interiorul ambalajelor se poate realiza prin 
două procese: 

• eliminarea aerului şi înlocuirea lui cu un amestec gazos controlat; 
• închiderea alimentului într-un ambalaj impermeabil la gaz şi eliminarea 

aerului. 
Ambalarea în atmosferă modificată MAP (Modified Atmosphere Pack-

aging) constă în închiderea produsului într-un ambalaj în care atmosfera din 
interior este modificată în raport cu CO2, O2, N2, vapori de apă. 

Ambalarea MAP depinde de următorii factori: 
• natura produsului ambalat; 
• alegerea gazului sau a amestecului gazos şi efectele lor asupra pro-

duselor; 
• natura materialului de ambalare şi adaptarea materialului de ambalaj la 

tehnica de ambalare utilizată şi la maşina de ambalare. 
Aplicarea acestei tehnici permite controlul reacţiilor chimice, enzimatice 

sau microbiene în scopul reducerii sau eliminării proceselor de degradare ale 
mărfurilor. 

Alegerea gazului sau amestecului gazos utilizat în tehnica MAP depinde 
de: 

• natura produsului; 
• principalele moduri de deteriorare a calităţii produsului.  
Acestea sunt: 
- creşterea microbiană; 
- oxidarea produsului; concentraţia de 02 este redusă frecvent, iar în mul-

te cazuri 02 este eliminat complet. 
Atmosfera modificată utilizează trei gaze: azot (N2), dioxid de carbon 

(C02) şi oxigen (mai rar). 
Principalul scop al introducerii azotului (N), care înlocuieşte oxigenul, es-

te de a reduce oxidarea grăsimilor. Azotul este inert, inodor şi puţin solubil în 
apă şi grăsimi. 

Dioxid de carbon (C02) este un agent bacteriostatic şi fungistatic în anu-
mite condiţii, poate încetini faza de creştere exponenţială şi poate reduce vi-
teza de multiplicare a bacteriilor aerobe şi a mucegaiurilor. În sistemele aerobe 
se utilizează atmosfere care conţin 20-30% C02, iar în sistemele anaerobe, at-
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mosfera conţine 100% C02. Dioxidul de carbon este foarte solubil în apă şi 
grăsimi, de aceea este absorbit de aliment. 

Oxigenul este în general evitat în procesul ambalării, există însă cazuri 
în care este utilizat drept component în amestecul gazos. De exemplu la amba-
larea cărnii, în amestecul gazos se utilizează şi oxigen, care are rolul de a 
menţine culoarea roşie a cărnii, a peştelui, în scopul evitării apariţiei germenilor 
patogeni anaerobi de tipul Clostridium. 

Temperatura este cel mai important factor care influenţează calitatea 
produselor ambalate în atmosferă modificată. 

Reacţiile de deteriorare ale calităţii şi procentul creşterii microbiene 
depind de: 

• temperatură; 
• durata de conservare a produsului. 
Menţinerea calităţii mărfurilor este posibilă în condiţiile în care tempera-

tura este menţinută şi controlată în timpul depozitării. 

5. Aspecte specifice ale ambalării mărfurilor în relaţie cu 
protecţia consumatorului 

Ambalajul este un component absolut indispensabil şi subordonat mărfii; 
apariţia unor sortimente noi de produse, modernizarea concepţiei şi practica 
metodelor noi de desfacere a mărfurilor, determină continua diversificare a 
ambalajelor şi creşterea exigenţei faţă de acestea. 

Ambalajul protejează consumatorul împotriva falsificărilor care pot con-
tamina produsul. Acest obiectiv se realizează prin: 

• includerea anumitor etanşeităţi; 
• construcţia unor părţi suplimentare ataşate ambalajului; 
• modul de etichetare aplicat pe ambalaj. 
Sistemul indisociabil produs-ambalaj prezintă un anumit număr de carac-

teristici percepute în mod global de cosumator care apreciază valoarea an-
samblului. 

Există o caracteristică cu privire la efectele de natură fizico-chimică care 
rezultă din interacţiunea ambalaj-produs şi care este cunoscută ca făcând 
parte din fenomenul de migraţie. 

Termenul de migraţie poate fi definit ca fiind transferul de substanţe 
provenind de la peretele ambalajului către produsul ambalat prin efecte de 
natură fizico-chimică. 

Migrarea se poate realiza prin: 
• transferul constituenţilor din alimente în materialul de ambalaj; 
• absorbţia componentelor prezente în mediul intern prin ambalaj în ali-

ment. 
Migraţia se clasifică în trei clase:  
Clasa I: sisteme nemigratoare, cu sau fără prezenţa produsului.  
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Clasa II: migrare independentă, necontrolată de aliment deşi prezenţa al-
imentului poate accelera migrarea.  

Clasa III: migrare controlată de aliment; Neglijabilă în absenţa alimen-
tului, dar semnificativă în prezenţa lui. 

Există două tipuri de migraţii: 
• migraţia specifică măsoară transferul produselor sau componenţilor 

bine identificaţi; 
• migraţia globală se referă la transferul componenţilor în produs la con-

tactul dintre aliment şi ambalaj. 
Din punct de vedere al migraţiei, materialele de ambalaj se clasifică în: 
• materiale la care migraţia este nulă sau neglijabilă, de exemplu: sticla, 

aluminiul; 
• materiale la care prezenţa migraţiei este permanentă, independent de 

produsul de ambalat, de exemplu: materialele plastice. 
Interacţiunile dintre produse şi ambalaje pot fi clasificate în patru catego-

rii
1
: 

• transferul componentelor ambalajului în aliment în timpul prelucrării sau 
depozitării; 

• interacţiuni datorate permeabilităţii recipienţilor alimentari la gaze fixe şi 
vapori; 

• interacţiuni datorate absorbţiei şi/sau permeabilităţii la vapori organici; 
• interacţiunea exterioară dintre produs şi ambalaj. Riscurile apariţiei tox-

icităţii produselor datorită materialelor 
de ambalare se bazează pe faptul că anumite metale pot reacţiona cu 

acizii prezenţi în alimente (fructe, legume) cu formarea de hidrogen şi ioni met-
alici. 

În cazul cutiilor metalice de conserve, staniul este produsul de bază care 
constituie stratul exterior. La suprafaţă staniul se acoperă cu un strat subţire de 
oxizi, ceea ce micşorează reactivitatea faţă de acizi. Acest strat nu rezistă însă 
la medii puternice acide, de aici apărând necesitatea unui strat protector supli-
mentar, lăcuit (de exemplu la produsele cu aciditate mare, cu pH > 4, se 
preferă ambalarea în cutii cu perete lăcuit). 

Degradarea organoleptică (schimbarea culorii şi gustului), având ca re-
zultat şi contaminarea bacteriană, inoculează consumatorului ideea de 
respingere a produsului. 

De asemenea şi aluminiul şi oţelul fără staniu prezintă o anumită reactivi-
tate faţă de acizi şi alţi compuşi prezenţi în interiorul ambalajului. 

Materialele de ambalare fac obiectul legislaţiei europene cu privire la: 

                                                           
1
 Hotchkiss, J.H. -A Food and Packaging Interactions American Chemical Society, 
Washington D.C., 1998. 
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• verificarea migraţiei constituenţilor materialelor şi obiectelor din material 
plastic destinat contactului cu mărfuri alimentare (Directiva Consiliului Europei 
din octombrie 1982); 

• armonizarea legislaţiei statelor membre UE cu privire la materiale şi 
obiecte care vin în contact cu mărfurile alimentare (Directiva Consiliului Euro-
pei din 21 dec. 1998); 

• fixarea listei simulanţilor, utilizaţi pentru verificarea migraţiei consti-
tuienţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care intră în contact cu 
mărfurile alimentare (Directiva Consiliului Europei din 19 dec. 1985); 

• materiale şi obiecte din peliculă celulozică regenerată destinată contac-
tului cu mărfurile alimentare (Directiva Comisiei Europene din 15 martie 1993); 

• materiale şi obiecte din material plastic destinat contactului cu mărfurile 
alimentare (Directiva Consiliului Europei din 23 februarie 1990); 

• armonizarea legislaţiei statelor membre UE în ceea ce priveşte mate-
riale şi obiecte care conţin clorură de vinii mono-mer destinat contactului cu 
alimentele(Directiva Consiliului Europei din 30 ianuarie 1978). 

Organizaţia Naţiunilor Unite a elaborat principii directoare pentru pro-
tecţia consumatorilor. Guvernele sunt încurajate să adopte măsuri care să in-
cludă sisteme legale, reguli privind securitatea produselor, standarde naţionale 
sau internaţionale care să asigure consumatorul că produsele sunt demne de 
încredere. 

Alineatul 39 cuprins în Principiile Directoare ale O.N.U. atrage atenţia 
asupra problemei siguranţei mărfurilor alimentare, cerând guvernelor statelor 
membre UE să sprijine adoptarea standardelor emise de Organizaţia pentru 
Alimentaţie şi Agricultură (FAO) a ONU şi Codex Alimentarius. 

În alineatul 42 se face referire la setul de măsuri pe care guvernele ţărilor 
trebuie să le adopte în domeniul pesticidelor şi al substanţelor chimice, în priv-
inţa utilizării, producerii şi depozitării lor pentru a nu afecta sănătatea consuma-
torilor sau mediul înconjurător. 

5.1. Impactul ambalajelor asupra mediului înconjurător 

Într-o societate modernă ambalajul trebuie să răspundă atât cerinţelor de 
conservare şi păstrare, transport şi manipulare a produselor, cât şi unor obiec-
tive precise legate de protecţia mediului. Impactul ambalajelor asupra mediului 
înconjurător reprezintă de fapt impactul materialelor de ambalare asupra medi-
ului. 

Pentru a verifica calitatea antipoluantă a unui material de ambalare s-au 
stabilit o serie de criterii: 

• consum minim de material; 
• reducerea volumului ambalajului după utilizare; 
• posibilitatea de distrugere a ambalajului după utilizare; 
• lipsa de nocivitate prin distrugere; 
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• posibilitatea de reutilizare a materialului; 
• posibilitatea de reutilizare a ambalajului. 
Pentru înţelegerea obiectivă a impactului ambalajelor asupra mediului 

înconjurător trebuie să se identifice parametrii ecologici. Aceştia sunt: 
• procesul de încălzire globală şi modificările climatice; 
• deprecierea stratului de ozon; 
• poluarea aerului inclusiv fenomenul de ploaie acidă; 
• poluarea apei; 
• tipuri de deşeuri solide şi eliminarea lor. 
Caracteristicile de degradare naturală sau prin intervenţia umană a unui 

material de ambalare se exprimă valoric prin aşa numitul index D. 
Degradarea naturală se realizează prin: 
• biodegradare care constă în distrugerea materialului de către macroor-

ganismele prezente în sol; 
• oxidare chimică care constă în reducerea sau modificarea fizică a ma-

terialului, prin ruginire, reacţii fotochimice sau orice altă reacţie care are loc în 
condiţii atmosferice. Exprimarea numerică a capacităţii unui material de a se 

degrada natural este numită modul de degradabilitate naturală a materi-
alului. 

Capacitatea de distructibilitate mecanică a materialului de ambalaj se 
apreciază în funcţie de metoda de eliminare a deşeurilor (îngropare, incinerare, 
recuperare şi reciclare). 

Luarea deciziei cu privire la incinerarea deşeurilor trebuie să ţină seama 
de anumite caracteristici ale materialului, ca: 

• procent de ardere; 
• reziduuri solide rezultate după ardere; 
• gaze degajate. 
În general, ambalajele din hârtie şi carton pot fi considerate ecologice. 

Cu toate acestea, prezenţa compuşilor organo-cloruraţi rezultaţi la albirea 
pastei de hârtie, constituie sursă de poluare. De asemenea, cernelurile de im-
primare sunt considerate toxice pentru mediu. 

Material biodegradabil, hârtia prezintă o rezistenţă la microorganisme, 
care poate fi îmbunătăţită. 

Specialiştii apreciază că procedeul utilizat pentru producerea hârtiei 
pure, contribuie la ploaia acidă şi afectează copacii. 

În cazul materialelor plastice se pune problema poluării mediului din 
două puncte de vedere: 

• al deşeurilor rezultate din utilizarea acestor materiale; 
• al gazului emis în momentul distrugerii lor prin incinerare. 
În cazul reziduurilor, materialele plastice reprezintă aprox. 2% faţă de 

20% cât revine metalului şi sticlei şi 35% hârtiei şi cartonului. 
Poluanţi de ordin secundar, materialele plastice considerate de către 

specialişti nocive sunt policlorura de viniliden (PVC) datorită emisiei de acid 
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clorhidric la incinerare, polistiren (PS), în timp ce polietilena (PE) şi polipro-
pilena sunt considerate combustibili perfecţi. 

Din grupa materialelor metalice, cel mai utilizat este aluminiul. 
Alături de estetică şi uşurinţă în manipulare, Asociaţia Europeană a Alu-

miniului (EAA) evidenţiază caracterul ecologic al acestui metal. 
Argumentele care vin în sprijinul acestei afirmaţii sunt: 
• reducerea cu 30% a cantităţii de oxigen necesară producerii fiecărei 

tone de aluminiu de prima fuziune; 
• marele atuu al acestui metal derivă din faptul că în stadiul de deşeu 

poate fi reciclat de un număr infinit de ori; 
• deşeurile de aluminiu au valoare ridicată, ceea ce conduce la ideea re-

cuperării şi valorificării sale. 
În ultimii ani materialul lemnos a devenit deficitar. Pierderile în urma 

prelucrării sunt foarte mari, în produsul finit regăsindu-se doar 50% din materi-
alul utilizat Ambalajele din material lemnos sunt recuperabile, dar necesită 
cheltuieli mari pentru recuperare şi recondiţionare. 

Beneficiul global se va realiza substanţial prin recuperarea şi reciclarea 
tuturor materialelor reutilizabile. Efectul dublu al recuperării se concretizează în 
direcţia reducerii utilizării resurselor naturale şi a cantităţii de reziduuri cu 
avantaje vizibile pentru mediu. 

În alegerea materialelor de ambalare se are în vedere faptul că în mo-
mentul utilizării, acestea trebuie să prezinte caracteristici optime, legate de 
parametrii igienico-sanitari, tehnologici şi de mediu care în timp, să maximizeze 
calitatea produsului. Parametrii de mediu reprezintă caracteristicile legate de 
impactul pe care îl are produsul pentru mediu fie în faza finală, fie în procesul 
tehnologic. După utilizarea ambalajului este de dorit ca materialul să fie rapid şi 
complet degradabil. La nivel regional, Directoratul General al Mediului din ca-
drul CEE a pus la punct, în anul 1992, propunerea de Directivă privitoare la 
ambalaje şi reziduurile ce derivă din utilizarea acestora. 

Acest program va trebui să fie aplicat în întregime în cel mult 10 ani. 
Programul prevede: 

• îmbunătăţirea calităţii şi reducerea cantităţii reziduurilor provenite de la 
ambalaje; 

• creşterea spre limita maximă a recuperării ambalajelor; 
• până în 01.01.2000 statele membre UE va trebui să excludă de pe 

piaţă ambalajele nerecuperabile sau nereciclabile; modalităţile de recuperare şi 
reciclare se vor adopta în funcţie de specificul fiecărei ţări. 

În scopul atingerii acestor obiective statele membre UE au prevăzut: 
• promovarea unui ambalaj standard pentru a facilita reutili-zarea 

acestuia; 
• utilizarea cu precădere a produselor concentrate pentru a micşora 

volumul produsului ambalat; 
• promovarea distribuţiei standardizate sau modulate; 
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• eliminarea discriminării între ambalajele reciclate. Parlamentul Europe-
an a examinat această Directivă asupra 

ambalajelor şi a adus unele amendamente în dec. 1993, în direcţia fixării 
limitelor privind concentraţia admisă la metale grele (plumb, cadmiu, mercur) în 
ambalaje. 

Căile de acţiune în scopul reducerii poluării mediului înconjurător sunt: 
• Reducerea ponderii ambalajelor nerecuperabile; în scopul atingerii 

acestui obiectiv se poate acţiona prin: 
- introducerea unei taxe pentru limitarea răspândirii ambalajelor nere-

cuperabile; 
- utilizarea ambalajelor recuperabile atunci când taxa cu care sunt im-

puse ambalajele nerecuperabile este mai mare decât cheltuielile de re-
cuperare, recondiţionare; 

• Introducerea unor ambalaje mai puţin poluante. 
Un exemplu edificator în acest sens îl oferă ambalajul aseptic. 
Numit şi cutie pentru băuturi, acesta reclamă o cantitate mică de energie 

în vederea fabricării, umplerii, încărcării şi depozitării, creează avantaje ecolog-
ice imediate prin: 

• reducerea emanaţiilor substanţelor nocive pentru mediu; 
• protejarea atmosferei de apariţia găurilor în stratul de ozon, produse de 

CFC asociaţi sistemelor de răcire. 
Ambalajul aseptic este considerat de specialiştii EPA fiind cea mai bună 

modalitate de abordare a problemei deşeurilor solide. 
Producerea acestor cutii necesită: 
• o cantitate mai mică de material decât orice alt tip de ambalaj pentru 

băuturi; 
• generează cantităţi mult mai mici de deşeuri decât toate celelalte alter-

native de ambalare. 
Reciclarea acestui tip de ambalaj se realizează prin hidro-amestecare. 

Prin agitarea apei se separă straturile componente ale cutiei şi permite recicla-
torilor recuperarea pastei de hârtie care intră în componenţa ambalajului asep-
tic în proporţie de 70%. 

Pe parcursul întregului său ciclu de viaţă ambalajul aseptic prezintă 
următoarele aspecte ecologice: 

• conservă resursele naturale; 
• economiseşte energie; 
• limitează poluarea aerului; 
• minimalizează cantitatea de deşeuri depozitată. 

5.2. Eliminarea deşeurilor din materiale de ambalare polistratificate 

Principalele direcţii de acţiune în problema eliminării deşeurilor din mate-
riale polistratificate sunt: 
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• arderea completă cu recuperare de energie; 
• reciclarea completă a stocurilor. 
Filiera de reciclare a ambalajului Tetra Brik cuprinde trei tehnici conform 

tabelului de mai jos. 
 

Tabelul nr. 16 - Reciclarea ambalajului Tetra Brik 

Tehnica de reciclare Procedee utilizare Valorificare finală 

Separare a materialelor 
carton polietilenă/aluminiu 

Separare/ extruziune Hârtie de ambalaj reciclabilă Cutii 
ptr. ouă Granule injecţie 

Aglomerare Măcinare/ încălzire/ 
Compactare 

Panouri termoformate rezistente 

Reciclare Incinerare 2 tone ambalaje Tetra Brik= 1 
tonă echivalent pe 

5.3. Legislaţia europeană în domeniul recuperării, reciclării şi 
reutilizării deşeurilor provenite din ambalarea mărfurilor 

Mediul înconjurător a fost mult timp absent în convenţiile multinaţionale 
care reglementau raporturile internaţionale din cadrul GATT, OCDE, sau 
tratatul de la Roma. 

Există totuşi 17 acorduri multilaterale referitoare la protecţia mediului 
înconjurător axate în general asupra faunei sau florei care cuprind o serie de 
dispoziţii comerciale. Printre acestea se numără: CITES (Convention of Inter-
national Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) sau protocolul 
de la Montreal semnat în anul 1987 şi amendat în 1990 (cu privire la sub-
stanţele care atacă stratul de ozon), sau Convenţia de la Bale semnat în 1989 
asupra controlului deplasărilor transfrontaliere a deşeurilor periculoase. 

Problema protecţiei mediului cuprinde două etape: prima etapă se referă 
la articolul 130 al tratatului de la Roma şi defineşte patru principii: 

• păstrarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 
• contribuţia la protecţia sănătăţii umane; 
• asigurarea utilizării prudentă şi raţională a resurselor umane; 
• redă principiul: poluator = plătitor care este în vigoare şi în SUA. 
A doua etapă a constituit-o tratatul de Maastricht care completează şi 

subliniază ideea conform căreia creşterea economică şi socială nu poate avea 
loc decât respectând mediul înconjurător. 

Istoricul măsurilor propuse şi uneori adoptate în materie de ambalare a 
mărfurilor dovedeşte dificultatea concilierii obiectivelor opuse care au fost jude-
cate de instanţele comunitare. În acest sens s-au evidenţiat tendinţele de: 

 evitarea proliferării reglementărilor susceptibile de a constitui piedici 
în calea liberei circulaţii a produselor şi a ambalajelor lor; 

 reducerea volumului ambalajelor; 
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 stabilirea la nivel european a unei politici de recuperare şi valorificare 
a deşeurilor de ambalaje; 

 intervenţii în toate stadiile de viaţă ale ambalajului. 
În Germania ordonanţa Topfer face referire la trei tipuri de ambalaje, şi 

anume ambalajele de: 

 vânzare; 

 supraambalaje; 

 transport. 
Toate trebuie recuperate numai de societatea Duales. System Deutsch-

land GmbH (DSD), reunind distribuitorii şi producătorii de bunuri de consum. 
DSD asigură colectarea şi trierea materialelor de ambalare aproape de 

utilizatorii finali. 
Materialele recuperate sunt oferite gratuit, cu subvenţii, organizaţiilor de 

reciclatori care s-au angajat să le revalorifice. 
Cheia reuşitei sistemului se datorează eliberării etichetei der Grune 

Punkt (punctul verde) depusă pe ambalajul produsului. Această etichetă este 
eliberată contra unei participări financiare calculată în funcţie de greutatea am-
balajului şi tipul de material utilizat. 

Cu toate că nu este o etichetă ecologică, în general consumatorii 
asimilează der Grune Punkt cu o ecoetichetă. 

În consecinţă, nici un produs nu va fi referenţiat de către cumpărători sau 
agenţi economici dacă ambalajul nu poartă eticheta punctul verde. 

Marile lanţuri de distribuţie integrează apărarea mediului înconjurător în 
strategia lor comercială şi de comunicaţie. 

Actualmente, sistemul DSD este cel mai mare sistem de colectare 
diferenţiată din lume. Dar, bazată pe reciclare, cu excluderea incinerării (cazul 
Franţei), dificultatea este de a elimina aceste deşeuri. Exemplul Germaniei es-
te urmat de Franţa, unde Ministerul Mediului a favorizat crearea societăţii Eco-
ambalaj, analogă sistemului DSD în scopul de a impune cotizaţii, de la in-
treprinderi şi a ajuta astfel colectivităţile locale în vederea colectării, trierii şi 
valorificării deşeurilor. În contrapartidă are loc depunerea etichetei punctul 
verde, replică la der Grune Punkt şi permite astfel intreprinderilor să-şi poată 
vinde în continuare produsele în Germania. 

Statele dezvoltate pun la punct o politică de eliminare a deşeurilor care 
conţin în principal ambalaje. Acest lucru se realizează ea nivel naţional fără să 
existe acordul de aplicare al unor standarde internaţionale. Noile bariere în 
calea schimburilor comerciale antrenează întreprinderile să deţină o strategie 
specifică fiecărei ţări în acest domeniu. 

În ceea ce priveşte ambalajele de transport, responsabili pe cale con-
tractuală de problema recirculării şi reciclării ambalajelor sunt ţinuţi toţi actorii 
lanţului de distribuţie de la distribuitori până la fabricanţii de materiale de amba-
lare, fabricanţii de ambalaje şi ambalatorii. 
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Cu privire la materialele plastice de ambalare, reglementarea germană 
conţine aspecte referitoare la compoziţia materialelor de ambalare. 

Atribuirea punctului verde se efectuează pe baza unui contract cu utiliza-
torul în care se prevede că o condiţie indispensabilă atribuirii este caracterul 
reciclabil al ambalajului prin natura materialelor constitutive. 

În Germania, A Interseroh este organismul însărcinat cu recuperarea 
ambalajelor de transport. 

În 1991, a fost creat Deutsche Aluminium Verpackung Recyclina 
(DAVR), asociaţie specializată în reciclarea ambalajelor din aluminiu. Aceasta 
conferă garanţie reciclabilităţii ambalajului cerută de DSD şi se aplică amba-
lajelor din aluminiu, tip cutie de băuturi, aerosoli sau tuburi. 

În Franţa, Decretul Lalonde cu privire la valorificarea ambalajelor, din 
aprilie1998, prevede reciclarea a 75 % din deşeurile provenite din ambalaje 
conform Directivei Consiliului Europene, a cărei propunere adoptată la 15 iunie 
1992 angaja statele membre să valorifice 90% din deşeurile de ambalare şi 
60% din materialele constitutive ale ambalajelor. Această lege poate conduce 
la un tratament de recuperare, valorificare sau de eliminare a tuturor deşeurilor 
produse. 

De la începutul actualului deceniu într-o serie de state membre ale UE 
au fost stabilite şi propuse cheltuieli privind ambalajele. Orice instrument eco-
nomic specific trebuie să conducă la reducerea impactului total al ambalajelor 
asupra mediului. 

5.4. Noul sistem de codificare pentru reciclarea materialelor plastice 
de ambalare 

Marea varietate a materialelor plastice utilizate astăzi pentru ambalare 
cauzează dificultăţi majore pentru reciclarea lor îndată ce acestea au devenit 
pierdere postconsum. Până în momentul în care vor deveni disponibile sisteme 
mecanice ieftine de a sorta materialele plastice în funcţie de tip, cel mai simplu 
mod de a cunoaşte dacă un conteiner este confecţionat din PVC, PET sau PE 
este codificarea materialului. 

Una dintre cele două Rezoluţii
1
 adoptate de Consiliul Directorilor al CIES 

în iunie 1990 a solicitat membrilor asociaţiei să adopte un sistem global de 
codificare a materialelor de ambalare. Raportul Comitetului de Coordonare 
Tehnică asupra materialelor (plastice) a făcut un pas mai departe şi a reco-
mandat adoptarea sistemului de codificare a materialelor plastice elaborat de 
Societatea pentru Industria Materialelor Plastice (SPI) în SUA. 

Asociaţia Producătorilor de Materiale Plastice din Europa a adoptat şi ea, 
în numele membrilor săi, sistemul de codificare a materialelor plastice SPI. 

                                                           
1
 XXX- CIES WASTE LINE, Quarterly News Bulletin nr. 3 July, 1991, p. 7. 
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Producătorii de alimente şi detailişti pot accelera utilizarea acestui sistem 
de codificare prin specificarea conform căreia, containerele din material plastic 
pentru alimente să fie ambalate corespunzător la locul lor de producţie. 

Sistemul complet de codificare SPI constă într-o versiune a săgeţii 
închise a lui Mobius Loop, completată fie cu un număr, fie cu o abreviere 
pentru tipul de material

1
: 

 
Noul sistem de codificare pentru reciclare 

 
 

 
 

                                                           
1
 lbidem 14 
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INTRODUCERE 

 
Consumul defineşte satisfacerea complexului de nevoi, ca bază a ex-

istenţei societăţii, în general şi a indivizilor, în special. Consumatorul alege şi 
selectează, în ordinea preferinţelor, nevoile care-i asigură un anumit mod de 
viaţă, îi oferă satisfacţia dorită. Nevoile umane, ca urmare a evoluţiei societăţii 
au un caracter nelimitat, se dezvoltă şi se diversifică continuu. 

Resursele de care dispune societatea au un caracter limitat: progresele 
în domeniul ştiinţei şi tehnologiei accelerează schimbările, dar generează, în 
acelaşi timp, dificultăţi de adaptare la noile tehnologii, în condiţiile ritmurilor len-
te de sporire a resurselor. Bunurile necesare consumului sunt obţinute în baza 
deciziilor de alocare a resurselor economice materiale, umane şi financiare. 
Caracterul limitat al resurselor nu poate satisface, nici ca volum, nici ca struc-
tură, caracterul nelimitat al nevoilor de consum. 

Maximizarea bunăstării sociale (a consumului) prin minimizarea folosirii 
resurselor, cu ocuparea deplină a forţei de muncă implică confruntarea dintre 
nevoi şi resurse, în scopul obţinerii optimului economic. Realizarea sa pre-
supune promovarea oricărui procedeu de utilizare a factorilor de producţie care 
garantează soluţionarea problemelor ce decurg din raritatea resurselor, prin 
organizarea şi combinarea factorilor de producţie, astfel încât, să se asigure 
satisfacerea într-un grad cât mai înalt a nevoilor societăţii. Folosirea eficientă a 
resurselor, cu scopul obţinerii unui efect maxim cu efort minim (bunăstarea so-
cială maximă prin cheltuieli minime), este criteriul de optimizare şi, în acelaşi 
timp, de funcţionare echilibrată a economiei. Maximizarea bunăstării pe seama 
minimizării cheltuielilor depinde de dezvoltarea cantitativă şi calitativă a factori-
lor de producţie pe diferite orizonturi de timp. Restricţionarea reciprocă dintre 
consum şi producţie implică obţinerea unei stări de echilibru între nevoi şi 
resurse, în cadrul formării şi utilizării produsului final. Optimul economic pre-
supune, indiferent de nivelul de agregare existenţa echilibrului. Confruntarea 
permanentă nevoi/resurse se manifestă prin apariţia unor decalaje şi înregis-
trarea unor discordanţe între corelaţiile categoriilor globale ale formării şi uti-
lizării produsului final. Din această perspectivă apare ca necesară existenţa 
unui sistem de elemente de reglare a procesului economic, la nivelul decala-
jelor şi al discordanţelor, de apreciere a stării de echilibru. 

Circumscrierea demersului analitic pe care ni-l propunem - problematica 
complexă a corelaţiei dintre cererea şi oferta bunurilor de consum pentru popu-
laţie în condiţiile specifice ale tranziţiei - perimetrului tematic al mecanismului 
de funcţionare al economiei de piaţă, fără pretenţia de a fi unul exhaustiv, 
vizează obţinerea - în această primă etapă - a imaginii evoluţiei consumului 
populaţiei şi a modificărilor din structura acestuia. 
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Pentru realizarea acestui obiectiv am optat, în cap. I, pentru o prezentare 
generală a contextului economico-social al tranziţiei, a specificităţii acestui pro-
ces, inedit, în plan teoretic şi practic, vizavi de opiniile teoreticienilor clasici şi 
neoclasici, în ceea ce priveşte mecanismul de funcţionare şi reglare a 
funcţionării economiei de piaţă. Ţinând seama de marea diversitate a tipurilor 
de economii de piaţă existente, a particularităţilor în care se realizează me-
canismele de funcţionare, am abordat problematica complexă a tranziţiei de pe 
poziţia conceptului de macrostabilizare, etapă şi componentă complementară a 
procesului de adaptare a sistemului economic, în general, şi a gospodăriilor 
populaţiei, în special, la transformarea sistemică a economiei şi a societăţii. 

În cap. II, pentru relevarea caracteristicilor definitorii ale cererii şi ofertei 
bunurilor de consum, în general, şi pentru populaţie, în particular, am consid-
erat utile, particularizări şi scurte consideraţii teoretice privind piaţa bunurilor de 
consum productiv şi al populaţiei, teorii ale consumului şi evaluarea nevoilor 
populaţiei. 

Abordarea consumului în ansamblul elementelor componente ale cererii 
finale şi investigarea cererii pe piaţa bunurilor de consum pentru populaţiei, din 
cap. III ne-a permis evidenţierea problemelor critice legate de consumul final al 
populaţiei şi relevarea modului defectuos în care oferta răspunde unui consum 
aflat într-un puternic proces de decomprimare. 

Demersul analitic din cap. III ne-a permis evidenţierea aspectelor carac-
teristice şi particulare, pentru fiecare gospodărie în parte şi realizarea în cap. 
IV a unei diagnoze a consumului gospodăriilor populaţiei, în perioada 1995-
1998. 

Consumul populaţiei, încadrat în contextul general al cererii agregate, în 
interdependenţa pe care o generează la nivelul şi în interiorul sistemului eco-
nomic, îl transformă într-o variabilă a cărei evoluţie caracterizează starea de 
stabilitate a sistemului, exprimă funcţionalitatea sau disfuncţionalitatea 
acestuia. 

Demersul teoretic privind principalele construcţii conceptuale în domeniul 
consumului ne-au asigurat suportul necesar descifrării, evaluării şi interpretării 
caracteristicilor definitorii ale evoluţiei celor două coordonate ale pieţei 
bunurilor de consum pentru populaţie - cererea şi oferta - în condiţiile specifice 
ale tranziţiei. 

Diversitatea particularităţilor de formare şi structurare ale cererii şi ofertei 
bunurilor de consum pentru populaţie, precum şi unele aspecte specifice, refer-
itoare la modul de manifestare a raportului dintre cerere şi consum şi cerere şi 
ofertă, conduc demersurile noastre ştiinţifice spre aprofundarea problemelor 
teo-retico-metodologice ale consumului populaţiei şi fundamentarea soluţiilor 
practice privind evaluarea şi dimensionarea impactului economico-social al 
corelaţiei asupra tendinţelor în ceea ce priveşte coordonatele structurale ale 
consumului populaţiei.



CAPITOLUL I. TRANZIŢIA ROMÂNIEI  
SPRE ECONOMIA DE PIAŢĂ 

 

1.1. Mecanisme-tipologii de funcţionare a economiei de piaţă 

Raportul care se creează între rolul pieţei şi rolul statului în funcţionarea 
economiei, modul de manifestare, natura şi proporţiile în care statul intervine în 
economie, alături, pe seama sau în favoarea agenţilor economici privaţi per-
mite creionarea de tipologii ale mecanismelor de funcţionare şi reglare a 
funcţionării economiei, reprezentative în spaţiul bogat al istoriei şi gândirii eco-
nomice. 

Consideraţiile de ordin teoretic desprinse din parcurgerea unui bogat ma-
terial bibliografic de specialitate ne-au permis gruparea şi prezentarea, a două 
tipologii de mecanisme de funcţionare şi reglare a funcţionării economiei şi 
anume, tipologia clasică şi tipologia intervenţionistă. 

În primul caz este vorba de tipologia tradiţională clasică, conform căreia 
oferta îşi reglează automat cererea, mecanismul preţurilor libere prin interme-
diul concurenţei perfecte ajustează cererea la nivelul ofertei, iar statul, prin po-
litica guvernamentală se preocupă de promovarea creşterii ofertei. Piaţa deţine 
supremaţia, iar statul este pasiv vizavi de libertatea neîngrădită a agenţilor 
economici. 

În al doilea caz, tipologia intervenţionistă nu este de acord cu echili-
brarea automată a cererii şi ofertei, deoarece mecanismul preţurilor este insufi-
cient în asigurarea reglării funcţionării echilibrate a economiei. De aceea, statul 
intervine pe latura cererii sau pe latura ofertei, în funcţie de politicile de alocare 
optimă a resurselor şi în concordanţă cu obiectivele strategiei de dezvoltare 
economică: un grad cât mai ridicat al ocupării forţei de muncă, preţuri relativ 
stabile, balanţă de plăţi echilibrată şi un anumit ritm al creşterii economice. 

Divergenţele de opinii privind ipotezele de la care se porneşte în expli-
carea mecanismelor de funcţionare, soluţiile ce conduc spre realizarea ţelului 
propus, natura intervenţiei statului, ramifică tipologia intervenţionistă în două 
orientări: keynesistă şi neoclasică. 

1. Tipologia de orientare keynesistă susţine ipoteza preţurilor stabile şi 
primatul consumului asupra producţiei. Cererea este cea care determină ofer-
ta, de aceea keynesismul se pronunţă pentru susţinerea creşterii cererii, printr-
un mix de politici monetare şi fiscale menite să stimuleze folosirea intensivă a 
resurselor. 

2. Tipologia de orientare neoclasică consideră preţurile şi costurile uni-
tare variabile endogene, produsul de echilibru corespunde ocupării depline a 
forţei de muncă, iar nivelul de echilibru al producţiei se realizează atunci când 
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toate resursele sunt utilizate. Ipoteza de la care se porneşte este cea a flexibil-
ităţii preţurilor pe toate pieţele. Mecanismele. explicative consacrate prin teorii 
asigură 

cunoaşterea şi înţelegerea lor în contextul fenomenelor economice reale, 
facilitează obţinerea de informaţii valoroase în cercetarea perfecţiunilor şi im-
perfecţiunilor mecanismelor economice, întreţinute şi dezvoltate de factori de 
producţie economici şi extraeco-nomici puternici, de structuri eficiente şi solide, 
specifice economiei de piaţă. 

Diversele tipuri de economii de piaţă: tipul de economie de piaţă anglo-
saxon, reprezentativ pentru Anglia şi SUA; economia socială de piaţă, 
prezentată uneori drept "liberalism cu faţă socială"

1
, caracteristică Germaniei 

(dar şi în Austria, Olanda); economia paternalistă de piaţă în Japonia; tipul 
vest-european de economie de piaţă întâlnit în Franţa şi Italia şi care 
promovează dirijismul; tipul nordic de economie de piaţă reprezentat de 
Suedia îşi au originea în tradiţiile istorice, politice, morale şi culturale care le-au 
generat. În orientările strategiilor şi politicilor lor de dezvoltare economică se 
regăsesc practic, tipologiile, mecanismele de funcţionare şi reglare prezentate. 

Sintetizate, tipurile şi modelele prezentate se înscriu, mai mult sau mai 
puţin, în coordonatele curentelor de orientare clasică, intervenţionistă şi ne-
oclasică. 

• în viziunea curentului clasic piaţa deţine supremaţia, agenţii economici 
au libertăţi şi autonomie deplină. Statul are un comportament pasiv şi se pre-
ocupă, prin politica guvernamentală, de promovarea creşterii ofertei. 

• Intervenţioniştii sunt adepţi ai implicării statului în economie (principiul 
intervenţiei conştiente, pe baza deciziilor raţionale) în funcţie de politicile de 
alocare optimă a resurselor şi în concordanţă cu obiectivele de strategie eco-
nomică. 

• Curentul neoclasic susţine politica macroeconomică liberă cu inter-
venţia limitată a statului. Reprezentanţii neoclasici sunt susţinătorii iniţiativei 
private, a reformelor structurale şi a promovării instrumentelor pieţei în 
funcţionarea economiei. Parcurgerea succintă a diverselor tipuri de economii 
de piaţă 

contemporane formate pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, 
având drept referinţă doctrine şi modele economice închegate noţional şi con-
ceptual, ne confirmă încă o dată în plus complexitatea şi amplitudinea pro-
cesului de tranziţie de la economia de comandă, planificată, la economia 
modernă de piaţă. 

                                                           
1
 Dr.Sorica Sava, Eseu asupra tipologiei economiilor de piaţă contemporane în: Revista 
română de economie, nr. 1-2/1992, lEN, p.53. 
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1.2. Caracteristici şi particularităţi ale economiei de tranziţie 

Trecerea de la economia de comandă la economia de piaţă nu are o te-
orie economică standard elaborată, procesul de transformare declanşat de 
evenimentele anului 1989 desfăşurându-se pe un teren încă nedefrişat al teor-
iei economice. Evoluţia sistemului economic, apariţia de fenomene noi, com-
plexe contrazic teoriile economice fundamentale cunoscute. Practica trecerii la 
economia de piaţă pentru România reprezintă un proces inedit, neexistând în 
acest sens nici experienţe, nici modele de referinţă sau teorii verificate. 

Cazul economiilor fost-socialiste diferă, din punct de vedere al conţinu-
tului, faţă de cel al economiilor care au generat teoriile clasice şi neoclasice. 
Procesul de transformare are, prin urmare, un caracter particular, din punct de 
vedere al obiectului supus cunoaşterii şi a logicii derulării - trecerii de la eco-
nomia de comandă la economia de piaţă. Totodată, ocupându-se de funcţio-
narea sistemului economic naţional aflat într-un anumit timp al existenţei sale, 
are un caracter istoric. Este în acelaşi timp un proces multidimensional, cu-
prinzând dimensiunea economică, socială, culturală, politică, instituţională, re-
gională. 

Caracteristică economiei de tranziţie este menţinerea unui nivel scăzut al 
cererii agregate, pentru un timp limitat, nivel ce restricţionează creşterea eco-
nomică şi accelerează recesiunea. Cererea de bunuri de consum la rândul ei 
este restricţionată de inflaţie şi de politica veniturilor mici. Pe fondul crizei 
economiei s-a accentuat scăderea cererii pentru investiţii, într-o anumită 
măsură şi ca efect al scăderii cererii externe. Cauzele care au determinat re-
ducerea acesteia sunt rezultatul cumulat al mutaţiilor produse în economia in-
ternă, în economiile ţărilor est-europene şi în comerţul mondial, în general. 

Decomprimarea cererii finale de bunuri a condus şi la restrângerea cere-
rii de bunuri de consum intermediar. Reducerea cererii de bunuri intermediare 
în cazul economiei noastre are o influenţă negativă asupra ofertei. Liberaliza-
rea pârghiilor pieţei, în lipsa transformărilor structurale şi instituţionale au influ-
enţat negativ evoluţia ofertei. Penuria de ofertă din anii '80 s-a generalizat la 
început de reformă, când economia românească era lipsită de capacitatea de 
autosustinere. Dimensiunea agregatelor macroeconomice a fost marcată de un 
trend oscilatoriu în sensul: 

- scădere (1990-1992); 
- creştere (1993-1995); 
- scădere (1996-1998). 
Nivelul scăzut al ofertei demonstrează existenţa unui nivel redus al cere-

rii, restricţionarea reciprocă dintre cele două agregate realizându-se într-un 
mediu economic nestimulativ, dominat de blocaje. 

Scăderea puterii de cumpărare ca urmare a creşterilor de preţuri, influ-
enţate la rândul lor de presiunea monetară a salariilor, determină să se 
producă puţin, scump şi de calitate inferioară; deşi oferta scade, masa mone-
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tară creşte. Dificultăţile de administrare a tranziţiei cu bani puţini fac ineficiente 
mecanismele de funcţionare specifice economiei de piaţă şi pe cele de inter-
venţie ale statului. Structura rigidă a sistemului productiv, reticent la schimbare 
nu are capacitatea de a-şi asigura regenerarea automată (autoreglarea) fără 
recurgerea la fluxurile de venituri din exterior. Rezolvarea dezechilibrelor prin 
apelul la importuri fără restricţii, a alimentat dependenţa de importuri şi credite 
externe, a accentuat dezechilibrul extern de natură structurală, transformându-l 
în restricţie a echilibrului intern. 

Programele de stabilizare ce s-au succedat după 1990, necesare par-
curgerii perioadei de tranziţie - considerate a fi un model de creştere econom-
ică pozitivă şi durabilă, cu o ocupare ridicată a forţei de muncă şi o poziţie a 
balanţei de plăţi finanţată autonom - au urmărit calmarea dezechilibrului struc-
tural al cererii şi ofertei bunurilor de consum, prin ajustări de preţuri conforme 
preocupărilor de stăpânire a inflaţiei printr-un pachet de politicii monetare şi 
fiscale ce s-au dovedit însă inadecvate pentru economia de tranziţie. Experi-
enţa . celor zece ani evidenţiază influenţa condiţiilor iniţiale, moştenite, asupra 
evoluţiei programelor de stabilizare iniţiate, pentru atenuarea dezechilibrelor 
moştenite. 

Transformările financiare au influenţat consecinţele economice ale 
inflaţiei, puternic resimţite de agenţii economici. Inflaţia şi politicile de com-
batere a acesteia au afectat ierarhizarea salariilor pe ramuri, au mărit decalajul 
dintre ramurile preponderent industriale şi celelalte ramuri, dintre regiile auto-
nome subvenţionate de stat şi celelalte societăţi comerciale constituite după 
1990. Politicile antiinflaţioniste s-au dovedit inadecvate în condiţiile în care pro-
cesul de privatizare şi restructurare a fost lent, decapi-talizarea întreprinderilor 
accentuată şi inputurile din import scumpe. Noile îngrădiri fiscale indirecte, 
reglementările privind preţurile serviciilor publice distribuite populaţiei, controlul 
administrat al preţurilor la energie şi la produsele alimentare de bază nu au 
reuşit să stăpânească întotdeauna inflaţia. 

Inflaţia din fenomen cauză al mişcării preţurilor s-a transformat într-un 
fenomen efect, agregat, ce a acumulat, dinamic, inconsistentele politicilor eco-
nomice, neconcordanţele dintre nivelul macroeconomic şi microeconomic. Deşi 
dimensiunea i s-a diminuat prin acumulările de efecte, inflaţia a devenit mai 
puternică. Ca fenomen structural a contribuit la încetinirea vitezei proceselor de 
privatizare şi restructurare din economie, a frânat procesul de relansare al 
economiei. 

În perspectiva schimbării sistemului persistenţa unui echilibru macroeco-
nomic nesatisfăcător, cu o cerere scăzută nu poate influenţa şi determina 
creşterea ofertei. Cererea de producţie creşte în termeni reali ofertele ramurilor 
atâta timp cât există cerere pentru produsele respective. O cerere scăzută din 
partea gospodăriilor populaţiei, cu pondere mare în consumul final, a influenţat 
şi a fost influenţată la rândul ei de descreşterea volumului cantitativ de bunuri 
de consum pentru populaţie. În contextul evoluţiei complicate a structurii econ-
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omiei de tranziţie şi a raporturilor intersectoriale, mecanismul de funcţionare al 
pieţei bunurilor de consum încă nu poate asigura alocarea eficientă a 
resurselor. Echilibrul cererii cu oferta se realizează la un nivel ridicat al 
preţurilor şi unul scăzut al salariilor. 

1.3. Performanţe ale tranziţiei în România 

Demersul explicativ al fenomenelor reale din economia de tranziţie, oferă 
tabloul unor fenomene fără istorie, cu desin-cronizări, şocuri, paradoxuri ce 
demonstrează eşecul programelor de guvernare postdecembriste, criza acută 
cu tendinţe de cronici-zare a procesului de tranziţie la economia de piaţă din 
România. Numeroasele măsuri stabilite prin strategii şi politici economice, deşi 
s-au dovedit nişte experimente nereuşite şi au condus la explozia disfuncţional-
ităţilor, au evidenţiat disproporţia dintre teorie şi faptele observate. 

Transformarea sistemului economic, ca urmare a schimbărilor profunde 
din organizarea economico-socială, când sistemul de comandă a dispărut şi 
cel al economiei de piaţă este în formare, imprimă dezorganizare, în prezenţa 
unor contradicţii greu de depăşit. Într-un astfel de context stabilizarea macroe-
conomică, sinonimă cu existenţa unui echilibru satisfăcător al cererii şi ofertei 
globale se constituie în conditie-obiectiv a evoluţiei economiei de tranziţie. Pro-
gramele de stabilizare promovate în perioada postde-cembristă au urmărit re-
alizarea echilibrului cererii şi ofertei, prin ajustări de preţuri conforme pre-
ocupărilor de stăpânire a inflaţiei, printr-un pachet de politici monetar-fiscale, 
cu ancore diferite. În cazul economiei de tranziţie de la noi, politicile inflaţion-
iste monetariste s-au dovedit contraproductive. 

Parcurgerea perioadei de tranziţie, obiectiv necesară în procesul de re-
alizare a economiei de piaţă, întâlneşte multe zone de conflict, evidenţiate dis-
tinct în programe strategice prioritare, subordonate obiectivelor generale de 
stabilizare macroeconomică. Macrostabilizarea economică definită ca etapă 
premergătoare a tranziţiei de la economia de comandă la economia de piaţă 
este o componentă complementară a procesului de adaptare la transformarea 
sistemică a economiei. 

• în mod simplist, problematica complexă a stabilizării include un an-
samblu de măsuri de politică economică cu scop declarat de reducere a ratei 
inflaţiei şi a deficitului bugetar. 

• într-o tratare mult mai cuprinzătoare, coordonatele-cheie ale pro-
gramului de macrostabilizare vizează: 

- ieşirea din recesiune; 
- o rată a inflaţiei cât mai scăzută posibil (care să nu conducă la redis-

tribuirea veniturilor); 
- un buget de stat echilibrat; 
- sold pozitiv sau echilibrat al balanţei contului curent; 
- curs valutar stabil. 
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• Coordonatele-cheie ale macrostabilizării sunt sintetic înglobate în MPS-
pentagonul macrostabilizării, lansat în teoria economică de Grzegorz W. Ko-
lodko

1
 din Polonia. 
Cele cinci vârfuri reprezintă parametrii dimensionaţi ai celor cinci criterii; 

cu cât este mai mare suprafaţa MPS cu atât mai cuprinzătoare este stabilitatea 
macroeconomică. 

Recesiunea, declinul continuu al PIB-ului nu pot susţine menţinerea sta-
bilităţii economice. Deficitul bugetar sau soldul negativ al balanţei de plăţi influ-
enţează negativ ocuparea şi utilizarea forţei de muncă. O rată a inflaţiei 
menţinută la un nivel scăzut favorizează distribuirea corectă a veniturilor, for-
marea clasei de mijloc, stimulează investiţiile, economisirea, frânează con-
sumul noneconomic al agenţilor. Menţinerea unei rate scăzute a inflaţiei 
susţine creşterea producţiei şi elimină cauzele structurale primare ale pro-
ceselor inflaţioniste. O rată de schimb stabilă influenţează pozitiv echilibrul bu-
getului de stat şi pe cel extern, susţinând stabilitatea datoriei publice şi a dato-
riei externe. 

Programele de stabilizare monetariste aplicate pe plan mondial la în-
ceputul anilor '90 practicau două strategii alternative de stabilizare şi anume: 
ortodoxă şi heterodoxă. Abordarea - sub cele două alternative - a fost impusă 
de fenomenul de coabitare dintre şomaj şi inflaţie şi mai ales de implicaţiile 
economice ale anticipărilor inerţiale ale agenţilor economici, reflectate prin evo-
luţiile spiralei salarii-preţuri. Obiectivul central al programelor monetariste are 
scopul de a le contracara, printr-un pachet de politici, cu ancore diferite mone-
tare şi fiscale, dure. 

În general, politicile financiare ce au beneficiat de sprijinul FMI s-au 
impus din nevoia stringentă de finanţare exterioară şi din nevoia politică a 
guvernelor postdecembriste de a rezista presiunii sociale interne, prin maximi-
zare şanselor de succes a programelor lor economice. 

În particular, problemele economiei de tranziţie din România sunt dif-
erite de tipul de politică de ajustare (stabilizare) iniţiată de FMI. 

• Tipul de politică de ajustare iniţiată de FMI avea drept obiectiv 
creşterea economică prin acomodarea moderată a balanţei de plăţi într-un sis-
tem economic aflat în tranziţie de la o economiei de piaţă slab dezvoltată spre 
o economie de piaţă dezvoltată. Politica restrictivă a creditului, instrumentul 
utilizat cu precădere de FMI în politicile sale, realiza (teoretic) simultan 
scăderea inflaţiei şi ameliorarea contului curent, fără nici o variaţie a nivelului 
producţiei. Programul de stabilizare monetară adopta ipoteza ofertei globale 
constante, fiind neglijată complexitatea relaţiei dintre variabilele financiare 
(creditul) şi variabilele reale (producţia, consumul). 

                                                           
1
 Grzegorz W. Kolodko, Stabilizare, recesiune şi creştere în economia postsocialistă, în 
revista: Oeconomica, nr.3-4/1994, Ed. IRLI, 1994. 
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• Obiectivele pe termen scurt, inflaţia şi balanţa de plăţi (de natură con-
juncturală), intră în conflict cu obiectivele pe termen lung (creşterea econom-
ică), într-o economie aflată în transformarea sistemică structurală. 
Dezechilibrul dintre cerere şi ofertă în economia de tranziţie este de natură 
structurală; de aceea, în primul rând, trebuie realizată reforma structurală şi 
apoi se poate continua, prin măsuri de ordin conjunctural, respectiv prin stabi-
lizare. 

Programul de stabilizare a economiei prin ajustări graduale s-a dovedit 
inadecvat pieţelor incomplete, nematurizate din economia de tranziţie şi a con-
dus la agravarea dezechilibrelor. Aranjamentele spontane dintre agenţii eco-
nomici, liberalizarea haotică, neglijarea definirii şi instaurării formelor in-
stituţionale adecvate, favorizează acumularea unor indicatori de performanţă 
negativi, neglijează investiţiile, şi-n ultimă instanţă anulează capacitatea de au-
toreglare a sistemului economic. Ordinea economică, reconstrucţia prin trans-
formarea structurală a sistemului economic presupune funcţionalitatea infra-
structurilor publice şi educaţionale, stabilitatea politică şi socială, precum şi pe 
cea a drepturilor de proprietate. Modificarea comportamentului sistemului, a 
dependenţelor, independentelor şi interdependenţelor amplifică complexitatea 
dificultăţilor de adaptare la procesul tranziţiei spre economia de piaţă. Structura 
rigidă a sistemului productiv, reticent la schimbare, nu are capacitatea de a-şi 
asigura regenerarea automată, fără recurgerea la fluxurile de venituri din 
comerţul exterior şi bugetul de stat. 

Pe fondul condiţiilor moştenite, în anul 1990 s-a declanşat transformarea 
mediului economic: descentralizarea puterii de decizie, dispariţia mecanismelor 
de control direct, modificări ale dreptului de proprietate, liberalizarea preţurilor, 
a circulaţiei mărfurilor şi serviciilor. Populaţia, întreprinderile nu au conceput ca, 
după perioada de austeritate practicată de regimul comunist, situaţia lor eco-
nomică să nu se îmbunătăţească imediat, cât mai rapid în 1990. 

Starea economiei, măsurată prin ritmul creşterii PIB-ului, rata inflaţiei şi 
rata şomajului, ne permite să analizăm şi să evaluăm performanţele economiei 
de tranziţie, dimensiunea sa economico-socială.. Rata creşterii economice în 
primii ani ai tranziţiei a înregistrat o scădere accentuată, declinul PIB fiind 
destul de pronunţat. Rata şomajului de 3,0% în 1992 a crescut brusc la 8,2% în 
1992 şi mai încet în 1993 şi 1994. Scăderea producţiei de bunuri şi servicii a 
atras, cum era şi firesc scăderea numărului de locuri de muncă şi scăderea 
nivelului de trai. Deşi în perioada de hiperinflaţie a fost promovată o politică de 
indexări şi compensări, nu au apărut rezultatele aşteptate în creşterea nivelului 
de trai, deoarece veniturile reale nu au crescut atât cât să acopere diferenţele 
mari de preţuri. 

Evoluţia economică din perioada 1990-1998 evidenţiază o economie în 
curs de transformare, caracterizată de distorsiuni structurale, generate de ex-
istenţa unui mediu economic încordat. 
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Tabelul nr. 1 - Evoluţia performanţelor economiei de tranziţie 

FENOMEN 
Indicator de 
caracterizare 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Recesiune Indicele PIB (%) 94,4 87,1 91,2 101,4 103,9 107,1 104,1 93,4 92,7 

Inflaţie IPC mediu(%) 5,1 170,2 210,4 256,1 136,7 32,3 38,8 154,8 59,1 

Devalorizare Indicele cursului 
de schimb(%) 

149,5 340,6 403,2 246,8 217,8 122,9 151,6 232,6 123,8 

Deteriorarea 
nivelului de 
trai 

Indicele salariului 
real (%) 
1990=100 

105,6 81,7 
81,2 

87,0 
70,6 

84,3 
58,8 

100,4 
59,1 

112,6 
66,5 

109,5 
72,8 

77,8 
56,6 

106,0 
51,2 

Şomaj Rata 
şomajului(%) 

- 3,0 8,2 10,4 10,9 9,5 6,3 8,8 10,3 

Penuria de 
lichiditate 

Masa monetară 
pondere (%) în 
PIB 

59,8 46,8 30,8 22,3 21,4 25,0 27,7 24,9 20,6 

Dezangajarea 
investitională 

Investiţiile 
pondere (%) în 
PIB 

19,6 14,2 14,8 14,1 16,1 17,9 19,3 15,4 13,4 

îndatorarea 
externă 

Datoria externă 
pondere (%) în 
PIB* 

0,4 3,9 12,6 16,1 18,3 15,2 20,9 24,9 23,5 

Implicarea 
statului 

Deficitul bugetar, 
pondere (%) în 
PIB 

-0,4 -1,9 -4,4 -2,6 -4,2 -4,1 -4,9 -3,6 -3,1 

Sursa: Anuarul statistic al României 1996,CNS; Buletin statistic lunar, nr. 12/1996 şi nr. 
12/1997,CNS; Raport anual 1996, BNR; Buletin trimestrial, nr. 4/97, BNR, secţia 
statistică. *Comisia Naţională de Prognoză 

 
Contextul macroeconomic s-a deteriorat, deficitul bugetar accentuându-

se la 5,7% din PIB. Gradul scăzut de acoperire a importului prin export (73,3 
%)în condiţiile creşterii datoriei externe (7138 mil. dolari) menţine în mod deci-
siv dependenţa economiei româneşti de creditele instituţiilor financiare inter-
naţionale. Trendul ascendent al PIB-ului de 3,9 % realizat în 1996 a fost între-
rupt brusc în 1997, când scăderea cu - 6,6 % a activităţii economice a determi-
nat reducerea formării brute de capital fix cu -15,9 % şi a consumului final al 
populaţiei cu -5,6 %: 
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Câştigul salarial continuă să fie sursa cea mai importantă în formarea 
veniturilor pentru marea majoritate a populaţiei. Diferenţierile de salarii ex-
istente între ramuri, sectoare ale economiei (productiv-social; public-privat; so-
cietăţi comerciale-regii autonome) au transformat salariile în instrumente nes-
timulative, inechitabile, fără legătură cu motivaţia muncii, cu statutul valorii 
profesionale şi sociale a purtătorului forţei de muncă. Nerecunoaş-terea valorii 
socioumane a forţei de muncă, a calităţii potenţialului uman al societăţii, a con-
dus la menţinerea unor retribuţii sub salariul mediu pe economie în ramurile 
vitale în plan social: învăţământ, sănătate, asistenţă socială, cercetare şti-
inţifică. Veniturile obţinute de categoriile de forţă de muncă cuprinse în aceste 
ramuri, categorii dezavantajate economic şi social, adâncesc inechitatea so-
cială, diminuează coeziunea societăţii civile cu societatea economică şi 
politică.  

 
Tabelul nr. 2 - Evoluţia salariilor nete lunar pe total economie şi în unele 

ramuri ale economiei 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Total economie 220,7 270,0 296,5 237,8 148,9 152,0 196,8 169,9 

Industrie total din care: 225,0 273,5 304,3 235,6 154,7 153,9 198,2 162,0 

- extractivă 245,7 291,0 212,2 236,1 143,8 145,1 200,2 174,8 

- prelucrătoare 219,8 265,6 300,1 233,1 157,6 155,5 194,5 160,1 

- energie electrică, termică, gaze 
naturale 

252,4 308,8 313,8 235,6 138,8 148,6 223,8 169,3 

Agricultură 188,2 254,0 286,0 230,2 151,6 148,5 184,8 162,9 

Construcţii 212,8 268,6 299,4 257,0 136,4 147,7 185,9 169,6 

Comerţ 233,5 263,6 291,8 235,2 136,1 148,3 183,6 180,4 

Transporturi 235,1 285,1 283,6 222,8 152,1 157,0 194,3 159,5 

Postă şi telecomunicaţii 242,1 269,5 334,2 248,4 163,5 145,2 234,6 182,0 

Activităţi financiar-bancare şi 
asigurări 

269,2 349,3 287,3 273,8 166,2 169,2 225,0 192,8 

Administraţie publică şi apărare, 
asistenţă socială obligatorie 

198,4 283,3 281,2 234,2 163,2 150,4 200,3 171,2 

Tranzacţii imobiliare şi alte 
activităţi 

216,5 255,6 298,8 239,2 150,7 134,8 199,9 209,3 

învăţământ 227,1 252,9 290,0 243,6 147,1 141,5 209,3 191,1 

Sănătate şi asistentă socială 244,7 247,6 278,7 229,1 127,1 142,5 201,7 193,0 

Notă: calculele au fost efectuate pe baza datelor din: Anuarul statistic al României 1997, p. 
177-179 şi 1998, p. 168-171 şi Buletin statistic lunar, nr. 1-12/1998, CNS. 

 



 

 

115 

 
 
Politica în materie de finanţe publice a fost marcată de eforturile de con-

solidare a bugetului de stat prin stabilirea unor niveluri ale impozitelor, taxelor, 
transferurilor şi achiziţiilor guvernamentale în sensul stabilizării macroeconom-
ice. 

Alocarea resurselor din ce în ce mai puţine spre domeniile sociale evi-
denţiază capacitatea economică foarte scăzută a statului în ceea ce priveşte 
susţinerea protecţiei sociale, a nevoilor nesolvabile sociale: învăţământ, 
sănătate, alocaţii familiale, şomaj, pensii, asistenţă socială. Cheltuielile sociale 
sunt finanţate din resursele ce provin din veniturile constituite în cadrul bu-
getului general consolidat: bugetul de stat, bugetele locale, bugetele de asig-
urări sociale şi din fonduri speciale. 

 
Tabelul nr. 3 - Evoluţia structurii veniturilor fiscale 

(%) 

Indicatori 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

VENITURI- total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Venituri fiscale 96,5 94,7 96,4 93,9 96,6 95,4 91,4 90,3 

Impozite directe 56,2 57,9 49,6 51,4 49,2 46,4 46,8 33,8 
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Indicatori 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

- impozit profit 21,2 23,1 19,8 21,5 21,7 19,1 24,3 16,1 

- impozit pe salarii 34,6 33,6 28,8 28,8 26,2 25,5 21,2 15,0 

Impozite indirecte 40,4 36,8 46,8 42,5 47,4 48,9 44,6 56,5 

Ponderea impozitului 
pe salarii în total 
impozite directe 

61,7 57,9 58,2 56,1 53,3 54,9 45,3 44,4 

A.CHELTUIELI - total - 
pondere A în PIB (%) 

100,0 
24,4 

100,0 
22,6 

100,0 
18,9 

100,0 
17,8 

100,0 
17,9 

100,0 
16,9 

100,0 
17,5 

100,0 
19,9 

din total A 
B. Cheltuieli social- 
culturale 
- pondere B în PIB (%) 

34,8 
8,5 

28,9 
7,8 

26,7 
5,5 

29,4 
6,5 

33,8 
7,4 

29,4 
6,4 

31,4 
6,6 

28,7 
6,6 

din total B b. 
Învăţământ - pondere b 
în PIB (%) 

41,6 
3,5 

44,5 
3,5 

54,9 
3,0 

46,3 
3,0 

38,4 
2,9 

47,0 
3,0 

43,0 
2,9 

48,5 
3,2 

c.sănătate - pondere c 
în PIB (%) 

33,2 
2,8 

32,6 
2,5 

33,1 
1,8 

31,0 
2,0 

24,6 
1,8 

28,8 
1,8 

26,6 
1,8 

14,3 
0,9 

d. securitate socială - 
pondere d în (%) 

2,6 0,2 1,8 0,1 3,1 0,2 4,2 0,3 20,7 
1,5 

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

din total A 
D. cercetarea ştiinţifică 
- pondere D în PIB(%) 

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

Notă: calculele s-au efectuat pe baza datelor din: Anuarul statistic al României, anii 1992-
1998,CNS. 

 
În concluzie, resursele destinate domeniului social sunt insuficiente, in-

suficienţă ce are determinări economice obiective şi subiective. Societatea nu 
dispune de resurse, fiind încă departe de o economie performantă, capabilă să 
susţină costuri sociale în creştere. Transformările din economie, în special cele 
financiare au afectat într-o proporţie însemnată fiscalitatea agenţilor economici; 
economia subterană a creat mediul propice evaziunii fiscale. Însăşi conceptul 
de protecţie socială a creat dificultăţi în alocarea resurselor distincte dome-
niului social, fiecare guvern, în funcţie de politica de guvernare aleasă, a 
aplicat politica socială corespunzătoare. Aplicarea politicilor coerente a fost dis-
torsionată de ritmul accelerat şi de amplitudinea schimbărilor. Asigurarea con-
sistenţei, coerenţei statice şi dinamice a sistemului economic devine dificilă 
când inerţia şi rigiditatea moştenite, alimentate în acelaşi sens şi de efectele 
induse de deschiderea economiei către exterior, face imposibilă reacţia la 
schimbări bruşte, rapide. 

• Economia de tranziţie, etapă intermediară în evoluţia treptată a sis-
temului economic este o economie dezorganizată; se manifestă ca o economie 
de supravieţuire care nu poate asigura funcţionarea semnalelor de alocare efi-
cientă a resurselor prin preţurile libere pe care le practică şi nu are capacitatea 
de autoreglare. 
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• Outputurile regăsite pe piaţa bunurilor finale, dimensionate, oferă in-
formaţii despre structura şi inputurile ce au stimulat sau nu funcţionarea sis-
temului economic. 

• Lipsa capacităţii de regenerare este demonstrată şi de modificarea 
structurii pe destinaţii a PIB-ului în favoarea consumului privat prin sacrificarea 
investiţiilor, ca urmare a blocării capacităţilor de producţie de bunuri de in-
vestiţii. 

În ceea ce priveşte inflaţia, după scăderile înregistrate în anii 1994, 1995 
şi 1996, la sfârşitul anului 1997 prezintă un curs ascendent, de 151,4%, ca 
apoi să scadă din nou în 1998. 

 
Tabelul nr. 4 - Evoluţia ratei inflaţiei 

 
Rata inflaţiei medie 

lunară 
Rata inflaţiei la sfârşitul 

anului 

 1996 1997 1998 1996 1997 1998 

Total (R.i.t.) 3,8 8,0 2,9 56,9 151,4 40,6 

Mărfuri alimentare (R.ma.) 3,7 7,8 2,0 55,2 145,6 26,5 

Mărfuri nealimentare (R.n.) 4,0 7,7 3,2 60,3 142,6 46,8 

Servicii (R.s.) 3,6 9,7 4,4 53,6 203,9 68,2 

Sursa: Buletin statistic lunar de preţuri nr. 1/1999, p. 3, CNS.. 

 
Preocuparea permanentă de reducere a inflaţiei la niveluri cât mai 

scăzute este motivată de costul economic genefal asociat creşterilor de preţuri 
determinate pe termen scurt de o serie de factori particulari greu de stăpânit: im-
pozitele indirecte, preţurile produselor alimentare şi a energiei, rata de schimb. 

 
Graficul nr. 6 - Evoluţia ratei inflaţiei în perioada 1990-1998 

 (variaţie medie lunară) 
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Evoluţia inflaţiei a fost determinată de practicarea unor politici restrictive, 
parţial atenuate de formarea anticipaţiilor inflaţioniste şi de devalorizarea 
monedei naţionale. 

• Mediul economico-social al tranziţiei este supus permanent presiunii 
inflaţioniste, atâta timp cât nu are loc o stimulare reală a ofertei, un control 
permanent al veniturilor şi evoluţia constantă a ratei de schimb. Devalorizarea 
monedei naţionale are o influenţă puternică asupra reajustării preţurilor ener-
giei, ce se propagă în toată economia şi a preţurilor produselor alimentare, in-
dispensabile în consumul populaţiei. 

• Instalarea inflaţiei cronice în economia de tranziţie demonstrează com-
plexitatea fenomenului şi necesitatea menţinerii cu consecvenţă a măsurilor de 
austeritate în ceea ce priveşte politicile bugetare şi cele fiscale. 

• Politicile antiinflaţioniste monetariste s-au dovedit inadecvate economiei 
de tranziţiei, în condiţiile în care procesul de privatizare şi restructurare a fost 
lent, decapitalizarea întreprinderilor accentuată şi inputurile din import scumpe. 
Evoluţia preţurilor administrate de stat în primii ani, alături de menţinere 
preponderentă a proprietăţii de stat, rigiditatea structurilor moştenite au 
alimentat persistenţa tendinţelor inflaţioniste, făcând necesară practicarea unei 
politici monetare prudente pentru controlul ofertei monetare şi a deficitului 
bugetar, astfel încât să nu se producă o explozie a cererii interne fără 
acoperire în ofertă de bunuri de consum. 

• Continuarea acoperirii cererii interne prin apelul la importul de bunuri de 
consum în detrimentul importului de bunuri de investiţii alimentează ritmuri dif-

erite de creştere a fluxurilor de export  import şi, în consecinţă, majorarea 
deficitului comercial. Creşterea exporturilor reflectă abilitatea unei economii de 
a se înscrie în circuitul mondial pe un segment de specializare favorabil. 
Îmbunătăţirea calităţii produselor exportabile denotă consolidarea situaţiei mac-
roeconomice ca urmare a creşterii ponderii importului de bunuri, de investiţii, în 
favoarea dezvoltării economice. 

Măsurarea cantitativă a evoluţiei stabilizării economice prin MPS oferă o 
radiografie a economiei de tranziţie. Astfel, când suprafaţa MPS creşte semnif-
icativ, înseamnă că s-a înregistrat o îmbunătăţire a situaţiei economice. Invers, 
când scade, este vizibilă deteriorarea situaţiei economice. 

Dacă aria sferei realului (a) creşte mai mult decât se reduce triunghiul 
echilibrului financiar (d), din punct de vedere formal ar trebui să fie mai bine. 
Aria sferei realului creşte de câte ori scala declinului producţiei coboară; nivelul 
său absolut creşte mai repede de fiecare dată când rata şomajului scade. 
Orice modificare a ratei şomajului conduce automat la modificarea dimensiunii 
triunghiului stagflaţiei (b). Forma şi dimensiunea acestuia depinde şi de rata 
inflaţiei. Triunghiul (c) al bugetului şi inflaţiei predeterminat de balanţa bugetului 
şi rata inflaţiei afectează triunghiul echilibrului financiar (d) dependent de 
dimensiunea contul curent. Situaţia contului curent împreună cu dinamica 
realului determină aria triunghiului sectorului extern (e). 
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Graficul nr. 7 - Radiografia stabilizării macroeconomice 
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CAPITOLUL II. PIAŢA BUNURILOR  
DE CONSUM 

 

2.1. Generalităţi şi scurte consideraţii teoretice 

Piaţa are o structură complexă, formată dintr-un sistem de pieţe sau 
reţele de pieţe aflate în relaţii de dependenţă şi interdependenţă. Piaţa re-
prezenta ea însăşi o instituţie socială, cu rol de reglare a economiei, prin inter-
mediul regulilor şi principiilor ce statuează libertatea stabilirii preţurilor şi libera 
proprietate asupra mijloacelor de producţie. Valenţele sale speciale, esenţiale 
nu au dispărut; ele sunt permanent de actualitate şi prin urmare, putem spune 
că piaţa este acel spaţiu unic economic al schimbului, unde are loc interme-
dierea transferului dreptului de proprietate asupra bunului de consum, prin con-
tractul de vânzare - cumpărare, contract al realizării schimbului dintre producţie 
(oferta), şi consum (cerere). 

Componentele sale, cererea şi oferta, acţionează prin mişcarea 
preţurilor, în conformitate cu principiile obiective ale legii cererii şi ofertei, în 
sens crescător sau descrescător, separat sau în acelaşi timp, în raport cu nive-
lul preţului. 

Noţiunea de cerere are în vedere, în general, manifestarea compor-
tamentală concretă a nevoilor (de producţie, investiţii, consum), a intenţiilor 
purtătorului cererii finale. Nevoia este cea care determină cererea, dar nu orice 
nevoie se şi transformă în cerere. Satisfacerea cererii corespunzătoare sis-
temului de nevoi se realizează prin consumul neproductiv material şi nemateri-
al al populaţiei şi consumul productiv al agenţilor economici producători de 
bunuri de consum şi servicii. 

Consumatorul, purtător al cererii, în funcţie de utilităţi, îşi stabileşte 
ordinea de satisfacere a nevoilor, le confruntă la piaţă cu preţurile şi veniturile 
disponibile. În funcţie de gradul de solva-bilizare al nevoii, cererea poate fi ce-
rere potenţială sau solvabilă corespunzătoare gradului de acoperire cu oferta 
de bunuri. Nevoia potenţială corespunde sau nu cu nevoia efectiv satisfăcută. 

Noţiunea de ofertă se identifică cu producţia. Oferta este categoria 
economică definitorie a procesului economic de transformare, prin mijlocirea 
resurselor umane şi de capital, a resurselor materiale în bunuri şi servicii, des-
tinate satisfacerii complexului de nevoi al societăţii. Producţia de bunuri este 
expresia ofertei pe piaţa bunurilor, rezultat al deciziilor de alocare a resurselor 
în diferite domenii, pornind de la oportunităţile tehnico-economice, de la for-
mele de combinare a activităţii, în aşa fel încât să fie preîntâmpinate şi atenu-
ate efectele conflictului dintre resurse şi nevol. Când oferta se adresează pre-
cis unui segment de nevoi, apare pe piaţă sub forma unei oferte active; când 
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nu are o ţintă precisă apare sub forma unei oferte pasive, în aşteptare, respec-
tiv sub forma stocurilor de producţie. 

Adecvarea relaţiilor de proprietate cu relaţiile sociale şi relaţiile de 
schimb, în conformitate cu regulile şi normele de distribuţie, compatibile cu cele 
de consum şi de producţie are loc prin intermediul mecanismului pieţei, respec-
tiv: concurenţa, cererea şi oferta şi preţurile. 

Din perspectiva demersului ştiinţific pe care ni l-am propus, localizarea 
conţinutului şi structurii pieţei bunurilor de consum pentru populaţie în reţeaua 
de relaţii pe care o desfăşoară vizavi de piaţa bunurilor de consum productiv 
asigură cunoaşterea şi reliefarea aspectelor sale specifice, şi, în acelaşi timp, 
oferă posibilitatea integrării ei în mecanismul economiei de piaţă, prin 
promovarea susţinută a rolului său strategic în cadrul evoluţiei de ansamblu a 
societăţii. 

2.1.1. Teorii privind consumul 

Funcţia de consum în teoria keynesiană. Cererea efectivă 
Teoria keynesiană face distincţie între consumul final şi consumul inter-

mediar. Consumul final cuprinde cumpărăturile realizate de agenţii economici 
pentru satisfacerea directă a nevoilor lor, fără ca prin aceasta să contribuie di-
rect la sporirea producţiei. Consumul intermediar reprezintă cheltuielile realiza-
te de agenţii economici pentru bunuri folosite în vederea producerii de bunuri. 
Consumul intermediar depinde, în mare măsură, de tehnologia de producţie 
utilizată, în timp ce, pentru explicarea consumului final, ipotezele privind com-
portamentul agenţilor devin prioritare

1
. Fără a neglija în totalitate elementele 

componente ale consumului intermediar, teoria keynesiană prin funcţia de con-
sum privilegiază analiza consumului final. 

Funcţia de consum a fost testată prin numeroase analize dezvoltate, în 
special, după cel de-al doilea război mondial. Rezultatele obţinute au fost con-
tradictorii

2
: funcţia de consum keynesiană se verifică pe termen scurt, dar este 

infirmată pe termen lung. Pe termen scurt, comparând seriile trimestriale refer-
itoare la consumul real (Ct) şi venitul disponibil (Yt) al familiilor, au fost determi-
nate relaţii stabile de forma C, =cYt+C0, unde parametrul subunitar c este in-
terpretat ca fiind înclinaţia marginală spre consum, iar C0 - consumul autonom. 

 
Teoria ciclului de viaţă 
Teoria ciclului de viaţă, formulată de Harrod, apoi dezvoltată de Modi-

gliani
3
, încearcă să explice faptul, constatat empiric, că înclinaţia medie spre 

consum scade atunci când venitul creşte, dacă înclinaţia este măsurată în 

                                                           
1
 Abraham-Frois, G., Economia politică,- Ed. Humanitas, 1994, p.326 şi urm. 

2
 Abraham-Frois, G., op.cit., p.399-401. 

3
 Modigliani F., Ando A., The life cycle hypothesis of saving, 1964, în: American 
Economic Review (lucrare citată de Guerrien B., op.cit., p.133) 
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secţiune instantanee (la un moment dat) şi rămâne aproximativ constantă, pe 
termen lung, dacă venitul este urmărit în secţiune temporală (venitul variază în 
timp). 

Referitor la economisire, teoria ciclului de viaţă susţine că indivizii econ-
omisesc atunci când veniturile lor sunt mari în comparaţie cu media întregii 
vieţi şi fac economii negative (cheltuiesc) atunci când venitul lor este sub me-
die. Scăderea înclinaţiei medii spre consum constatată atunci când se face tre-
cerea de la veniturile cele mai mici spre venituri mai mari se explică, în teoria 
ciclului de viaţă, prin faptul că veniturile mici sunt specifice tinerilor şi per-
soanelor în vârstă (care nu economisesc, sau economisesc puţin), în timp ce 
veniturile mari se înregistrează în cazul persoanelor de vârstă medie, în plină 
putere de muncă, persoane care rambursează datoria contractată în tinereţe şi 
economisesc cu grija anilor de bătrâneţe. 

În ceea ce priveşte invariaţia intertemporală (pe termen lung) a înclinaţiei 
medii spre consum (de tipul celei constatate de Kuznets), acesta este explicată 
astfel: în perioada de creştere a veniturilor, familiile reevaluează în sus veni-
turile viitoare anticipate - şi, deci, bogăţia lor, formată prin fluxurile de venituri - 
ceea ce le incită să consume mai mult. Această constatare este adevărată mai 
ales în cazul tinerilor, care au deja o înclinaţie spre consum ridicată, deoarece 
fluxurile de venituri viitoare constituie pentru tineri partea cea mai importantă a 
bogăţiei lor: "ei au în faţa lor întreaga viaţă activă"

1
. Creşterea consumurilor 

pentru această categorie va compensa, în oarecare măsură, tendinţa de 
creştere a părţii alocate economisirii din venitul total pe măsura creşterii 
acestuia din urmă, ceea ce explică faptul că înclinaţia medie spre consum 
rămâne aproximativ constantă în timp. 

Înclinaţiile marginale spre consum depind de poziţia individului în cadrul 
ciclului de viaţă. Cu cât persoana este mai în vârstă, cu atât înclinaţia mar-
ginală spre consum din avere este mai mare. Înclinaţia marginală de consum 
din venitul din muncă depinde atât de speranţa de viaţă (NL-T) a individului, cât 
şi de numărul de ani rămaşi din viaţa activă (WL-T). De asemenea, cheltuielile 
curente de consum depind de averea curentă şi de venitul total din muncă. 

Dacă se divide fiecare termen al relaţiei (2.1) cu YD (venitul total dis-
ponibil) se obţine: 

 
  

                                                           
1
 Guerrien B., op.cit., p.133. 
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Graficul nr. 8 Venitul total, consumul, economiile şi bogăţia în modelul 
ciclului de viaţă fără dotare iniţială (WR) 

 
(adaptat după Dornbusch R., Fischer S., 1997, Macroeconomia, Ed. Sedona, p.206) 

 
În timpul vieţii active, de WL ani, individul economiseşte, strângând 

valori. La sfârşitul acestei perioade, individul va începe să consume din aceste 
valori, pentru următorii (NL-WL) ani, până la sfârşitul vieţii. Consumul este 
constant la nivelul C pe durata întregii vieţi. La sfârşitul vieţii, toate valorile vor 
fi utilizate. (Valoarea 0 simbolizează momentul intrării în viaţa activă). 

Dacă, pe termen lung, termenul a
3
WR/YD ar putea fi aproape constant, 

este posibil ca, pe termen scurt, raportul WR/YD să se modifice în timp 
astfel.încât să nu compenseze variaţia parametrului a (parametru dependent 
de poziţia individului în cadrul ciclului de viaţă). Atunci, pe termen scurt, 
indiferent de evoluţia celui de-al doilea termen din dreapta egalităţii, înclinaţia 
medie spre consum se va modifica. Aceasta ar putea explica paradoxul 
sugerat de analiza empirică a lui Kuznets (pe termen lung, raportul 
consum/venit este foarte stabil, dar pe termen scurt, raportul respectiv este 
variabil). 

Teoria ciclului de viaţă explică menţinerea constantă a raportului dintre 
consum şi venit, pe termen lung şi variaţia acestui raport pe termen scurt prin 
tendinţa familiilor de a-şi menţine un nivel relativ constant al consumului, chiar 
atunci când veniturile lor fluctuează, accentuând, totodată, rolul averii (al dotării 
iniţiale) în cadrul modelului de consum. 
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Teoria venitului permanent, elaborată de Milton Friedman
1
, porneşte de 

la ipoteza că indivizii îşi adaptează comportamentul de consum nu în funcţie de 
venitul curent, ci de posibilităţile de consum pe termen lung (venitul perma-
nent). Venitul permanent este definit de Friedman ca fiind acea rată stabilă a 
consumului pe care o persoană ar putea-o menţine pe tot timpul vieţii, având în 
vedere nivelul actual al bogăţiei şi al venitului câştigat în prezent şi în viitor. Se 
consideră că indivizii analizează dacă o modificare a veniturilor proprii este de 
lungă durată (o schimbare permanentă) sau doar trecătoare. Veniturile 
tranzitorii nu au efecte substanţiale asupra consumului. O consecinţă in-
teresantă a teoriei venitului permanent este aceea că o persoană care are 
venituri oscilante va avea o înclinaţie spre consum mai mică decât o persoană 
cu venituri stabile. 

De asemenea, pornind de la un model de acest tip, Friedman argu-
mentează faptul că o intervenţie - prin intermediul politicii fiscale (sporirea chel-
tuielilor publice, reducerea fiscalităţii) sau monetare (influenţarea masei mone-
tare, a ratei dobânzii ş.a.) - în scopul creşterii consumului pentru relansare 
economică nu are decât un efect limitat. Aceasta deoarece indivizii pot inter-
preta efectele unor asemenea politici ca fiind conjuncturale, tranzitorii şi nu 
permanente. În aceste condiţii, comportamentul consumatorilor nu se va modi-
fica semnificativ. 

În literatura de specialitate se consideră că teoria ciclului de viaţă şi teor-
ia venitului permanent sunt mai degrabă complementare decât opuse. Teoria 
ciclului de viaţă explică motivele economisirii, oferind totodată argumente 
pentru includerea bogăţiei nete în termeni reali (a dotării iniţiale şi a dorinţei de 
a lăsa o moştenire) în funcţia de consum, dar nu prezintă convingător modul de 
aproximare a venitului total. 

Teoria venitului permanent explică modul în care indivizii îşi formează 
anticipările privind veniturile viitoare. Din această cauză, concluziile oferite de 
teoria venitului permanent au stat la baza dezvoltării modelului construit pe ba-
za teoriei ciclului de viaţă. Astfel, în funcţia de consum din modelul ciclului de 
viaţă se ţine seama de formarea anticipaţiilor privind venitul conform teoriei 
venitului permanent

2
. 

2.1.2. Consumul şi oferta de muncă 

În teoria ofertei de muncă se consideră că decizia individului privind 
numărul orelor de muncă pe care este dispus să le efectueze în cursul unei 
perioade determinate (un an, o lună, o săptămână...) poate fi încadrată în prob-
lema generală a opţiunii consumatorului. Se porneşte de la ipoteza că individul 
are două surse majore de satisfacţie: consumul şi timpul liber de care dispune. 

                                                           
1
 Friedman, M., A Theory of the Consumption Function, Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1957. 

2
 Dornbusch R., Fischer S., op.cit., p.213. 
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Dimensiunea timpului de muncă şi nivelul consumului de bunuri şi servicii sunt, 
într-o anumită, măsură corelate, astfel încât timpul liber şi consumul sunt com-
plementare. Aceasta deoarece achiziţionarea de bunuri şi servicii au ca princi-
pal suport veniturile obţinute din muncă, iar timpul de muncă, privit ca secvenţă 
a unui timp total limitat, restrânge timpul liber

1
. 

Cu alte cuvinte, valoarea timpului liber trebuie să fie egală cu valoarea 
bunurilor şi a serviciilor la al căror consum se renunţă, sau, într-o formulare 
echivalentă, salariul orar real este egal cu valoarea bunurilor de consum pe 
care individul le poate achiziţiona prin renunţarea la o oră din timpul său liber. 

Pornind de la ipoteza că timpul liber este un bun normal, modificarea 
dotării iniţiale (Y) va determina creşterea consumului de timp liber şi, deci 
scăderea corespunzătoare a ofertei de muncă. 

Mărirea salariului are cel puţin două efecte asupra consumului de bunuri 
şi a consumului de timp liber. Pe de o parte, creşterea salariului va avea drept 
consecinţă sporirea veniturilor obţinute din muncă, aceasta va determina o 
creştere a timpului liber şi o reducere corespunzătoare a timpului de muncă 
(efectul de venit). Pe de altă parte, considerând salariul drept cost de oportuni-
tate al timpului liber, o creştere a salariului înseamnă, de fapt, o creştere a 
preţului plătit pentru fiecare oră de timp disponibil. Dacă preţul unuia dintre 
bunuri (în acest caz, timpul liber) creşte şi se urmăreşte menţinerea constantă 
a satisfacţiei individului, se produce un efect de substituire, adică o deplasare a 
consumului spre bunul care a devenit relativ mai ieftin (consumul de bunuri şi 
servicii). Cele două efecte (efectul de venit şi efectul de substituire) sunt de 
sens contrar şi acţiunea lor conjugată duce la determinarea sensului şi a ampli-
tudinii de modificare globală a consumului. 

2.2. Piaţa bunurilor de consum productiv. Particularităţi 

Piaţa bunurilor de consum productiv, componentă a pieţei bunurilor de 
consum are ca obiect de activitate vânzarea/cumpărarea de resurse primare 
bunuri intermediare şi de capital, strict necesare derulării activităţi productive 
din economie. Caracteristicile nevoilor pe care le satisfac şi destinaţia pe care 
o au impune evidenţierea particularităţilor ce le individualizează şi-n acelaşi 
timp le accentuează locul şi rolul în evoluţia structurală a sistemului economic. 

În acest context considerăm necesară semnalarea caracterului perma-
nent al cererii de resurse primare, vizavi de cel discontinuu al bunurilor de 
echipament, dublat şi de o cerere pentru bunuri complementare şi servicii de 
întreţinere. Deoarece cererea este dublată de calcule de utilitate şi oportunitate 
ale costurilor, preţul rămâne variabila cu cea mai mare influenţă asupra cererii 
individuale, derivată din cererea pentru bunurile la a căror producere participă. 
Totodată, cererea şi oferta producătorilor de bunuri, ce trec de la poziţia de 
                                                           
1
 Angelescu C, Jula D., 1997. Timpul liber - condiţionări şi implicaţii economice, Ed. 
Economică, Bucureşti. 
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consumator la statutul de producător, datorită circuitului intrări-ieşiri, depinde 
într-o proporţie mai mare sau mai mică şi de nivelul autoconsumului, cauză şi 
efect a raportului de interdependenţă dintre consum şi producţie. 

Preţul de pe piaţa bunurilor de consum productiv nu este influenţat direct 
de costuri, ci de relaţia ofertă de producţie/costurile ofertei, respectiv profitul. 
Scopul producţiei în economia de piaţă, maximizarea profitului sancţionează 
orice ieşire pe piaţă cu ofertă pentru care nu există cerere asigurată. 

În condiţiile deschiderii economiei şi a antrenării ei în transformările pro-
funde de sistem se cuvine a se supune atenţiei consecinţele politicilor econom-
ice şi sociale declanşate de raportul de intercondiţionare dintre industrie şi ag-
ricultură, de reacţia producţiei industriale şi agricole, la schimbările din con-
sumul populaţiei. 

2.2.1. Simetria şi sistemul economic al ofertei 

Economia prin excelenţă ascunde un sistem informaţional-re-laţional ex-
trem de complex, unde actorii săi, reprezentaţi de agenţii economici, au un 
comportament specific, materializat în rezultate economice. Efectele generate 
de acţiunea agenţilor economici sunt supuse în continuare unui proces de 
acumulare informaţională generator de decizii. 

În acest context, specifice economiei din perspectiva tratării tendinţelor 
nu sunt procesele continue reprezentate eventual prin traiectorii clasice, ci pro-
cesele discontinue care reflectă întru totul "elementul surpriză" al apariţiei re-
zultatului economic. Ceea ce ţine de aspectul continuu, în orice caz nu ţine de 
latura văzută a lucrurilor, ci se desfăşoară undeva într-un mediu abstract unde 
conotaţiile psihologice ale agenţilor economici, influenţate de informaţii apărute 
ad-hoc, deţin supremaţia. Partea aristocratică a economiei reprezentată de in-
tenţionalitatea agenţilor economici, generează adeseori situaţii atipice pentru 
receptorii de informaţie economică. De aceea efectele manifestate într-un me-
diu economic sunt relativ imprevizibile. Trebuie făcută distincţia între ceea ce 
este "logic" la nivelul unui act economic şi ceea ce este "întâmplător". Logicul 
este guvernat de legi şi este determinat de disponibilitatea agenţilor economici 
de a asimila aceste legi, pe când întâmplătorul este opera deciziilor de moment 
şi a lipsei de capacitate a actorilor scenei economice de a anticipa acţiunile 
celorlalţi. 

Există totuşi ceva paradoxal în acest câmp de idei! în ciuda lipsei de 
previzibilitate, agenţii economici au un comportament "comandat" de ceea ce 
numim "finalitate". Ceea ce vectorizează această finalitate este tocmai "capaci-
tatea de comparare", componenta psihologică a oricărui comportament. Cele 
două stări, starea iniţială caracteristică subiectului economic decompensat de 
rezultatele "subiectului economic ideal"- rezultate care caracterizează o "stare 
scop"-, reclamă o anumită legătură care se doreşte a fi tocmai comportamentul 
de compensare concretizat în atingerea stării scop. Determinarea acestei 
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legături de trecere de la starea iniţială la starea scop este o problemă nu 
tocmai uşoară dacă în discuţie întră respectarea unor aspecte ce ţin de topolo-
gia a ceea ce se doreşte a fi îmbunătăţit, perfecţionat. 

Simetria şi posibiiele ei aplicaţii în calcule de comparabilitate a sis-
temelor ofertei 

Într-o formulare generală, simetria este determinată de ansamblul de-
plasărilor care suprapun un corp peste el însuşi. 

Specifice simetriei sunt operaţiile de translaţie, rotaţie, rotaţie improprie, 
rototranslaţie etc. 

Problema pe care dorim să o atingem în acest paragraf este de a vedea 
dacă simetria are ceva comun cu manifestările sau evoluţiile din economie. 
Dincolo de exoticul acestui concept care şochează în fond prin frumuseţe şi 
prin regularitatea sălbatică pe care o impune, suntem nevoiţi să constatăm - 
paradoxal, că ea stă şi la baza unor evoluţii neuniforme, responsabile de stre-
sul din economie. 

Să luăm de pildă evoluţia unui indicator economic descrisă în figura din 
pagina următoare. 

 
Figura 1 

 
 
O evoluţie complet neregulată a unui indicator economic poate fi cauzată 

de influenţa unor parametrii de politică economică ca în cazul figurii de mai jos. 
Figura 2 
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Un exemplu care reflectă într-o manieră izomorfă aspectele prezentate 

în figurile de mai sus poate fi concretizat într-un model economic
1
 descris de 

următoarele ecuaţii: 

 
unde: lt - nivelul investiţiilor la momentul t; 

s - cota de economisire presupusă constantă; 

 - parametru de politică economică; 
Yt - venitul naţional. 
Specific proceselor tranzitorii din economie sunt evoluţiile de mare regu-

laritate a căror tendinţă este prezentată mai jos. 
 

Figura 3 

 
 

                                                           
1
 Sumedrea Alin Gilbert, Consideraţii calitative în teoria ciclurilor econo-mice,în: Revista 
română de statistică, nr. 7-8/1993. 
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Un exemplu concret care urmează o evoluţie în timp de tipul celei de-
scrise mai sus ar putea fi producţia agricolă. Zona inferioară de stabilitate ar 
corespunde producţiei industriale obţinute cu un anumit nivel al înzestrării 
tehnice. Saltul "de tip fald" spre un nivel superior al producţiei agricole este 
susţinut de asimilarea unor tehnologii noi de fabricaţie. Pe o perioadă mai înde-
lungată de timp curba descrisă mai sus ar putea fi reprodusă printr-o rototrans-
laţie ca urmare a inducerii succesive a noilor tehnologii de fabricaţie. Exemple 
care să reflecte în dinamică ceea ce numim stres în economie sunt multe. 
Ceea ce trebuie accentuat aici în contextul celor sugerate în paragraful intro-
ductiv sunt anumite evoluţii manifestate într-o manieră izomorfă în diverse sis-
teme economice. 

Teoremele şi judecăţile de valoare enunţate şi demonstrate matematic 
susţin puncte de vedere, originale, privitoare la noţiunea de simetrie şi la posi-
bilităţile utilizării ei, în demonstrarea transformărilor petrecute, în structurile de 
ofertă ale sistemelor economice aflate în trecerea de la o topologie la alta. 

 
Concluzii 
Găsirea pârghiilor de acţiune în economie presupune aplicarea lor 

asupra unor sectoare economice în vederea atingerii unei stări scop. Simpla 
definire a stării iniţiale şi a stării scop urmate evident de compararea acestora 
şi ulterior de acţiunea în vederea ştergerii diferenţelor dintre cele două stări nu 
înseamnă şi o rezolvare a problemei. Acţiunea în economie se loveşte adesea 
de evoluţia neconformă - a unor indicatori, sectoare, ramuri - cu ceea ce s-a 
aşteptat a se produce. Şi lucrurile nu se opresc aici pentru că urmează de reg-
ulă aplicarea unor corecţii asupra măsurilor iniţiate care de asemenea este 
posibil să nu se circumscrie evoluţiei obiective a unui proces economic. Să fie 
oare economia ceva ce nu pare a fi? Nicidecum! Totul constă în găsirea evo-
luţiei obiectivelor care s-ar constitui într-un invariant în toate sistemele de refer-
inţă posibile. Apoi ar trebui găsite sistemele de referinţă urmate de operaţii de 
translatare a obiectului supus analizei dintr-un sistem de referinţă în celălalt. 
Am văzut într-unui din exemple prezentate anterior modul de evoluţie a pro-
ceselor tranzitorii. Evoluţia descrisă printr-un.faid surprinde într-o manieră uni-
versal valabilă aceste procese. Indiferent la care din elementele mulţimii pro-
ceselor tranzitorii ne referim ele descriu topologic vorbind, aceeaşi evoluţie. 
Diferenţele dintre două elemente situate în sisteme de referinţă diferite pot fi 
suprimate dacă găsim reţeta materializată în "matricea de trecere" de la un sis-
tem la celălalt. Aceasta este de altfel şi reţeta corectă care trebuie urmată 
pentru simplul motiv că această reţetă reflectă într-o manieră izomorfă acelaşi 
subiect supus analizei. 

Cele prezentate aici ar putea fi aplicate în studii de compa-rabilitate 
din care menţionăm câteva: curba Philips; ciclurile inflaţiei; evoluţia indicatorilor 
macroeconomici în perioada tranziţiei etc. 
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2.3. Piaţa bunurilor de consum pentru populaţie 

Piaţa bunurilor şi serviciilor pentru, populaţie se află în centrul pieţei 
bunurilor de consum reprezentând nucleul de bază al acesteia. La nivelul aces-
teia se manifestă şi se dezvoltă, într-un proces continuu, nevoile de consum 
ale populaţiei. În condiţiile transformărilor mediului economico-social, cuno-
aşterea şi evaluarea conţinutului şi caracteristicilor componentelor sale consti-
tuie principala modalitate de relevare a fenomenelor şi proceselor declanşate 
de schimbările structurale din economie. 

Pornind de la segmentul de agenţi căruia i se adresează - gospodăriile 
populaţiei - în abordarea elementelor definitorii sunt avute permanent în vedere 
unele trăsături definitorii şi anume: 

 dimensiunea redusă a numeroşilor agenţi economici - consumatori - 
cu putere financiară redusă şi, prin urmare influenţă negativă asupra 
mecanismului concurenţei; 

 importante schimbări ale tradiţiilor şi obiceiurilor din consumul 
alimentar; 

 consecinţele nefavorabile asupra nivelului de trai şi a dezvoltării 
durabile, a confruntării dintre industrie şi agricultură. 

 
Evaluarea nevoilor. Scurte consideraţii teoretice 
Cunoaşterea, evaluarea şi identificarea ierarhizării nevoilor constituie 

cerinţa esenţială pentru reuşita creării şi funcţionării mecanismului economiei 
de piaţă şi adaptarea populaţiei la condiţiile generate de profundele trans-
formări din economie. Structura nevoilor individuale şi sociale influenţează sis-
temul productiv prin comportamentul de consum manifestat direct pe piaţă, în 
limita veniturilor de care dispune fiecare individ şi indirect, prin opţiunile expri-
mate în faţa urnelor. Dacă în cazul nevoilor primare manifestarea cererii este 
directă, dar în acelaşi timp limitată de solvabilitatea veniturilor, în cel al nevoilor 
sociale-colec-tive, învăţământ, sănătate, cultură etc, politica economică şi so-
cială a statului facilitează indirect accesul la satisfacerea lor. 

Potrivit opiniilor exprimate în literatura de specialitate evaluarea nevoilor 
surprinde fenomenele ce se desfăşoară în economie, relevă modificările din 
ierarhizarea acestora determinate de schimbările de preţuri şi venituri, mutaţiile 
semnificative şi opţiunile manifestate prin comportamentul de consum al gos-
podăriilor. Bogatul material teoretic privitor la evaluarea nevoilor şi, în general, 
la problematica complexă a fenomenelor legate de cererea de consum a popu-
laţiei (curbele lui Engel, curba de indiferenţă a lui V. Pareto, curba cererii 
Curnot - Marshall, Tornqwist etc.) relevă importanţa veniturilor şi preţurilor în 
schimbările semnificative ale structurii consumului gospodăriilor populaţiei. În 
aceeaşi ordine de idei

1
 se înscriu şi preocupările de cercetare a satisfacerii 

                                                           
1
 Bernard Guerrien, Economia neoclasică, Ed.Humanitas, Bucureşti, 1993. 
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utilităţilor finale, respectiv enunţarea teoriei utilităţii marginale (Jevons, Walras), 
a utilităţii marginale descrescânde (Gossen) şi teoria utilităţii ordinale (V. Pare-
to, J.Hicks). 

Reprezentanţi consacraţi ai curentelor de gândire
1
 clasic şi neoclasic au 

abordat problematica consumului (raportul dintre consum şi ritmul creşterii 
economice, legăturile dintre consum şi venit - legile lui Engel, înclinaţia spre 
consum - Keynes, Friedman) şi deşi există divergenţe de opinii (pe aceeaşi 
linie se înscriu şi curentele sociologice - teoria lui Dusenberry, capitalul cultural 
a lui Bourdieu), funcţia esenţială a venitului în evoluţia consumului este unanim 
acceptată. 

Experienţa a dovedit că, pentru o estimare cât mai corectă a nevoilor es-
te necesar să ne raportăm la un sistem de valori etice, de credinţe, obiceiuri, 
aspiraţii, concepţii ale omului privitoare la un anumit stil de viaţă, mai mult sau 
mai puţin sinonim bunăstării materiale şi spirituale. Sistemul de valori (antropo-
logic, sociologic şi psihologic) exprimat printr-un sistem de comportament per-
mite evidenţierea diferenţelor dintre consumatori, dintre aceştia şi piaţa în 
cauză, respectiv mediul economico-social specific. 

Conceptul de bunăstare maximă, de optim paretian, conform căruia este 
posibil a fi îmbunătăţită bunăstarea cuiva fără a afecta bunăstarea altcuiva prin 
intermediul producţiei şi schimbului, situaţia creată fiind o stare de eficacitate 
socială, este mai mult decât un principiu aparţinând de teoria generală. "Meca-
nismul pieţelor are rolul de a ameliora situaţia tuturor fără a leza pe nimeni"

2
 

atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii: unicitatea preţului pentru toţi 
consumatorii, egalitatea preţului cu costul marginal, redistribuirea venitului 
astfel încât să fie asigurată utilitatea marginală a diferiţilor consumatori. 

Problematica evaluării nevoilor poate fi abordată:  

 direct, prin norme ideale de consum, situaţie în care se porneşte de la 
datele biologice, sociologice şi de la conceptul de "subzistenţă" definit 
de britanicul Seebohn Rowentree încă din 1899, ca fiind "starea în 
care o familie obţine (cel puţin) veniturile minime necesare pentru ca 
membrii ei să-şi menţină sănătatea şi eficienţa fizică"

3
; 

 indirect, prin intermediul consumului, abordare ce permite cunoaşte-
rea nevoilor, la nivel global şi structural, ca urmare a modificărilor pro-
duse în compoziţia factorilor economici şi sociali. Metodele sintetice 
de cercetare a unor indicatori globali macroeconomici, completate cu 
analize normative şi structurale, evidenţiază evoluţia şi tendinţe ale 
consumului, în general şi pe structură, în special. Dimensiunea 

                                                           
1
 Jacques Bremond, Dictionnaire des theories et mecanismes economiques, Ed. Cujas, 
Paris, 1987. 

2
 Bernard Guerrien, Economia neoclasică, Ed. Humanitas, Bucureşti,1993, p.85. 

3
 Dezvoltarea durabilă şi politici antisărăcie - Seminar ştiinţific organizat de ICCV îm-
preună cu PNUD, Bucureşti, 5-6 iunie 1997. 
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consumului alimentar, în care există o anumită obişnuinţă, repetabi-
litate, dar mai ales un anumit grad de saturabilitate comparativ cu an-
samblul cererii efective, permite, indirect, evaluarea şi cunoaşterea 
nevoilor. 

Incontestabil, cea mai bună manieră de evaluare a nevoilor consumato-
rilor este analiza mecanismului pieţei, a relaţiilor care se formează între cerere 
şi ofertă pe parcursul evoluţiei economiei. Piaţa nu recunoaşte decât cererea 
solvabilă şi de aceea studierea consumului prin intermediul comportamentului 
efectiv al acestuia este dificilă şi delicată. 

Dintr-o astfel de perspectivă se cunosc numai efectele, libertatea con-
sumatorului fiind limitată de caracterul prioritar al nevoilor alimentare şi de put-
erea de cumpărare a venitului disponibil, permanent. Consumatorul, printr-o 
scală proprie de măsurare îşi ordonează preferinţele, îşi dozează nevoile 
primare şi pe cele secundare pentru a-şi asigura un minim sau maxim de ex-
istenţă, dar motivaţiile şi atitudinile, diferite de la individ la individ sunt greu de 
evaluat. Între nevoile primare şi secundare se creează o distanţă care permite 
dimensionarea realistă a nevoilor satisfăcute, care nu se identifică cu nevoile 
solvabile. De aceea, pentru a evidenţia tendinţele şi regularităţile din evoluţia 
consumului, comparabilitatea nevoilor consumatorilor, trataţi ca unităţi cu com-
portament individual, trebuie supusă unui complex de influenţe economice, 
demografice, social-culturale, istorice, de mediu rezidenţial etc. 

 
Oferta de bunuri şi servicii 
Cunoaşterea şi studierea legăturilor de intercorelare a ofertei cu cererea 

furnizează informaţii în ceea ce priveşte sensul modificărilor din producţie, ca 
urmare a schimbărilor produse ia nivelul consumatorului. Stimularea ofertei, 
relansarea şi înnoirea ei nu se pot realiza fără o cunoaştere profundă a as-
pectelor sale semnificative, a tendinţelor pe termen scurt şi mediu, influenţate 
de evoluţia factorilor economici şi sociali, dar şi de confruntarea sa pe piaţă, 
exprimată prin raportul cerere/ofertă. Mutaţiile din formele de proprietate, din 
sistemul managerial al firmelor producătoare de bunuri de consum pentru pop-
ulaţie, din circuitul de la producător la consumator, au antrenat populaţia în 
procesul de adaptare la un nou stil de viaţă şi, foarte important, un nou com-
portament faţă de muncă, fundamentat pe o schimbare radicală a motivaţiei 
muncii - obţinerea de profit. 



CAPITOLUL III. CONSUMUL FINAL  
AL POPULAŢIEI 

 
Evoluţia consumului populaţiei în condiţiile transformărilor profunde din 

economie caracterizează şi surprinde mutaţiile semnificative ce au avut loc în 
comportamentul consumatorilor în procesul de adaptare la economia de piaţă, 
determinate de modificările produse în compoziţia factorilor economico-sociali. 

Satisfacerea nevoilor reale, primare şi secundare, de natură economică 
şi socială, măsoară generic nivelul de trai al populaţiei, categorie economică 
esenţială în caracterizarea stadiului de evoluţie şi a gradului de dezvoltare a 
sistemului economic. Funcţionarea, viabilitatea conceptului de nivel de trai, fi-
ind reglementată de existenţa interdependenţelor complexe dintre grupele de 
nevoi şi mediul economico-social de desfăşurare din şi în interiorul claselor de 
nevoi, impune, prin urmare, cunoaşterea şi evaluarea nevoilor prin intermediul 
consumului, a structurii acestuia în condiţiile trecerii la economia de piaţă. 

3.1. Locul consumului final al populaţiei în cererea agregată 

Principalele componente ale cererii agregate, conform datelor statistice, 
au avut o evoluţie oscilantă: scădere - creştere -scădere, nivelul cererii finale 
având în prezent un trend descrescător. Creşterile realizate în intervalul 1993-
1996 nu s-au valorificat în perioada următoare, ceea ce ne determină să le 
considerăm rezultate ale unor ajustări conjuncturale pe termen scurt, ale căror 
efecte în următorii ani, 1997 şi 1998, au fost contrare aşteptărilor. 

Deşi după 1990 ponderea consumului final al populaţiei s-a redus sub 
65%, an de an urmează o tendinţă de creştere, situându-se în 1998 la 75,6% 
din consumul final total. Creşterea ponderii s-a realizat, în parte, pe baza re-
ducerii consumului final al administraţiei publice şi a formării brute de capital. 

 
 

Tabelul nr. 5 - Evoluţia consumului final al populaţiei şi ponderea 
elementelor cererii finale în total cerere 

% 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Consumul final 8,9 -11,8 -5,6 1,2 8,9 15,9 4,2 -6,4 -3,7 

PIB-ul -5,6 -12,9 -8,8 1,4 3,9 7,1 4,1 -6,6 -7,3 

1. Consumul final 
(pondere în PIB-%) 

79,2 75,9 77,0 76,0 76,0 80,8 83,7 85,5 90,8 

a) al populaţiei 65,0 60,1 62,2 63,2 63,1 68,2 71,7 75,1 75,6 

b) al administraţiei 
publice şi private 

14,2 15,8 14,8 12,8 12,9 12,6 12,0 10,4 14,7 
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 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

2. Formarea brută de 
capital 

30,2 28,0 31,4 28,9 26,0 24,3 24,7 21,5 17,7 

a) formarea brută de 
capital fix 

19,8 14,4 19,2 17,9 19,8 21,9 23,1 19,2 18,1 

b) variaţia stocurilor 10,4 13,6 12,2 11,0 6,2 2,4 1,6 2,3 -0,4 

3. Exportul -9,4 -3,9 -8,4 -5,0 -2,0 -5,2 -8,4 -7,0 -8,5 

Sursa: Anuarul statistic al României, p. 365; Buletin statistic lunar, nr. 12/1996 şi 12/1997, 
CNS; Raport anual 1998, secţiunea statistică, BNR. 

 
 

Tabelul nr. 6 - Dinamica PIB-ului şi a consumului final al populaţiei în 
perioada 1990-1998 

 
Sursa: Anuarul statistic al României, 1996, CNS, p. 364-365; Buletin statistic lunar, nr. 

12/1996 şi 12/1997, CNS; Raport anual 1998, secţiunea statistică, BNR. 

 
Evoluţia consumului final al populaţiei, ponderea ridicată în totalul consu-

mului şi dinamica superioară celei a PIB-ului relevă capacitatea de acumulare, 
şi-n acelaşi timp, de evidenţiere a influenţelor proceselor şi fenomenelor eco-
nomice interdependente din economie. Ponderea ridicată în utilizarea PIB-ului, 
legăturile cauzale complexe existente, în mod obiectiv, între procesele con-
sum/producţie îi conferă consumului final al populaţiei un grad semnificativ de 
influenţare a producţiei, în special, şi a comportamentului sistemului economic, 
în general. 

Măsurile de liberalizare economică, declanşate după 1990, pe fondul 
dezangajării instituţionale au influenţat tot mai mult veniturile şi preţurile, para-
metri esenţiali ai cererii solvabile. Scăderea solvabilităţii generale a gospodă-
riilor populaţiei, rata ridicată a inflaţiei şi a şomajului au restricţionat tot mai mult 
accesul populaţiei la satisfacerea nevoilor de consum material şi nematerial. 

Liberalizarea preţurilor, cerinţă majoră a trecerii la economia de piaţă, 
măsură necesară asigurării condiţiilor formării lor, pe baza mecanismelor pieţei 
- a raportului dintre cerere şi ofertă - s-a derulat având conturate iniţial două 
variante. 

Prima variantă, mai radicală şi mai rapidă, preconiza liberalizarea preţu-
rilor de la 1 ianuarie 1991, la aproximativ 50% din produse, simultan cu stabili-
rea la un nivel real al cursului de schimb şi extinderea acţiunii de liberalizare a 
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preţurilor la 80-85% din nomenclatorul de produse începând cu 1 ianuarie 
1992. 

Cea de-a doua variantă opta pentru o liberalizare treptată a preţurilor şi 
tarifelor la produse şi servicii, care se realizează de mai mulţi producători şi la 
care se manifestă un echilibru relativ al cererii şi ofertei. La bunurile şi serviciile 
produse în regim de monopol sau la care există dezechilibre mari între cerere 
şi ofertă se preconiza practicarea unor preţuri şi tarife negociabile, în cadrul 
unor limite maxime, stabilite de stat, ce vor fi înlăturate pe măsura demonopo-
lizării producţiei şi funcţionării echilibrului dintre cerere şi ofertă. Pentru materii 
prime, combustibili, energie electrică şi produse de bază pentru economie şi 
pentru nivelul de trai al populaţiei se preconiza practicarea unor preţuri şi tarife 
unice. 

A fost aleasă cea de-a doua variantă cu o desfăşurare etapizată. Liber-
alizarea preţurilor, practic, a început la 1 noiembrie 1990 şi s-a încheiat, în linii 
generale, în mai 1993, o dată cu eliminarea subvenţiilor. 

Dinamica ridicată a consumului final al populaţiei comparativ cu dinamica 
PIB-ului evidenţiază permanenţa inflaţiei, nivelul ei ridicat şi nici pe departe 
creşterea consumului populaţiei. Inflaţia, factor însoţitor al tranziţiei, marchează 
dificultăţile din economie, dezechilibrele existente în interiorul sistemului 
pieţelor, reciprocitatea dintre cerere şi ofertă în funcţionarea economiei, inter-
corelarea proceselor consum/producţie, punând sub semnul întrebării însăşi 
funcţionarea mecanismului economic. 

Şomajul - componentă şi fenomen caracteristice tranziţiei -apărut în 
tranziţie, cu rezonanţe puternice pentru purtătorul ofertei de forţă de muncă, 
are determinări atât în evoluţia de ansamblu a economiei cât şi în comporta-
mentul individual, la nivel de agenţi economici. 

Economia de tranziţie este marcată de criza ocupării forţei de muncă cu 
impact economic şi social, de distorsiuni generatoare de conflicte sociale greu 
de evaluat. Deşi creşterea moderată a şomajului constituie obiectiv al 
măsurărilor de politică în domeniul forţei de muncă, atitudinea şi comportamen-
tul forţei de muncă, în ceea ce priveşte relaţia cu şomajul, sunt încă departe de 
exigenţele economiei de piaţă. Dispariţia unor ramuri şi apariţia de noi ocupaţii 
a determinat deplasări ale configuraţiei ocupaţionale, alături de reducerea 
sporului natural al populaţiei, procesul de îmbătrânire şi feminizare a populaţiei. 

Şomajul are capacitatea de a evidenţia aspecte legate de dimensiunea 
cantitativă şi calitativă a mişcării populaţiei ocupate, vizavi de funcţionarea ine-
ficientă a economiei. Forţa de muncă, în cazul economiei de tranziţie, are 
unele trăsături distinctive, datorită mentalităţilor şi comportamentelor ce 
acţionează în defavoarea dezvoltării ei. Totodată, problematica ocupării implică 
schimbarea fermă a politicilor pasive ale administraţiei în ceea ce priveşte forţa 
de muncă şi asumarea responsabilităţilor ce-i revin în promovarea politicilor 
active pe piaţa forţei de muncă. 
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Constanţa efectului fluctuaţiilor veniturilor şi preţurilor menţine, la nivelul 
principalelor categorii de gospodării ale populaţiei, un model de consum prepon-
derent alimentar. Veniturile scad, în timp ce preţurile cresc. Când veniturile 
rămân constante, preţul modifică cererea pentru produs. Sensibilitatea consuma-
torului este stimulată de orice spor de venit care-i permite satisfacerea unei 
structuri a consumului apropiată de o structură normală, în care predominantă 
devine satisfacerea nevoilor sociale superioare. Reducerea cheltuielilor alocate 
pentru cultură, sănătate, învăţământ echivalează cu involuţia mediului social, 
redresarea şi stabilizarea economico-socială devenind tot mai dificil de realizat. 

Evoluţia venitului implică modificarea structurii consumului din punct de 
vedere al cantităţii şi ponderii diferitelor produse corespunzătoare satisfacerii 
complexului de nevoi integrate nivelului de trai. Veniturile, dimensiunea şi nive-
lul lor sunt principala sursă de satisfacţie sau insatisfacţie. Posesorul forţei de 
muncă doreşte un loc de muncă sigur, care să-i ofere cu certitudine un venit 
suficient să-i permită satisfacerea nivelului de trai în concordanţă cu utilităţile 
individuale esenţiale. Recesiunea economică, declinul producţiei, ca urmare a 
acţiunilor combinate a fenomenelor structurale cu cele conjuncturale, au de-
terminat scăderea veniturilor tuturor categoriilor. Puterea de cumpărare a gos-
podăriilor, susţinută prin ponderea veniturilor băneşti în totalul veniturilor nomi-
nale, determină o anumită configuraţie a structurii cheltuielilor de consum, un 
anumit grad (ridicat sau scăzut) al satisfacţiei economice şi sociale. Modul de 
cheltuire a veniturilor gospodăriei, structural, măsoară intensitatea şi gradul de 
satisfacere ale cererii deconsum. 

3.2. Cererea populaţiei pentru bunuri şi servicii de consum 

Structura consumului din România, în condiţiile tranziţiei, evidenţiază şi 
accentuează valabilitatea legilor lui Engel: creşterea cheltuielilor consacrate 
alimentelor pe măsura scăderii veniturilor. Deşi în perioada 1990-1998 se 
asistă la o redimensionare a configuraţiei cheltuielilor pe grupe de nevoi, chel-
tuielile alimentare rămân preponderente şi reflectă scăderea accentuată a nive-
lului de trai a tuturor gospodăriilor. 

Deoarece formarea cererii se dovedeşte un fenomen complex, consumul 
se poate măsura numai prin intermediul cantităţii de bunuri cumpărate la preţul 
pieţei şi numai după ce a fost încheiat actul de cumpărare. Piaţa nu recunoaşte 
decât cererea solvabilă şi de aceea studierea consumului prin intermediul 
comportamentului efectiv al consumatorului se dovedeşte dificilă şi delicată. 
Dintr-o astfel de perspectivă se cunosc numai efectele, libertatea consuma-
torului fiind limitată de caracterul prioritar al satisfacerii nevoilor vitale şi de put-
erea de cumpărare a venitului disponibil. Consumatorul, printr-o scală proprie 
de măsurare îşi ordonează preferinţele, îşi dozează nevoile primare şi pe cele 
secundare, pentru a-şi asigura un minim sau maxim de existenţă. Motivaţiile şi 
atitudinile diferite de la un individ la altul sunt greu de evaluat, dar distanţa care 
se creează între nevoile primare şi secundare permite dimensionarea realistă a 
nevoilor satisfăcute, care nu se identifică cu nevoile solvabile. 
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Prin urmare, pentru a evidenţia tendinţele şi regularităţile din evoluţia 
consumului, comparabilitatea nevoilor consumatorilor trataţi ca unităţi cu com-
portament individual, trebuie supusă unui complex de influenţe economice, 
demografice, social-istorice şi culturale. 

Analiza evoluţiei cererii de consum poate fi efectuată prin intermediul 
vânzărilor de mărfuri cu amănuntul şi a serviciilor, formă de manifestare a cere-
rii satisfăcute pe piaţa bunurilor şi serviciilor, efect al modificărilor variabilelor 
macroeconomice, venituri globale şi medii, preţuri medii. Totodată, oferă in-
formaţii privitoare la diferitele utilizări ale producţiei, la un moment dat, şi per-
mite obţinerea unei imagini globale a gradului de satisfacere al nevoilor. 

Cunoaşterea legăturilor de cauzalitate dintre cerere şi factorii săi determi-
nanţi, preţul şi venitul, în dinamica proceselor economice, imprimă efecte variate, 
modificări la nivelul şi în structura consumului. Analiza dependenţei consumului 
de preţuri şi venituri se realizează prin cunoaşterea comportamentului consuma-
torilor la variaţiile acestor factori între care există anumite interdependenţe şi 
corelaţii; modificările preţurilor afectează în fapt nivelul venitului disponibil al con-
sumatorului pentru procurarea tuturor bunurilor şi serviciilor necesare asigurării 
nivelului de trai, cererea solvabilă fiind cea care imprimă agentului consumator o 
anumită regularitate, legitate a acţiunilor sale. 

Pentru completarea şi fundamentarea analizei la nivel macroeconomic, 
studiul microeconomic al datelor din anchetele selective de tipul bugetelor de 
familie şi ancheta integrată în gospodării, oferă posibilităţi multiple de cercetare 
şi reliefare a modului în care diferitele categorii ale populaţiei îşi cheltuiesc 
veniturile, proporţiile diferitelor Cheltuieli determinate de nivelul veniturilor, 
mărimea cheltuielilor alimentare ca limită a celorlalte grupe de cheltuieli. 
Relaţiile cauzale dintre venituri, preţuri şi cheltuieli, ale căror efecte se constitu-
ie în manifestări comportamentale, evidenţiază un anumit profil de consum, 
determinat de nivelul venitului, caracteristicile demografice, socioprofesionale 
ale membrilor gospodăriilor, mediul de rezidenţă. 

Evoluţia vânzărilor de mărfuri cu amănuntul pe total şi pe grupe de 
mărfuri reprezintă opţiunea consumatorului în ceea ce priveşte cererea de 
consum. În 1990 multe din aspiraţiile consumatorilor au devenit solvabile, 
creşterile fiind semnificative pe total (17,2%) şi pe grupe: 16,5% pe mărfuri ali-
mentare şi de 17,8% la cele nealimentare. 

 
Tabelul nr. 7 - Evoluţia vânzărilor de mărfuri cu amănuntul 

(%) 

1990 = 100 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Total vânzări cu 
amănuntul din care: 

74,5 61,6 56,9 61,7 79,6 91,9 80,8 84,1 

- alimentare 73,1 53,7 50,2 50,5 58,3 61,0 55,0 58,4 

- nealimentare 75,6 68,4 62,6 72,1 99,9 121,8 105,6 108,6 

Sursa: Anuarul statistic al României, 1998, CNS şi Buletin statistic lunar, nr. 1/1999, CNS. 
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Recesiunea economică (declinul producţiei, al productivităţii muncii şi al 
salariilor, inflaţia) a determinat reducerea cererii de consum şi prin urmare 
asistăm la scăderea drastică a vânzărilor, comparativ cu anul 1990. Dacă 
înainte de 1989 asistam la manifestarea unei cereri nesatisfăcute, deoarece 
exista penurie de ofertă (se promova restricţia pe latura ofertei), în 1990 limi-
tarea exportului de bunuri de consum şi creşterea importurilor a apropiat oferta 
de nivelul cererii. La unele produse alimentare completarea necesarului de 
consum s-a realizat în bună parte de pe piaţa ţărănească şi din resursele pro-
prii (carne, lapte, ouă, brânză, cartofi, legume, fructe). 

Declanşarea procesului de adaptare la economia de piaţă, etapă inter-
mediară necesară în evoluţia economiei către o stare de normalitate (creştere 
şi dezvoltare) a generat scăderea solvabilităţii veniturilor, fenomen ce re-
stricţionează libertatea opţională a consumatorilor, realizându-se doar trecerea 
de la o economie de penurie la o economie cu cerere scăzută (efect combinat 
al recesiunii şi al liberalizării preţurilor). 

Evoluţia vânzărilor de mărfuri cu amănuntul într-o perioadă marcată de 
transformări semnificative în plan economic, politic şi social, demonstrează că 
ordinea procurării mărfurilor alimentare şi nealimentare este subordonată ier-
arhizării nevoilor în cadrul unui clasament inevitabil limitat de puterea de 
cumpărare: nivelul dat de preţuri determină suma de bani disponibilă pentru a 
cumpăra bunuri şi servicii. 

 
Serviciile pentru populaţie 
Evoluţia serviciilor pentru populaţie după 1990, modificarea structurii pe 

forme de proprietate reflectă scăderea preponderenţei implicării statului în sat-
isfacerea cererii de servicii, în favoarea creşterii ponderii sectorului privat. 

Rolul serviciilor în evoluţia fenomenelor de pe piaţa internă, locul şi am-
ploarea lor îşi au izvorul în stadiul de dezvoltare economică şi socială, 
creşterea performanţelor lor regăsindu-se în oportunităţi sporite de alocare şi 
utilizare optimă a resurselor materiale şi umane din societate. 

 
Tabelul nr. 8 - Evoluţia structurii serviciilor pe forme de proprietate 

(%) 

Anii Total 
Proprietate 

publică 
Proprietate 

privată 
Proprietate 

mixtă 
Proprietate 

cooperatistă 

1990 100,0 67,5 3,9 0,4 25,0 

1991 100,0 57,5 20,1 1,1 18,7 

1992 100,0 45,9 35,4 2,3 13,6 

1993 100,0 . 36,5 . 42,6 3,9 13,8 

1994 100,0 31,4 57,0 5,5 6,6 

1995 100,0 27,9 58,4. 4,4 7,1 

1996 100,0 24,3 59,8 9,0 5,0 

1997 100,0 20,0 62,9 11,8 2,8 

Notă: calculele au fost efectuate pe baza datelor din: Anuarul statistic al României, 1996, 
1997 şi 1998, CNS. 
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Neglijarea acestui sector, cu rol important în impulsionarea procesului de 
restructurare şi modernizare ale societăţii, are repercusiuni negative asupra 
calităţii resursei umane, a culturii sale generale, profesionale şi economice, în 
condiţiile în care standardul de viaţă şi modul de satisfacere a nevoilor 
materiale şi spirituale nu pot fi despărţite de problematica complexă şi diversă 
a serviciilor. 

Nevoile sociale sunt, în general, colective, depind în mare măsură de 
poziţia şi acţiunea statului în economie. Sunt generate de natura şi evoluţia 
fiinţei umane într-un mediu ambiant, organizat şi susţinut prin relaţii economice, 
de proprietate şi sociale. Sunt satisfăcute prin consumul global de bunuri 
publice ce se află mai puţin, sau aproape deloc, sub incidenţa pieţei (cultură, 
învăţământ, educaţie). Deoarece nu apar pe piaţă, nu sunt bunuri care să se 
vândă şi să se cumpere, sunt greu de evaluat şi măsurat. 

În acelaşi timp, satisfacerea acestor nevoi într-o structură cât mai 
completă este esenţială în aprecierea nivelului de trai, în caracterizarea sta-
diului de evoluţie şi a gradului de dezvoltare a sistemului economic. 

Sensul modificărilor din sfera consumului de servicii este asociat utilizării 
timpului liber şi a timpului de muncă, strâns legate de evoluţia şomajului şi a 
ocupării. Şomajului persistent, disparită-ţile salariale, nesiguranţa ocupării, 
temporizarea reformei în general, şi a pieţei muncii în special, vizavi de 
liberalizarea serviciilor, evoluţia pieţei capitalului constituie factori de frânare a 
dezvoltării economice. Economia dispune de un potenţial însemnat de forţă de 
muncă ce poate contribui prin intermediul impulsionării dezvoltării structurale a 
serviciilor la relansarea economică, promovarea şi utilizarea intensivă a 
progreselor tehnologice şi informaţionale. Vor fi necesare deplasări în structura 
de ocupare a forţei de muncă determinate de terţializarea structurii sistemului 
economic în general, şi, în acest context, considerăm imperativul sporirii cererii 
solvabile de servicii a populaţiei, unul dintre elementele importante în 
realizarea acestui deziderat. 

3.3. Aspecte ale consumului la nivelul gospodăriei 

Evaluarea consumului la nivelul gospodăriei oferă informaţii privind com-
portamentul de consum, în general, permiţând observarea fenomenelor speci-
fice şi desprinderea unor tendinţe previzibile. Informaţiile obţinute din cer-
cetările selective ale CNS de tipul anchetelor "Bugete de familie"(1990-1994) şi 
"Ancheta integrată în gospodării" din 1995 oferă date cu privire la configuraţia 
demoso-cioprofesională, structura veniturilor şi cheltuielilor unei gospodării. 
Totodată, aceste anchete facilitează cercetarea influenţei factorilor decisivi în 
formarea şi utilizarea veniturilor în decursul unei perioade, de regulă un an. În 
acest sens, utilizarea veniturilor apare reflectată de mărimea cheltuielilor de 
consum sau de cantităţile consumate de o gospodărie, în timp ce, structura 
cheltuielilor unei gospodării permite reliefarea modificărilor în structura con-
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sumului ca urmare a evoluţiei preţurilor şi veniturilor. De asemenea, panelul de 
gospodării cercetate oferă posibilitatea unor estimări în ceea ce priveşte: con-
sumul mediu lunar pe o gospodărie şi pe o persoană, la principalele mărfuri 
alimentare, consumul de calorii pe an, gradul de dotare cu bunuri de folosinţă 
îndelungată, autoconsumul, locuinţa şi condiţiile de locuit. 

Mutaţiile din economie au avut influenţă negativă asupra nivelului de trai 
al populaţiei, consumul aflat în declin, înregistrând an de an modificări struc-
turale, determinate de adaptarea modului de viaţă la procesul tranziţiei la eco-
nomia de piaţă. Adoptarea unui nou stil de viaţă, pentru marea majoritate a 
gospodăriilor, este dificilă, alocarea veniturilor lunare, în scopul satisfacerii ne-
voilor stringente, presupune utilizarea tot mai raţională a unui buget din ce în 
ce mai mic. 

Pornind de la aceste considerente şi identificarea modificărilor în structu-
ra consumului gospodăriilor evidenţierea cauzelor ce au condus la aceste mod-
ificări pot fi relevate prin prezentarea numai a unor aspecte privind veniturile, 
cheltuielile de consum şi structura acestora, (consumurile alimentare, neal-
imentare şi servicii) în cadrul categoriilor de gospodării, pe baza rezultatelor 
Anchetei integrate în gospodării (A.I.G.). 

În perioada 1995-1998, nivelul cheltuielilor gospodăriilor, determinat de 
nivelul veniturilor realizate, a evoluat în limita solvabilităţii generate de evoluţia 
preţurilor de consum. Nevoile zilnice de trai, cererea curentă de hrană, 
îmbrăcăminte, locuinţă, servicii, plăţile fiscale obligatorii au consumat bugetul 
disponibil. În aceste condiţii evoluţia înclinaţiei spre consum este ilustrată în 
tabelul nr. 9. 

 
Tabelul nr. 9 - Evoluţia înclinaţiei spre consum 

- medii lunare pe o gospodărie - 

Gospodării 1995 1996 1997 1998 

Total 0,86 0,87 0,88 0,87 

- salariaţi 0,87 0,88 0,90 0,87 

- patroni 0,71 0,69 0,69 0,76 

- ţărani 0,83 0,86 0,85 0,86 

- şomeri 0,99 1,00 0,93 0,93 

- pensionari 0,85 0,85 0,87 1,23 

 
Cheltuielile totale nominale medii lunare pe o gospodărie, deşi au cres-

cut în valoare absolută, în anul 1997 marcându-se aproape dublarea lor, iar în 
1998 cunoscând o creştere cu aproximativ 50%, în termeni reali de fapt au 
scăzut. Inflaţia a afectat toate categoriile de gospodării, acestea cheltuind în 
medie, an de an mai puţin. 
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Tabelul nr. 10 - Dinamica cheltuielilor totale reale 

- % faţă de anul precedent - 

Gospodării 1996 1997 1998 

Total 106,4 82,6 93,6 

- salariaţi 105,4 81,8 97,7 

- patroni . 95,2 71,1 103,4 

- ţărani 114,8 84,9 93,5 

- şomeri 100,6 91,1 90,9 

- pensionari 108,8 83,8 92,1 

 
Preponderenţa cheltuielilor băneşti în totalul cheltuielilor este caracteris-

tică pentru toate gospodăriile, cu excepţia celor de ţărani, unde ponderea a fost 
partea veniturilor în natură. Tendinţa generală de reducere a cheltuielilor 
băneşti de consum în favoarea consumului din resurse proprii evidenţiază de-
teriorarea generală a nivelului de trai al gospodăriilor, disparităţile de venituri 
existente în condiţiile transformărilor profunde din economie. Diversificarea 
surselor de formare a veniturilor, chiar şi în condiţiile apariţiei liberei iniţiative, a 
activităţilor pe cont propriu, a condus la adâncirea inegalităţilor dintre gospo-
dării, accentuate de numărul persoanelor ce o compun. 

În termeni reali, evoluţia veniturilor totale a fost influenţată de ponderea 
veniturilor băneşti, componentă importantă a veniturilor totale deţinute de gos-
podăriile populaţiei, comparativ cu celelalte surse de venituri. 

 
Tabelul nr. 11 - Ponderea cheltuielilor în totalul veniturilor 

-%- 

Gospodării 

Cheltuieli 

băneşti în natură 
din activităţi pe cont 

propriu 

 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 

Total 72,1 69,0 67,3 70,1 27,6 30,6 31,7 29,1 4,5 3,7 3,6 3,7 

- salariaţi 81,0 79,5 78,7 81,8 18,6 20,1 20,7 17,7 1,9 1,3 1,3 0,5 

- patroni 90,4 89,5 86,5 87,7 9,4 10,4 13,4 12,1 40,0 50,5 55,2 53,6 

- ţărani 47,6 42,8 40,9 44,1 52,3 57,1 57,7 55,0 8,0 6,1 5,2 6,3 

- şomeri 62,4 60,8 63,4 66,2 37,3 39,1 35,9 33,1 8,9 7,0 6,1 5,2 

- pensionari 63,1 59,8 58,2 61,2 36,5 39,8 40,4 37,5 2,5 1,5 1,4 1,3 

 
În general, se observă reducerea ponderii categoriilor de venituri în cazul 

tuturor gospodăriilor, cu excepţia creşterii ponderii veniturilor din activităţi pe 
cont propriu, la nivelul gospodăriilor de patroni. Gospodăriile de ţărani au o 
pondere a veniturilor băneşti sub 50% în condiţiile în care scad şi veniturile în 
natură. 

 
Tabelul nr. 12 - Dinamica veniturilor reale pe categorii de gospodării 
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Gospodării 1996 1997 1998 

Total 105,5 81,5 94,5 

- salariaţi 104,1 80,4 100,1 

- patroni 96,9 71,5 94,4 

- ţărani 110,4 86,1 92,1 

- şomeri 100,0 97,3 91,4 

- pensionari 108,5 82,1 92,1 

 
Concluzia generală ce poate fi desprinsă este că, în condiţiile economiei 

de tranziţie, veniturile obţinute sunt preponderent destinate acoperirii cheltuieli-
lor de consum şi mai puţin realizării de economii la C.E.C. şi bănci sau in-
vestiţii! Se poate afirma,prin urmare, că veniturile băneşti obţinute de gospo-
dării în economia de tranziţie îşi pierd treptat capacitatea de satisfacere a sis-
temului de nevoi cuprinse în conceptul general de nivel de trai. 

Gospodăriile de salariaţi. Conform datelor recensământului din 1992, 
gospodăriile de salariaţi reprezintă 48,4% din totalul de 7288,4 mii gospodării 
(15,2% personal salariat de conducere şi administrativ şi 33,2% muncitori 
salariaţi). Din totalul de 3529,5 mii gospodării de salariaţi, 69,3% au mediul de 
rezidenţă urban. Salariaţii reprezintă componenta principală a populaţiei ocu-
pate şi în condiţiile în care acest statut profesional se află în declin. 

Evoluţia configuraţiei demografice şi ocupaţionale a gospodăriilor de 
salariaţi cuprinse în A.I.G. reflectă scăderea numărului de persoane ce alcă-
tuiesc gospodăria. În principal, acest aspect este determinat de reducerea nu-
mărului de copii până la 15 ani şi implicit a numărului de elevi-studenţi, în par-
alel cu micşorarea numărului de salariaţi (caracteristica ocupaţională principală 
a gospodăriei) şi creşterea ponderii persoanelor inactive, în special, pensionari. 

În structură, evoluţia cheltuielilor evidenţiază tendinţa de menţinere a 
unei ponderi ridicate a cheltuielilor de consum alimentar pe seama reducerii 
cheltuielilor pentru mărfuri nealimentare şi servicii, chiar şi în condiţiile în care, 
consumul alimentar din resurse proprii îşi aduce un aport substanţial în com-
pletarea nevoilor. 

 
Tabelul nr. 13 - Evoluţia structurală a cheltuielilor de consum 

% - medii lunare pe o gospodărie 

Cheltuieli 1995 1996 1997 1998 

•Totale de consum - mii lei 379,3 554,8 1155,9 1797,4 

Total (%) din care:     

- alimentare 56,1 56,4 58,1 54,9 

- nealimentare 31,8 31,3 28,6 28,5 

- servicii 12,1 12,3 13,3 16,7 

• Băneşti de consum - (pondere în total cheltuieli %) 76,0 75,0 74,3 77,4 

- alimentare 34,6 34,5 35,4 34,2 

- nealimentare 29,3 28,3 25,6 26,6 

- servicii 12,1 12,2 13,3 16,7 
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Cheltuieli 1995 1996 1997 1998 

•Autoconsumul - total % 26,0 27,2 28,0 24,2 

- alimentar 21,5 21,9 22,7 20,7 

- nealimentar 2,5 3,1 2,9 1,9 

 
Având în vedere ponderea însemnată a cheltuielilor pentru mărfurile 

alimentare şi totodată evoluţia autoconsumului, tendinţele manifestate prin 
comportamentul de cumpărare şi consum al produselor alimentare, evoluţia 
consumului la principalele grupe de mărfuri alimentare demonstrează scăderea 
consumului alimentar al salariaţilor. 

Apelul la resursele proprii a devenit un fenomen obişnuit, normal, alături 
de consumul produselor alimentare de calitate inferioară. Datele referitoare la 
veniturile totale nete ale gospodăriilor şi preţurile de consum la care au fost 
achiziţionate principalele produse alimentare ne-au permis calculul puterii de 
cumpărare a veniturilor gospodăriilor, pentru aceeaşi perioadă. 

 
Tabelul nr. 14 - Evoluţia puterii de cumpărare la principalele produse 

alimentare 

Produse Lei/UM 1995 1996 1997 1998 

Pâine şi produse de 
franzelărie 

kg 640 614 471 595 

Came proaspătă kg 97 98 78 80 

Preparate din carne kg 64 69 64 68 

Peşte şi produse din peşte kg 158 142 113 122 

Lapte I 878 714 623 606 

Ulei comestibil I 170 176 159 162 

Ouă buc. 2394 2179 2027 2543 

Zahăr kg 292 274 324 399 

Cartofi kg 503 634 925 721 

Legume şi conserve de 
legume 

kg 519 535 401 594 

Fructe total kg 324 349 343 376 

 
Structura cheltuielilor pentru cumpărarea mărfurilor nealimentare arată 

orientarea cu precădere către procurarea, în primul rând, a articolelor de îm-
brăcăminte şi încălţăminte, a articolelor de cultură, sport, turism (grupa cărţi, 
reviste, ziare, articole de papetărie şi autoturisme având o pondere însemnată) 
urmate de combustibili (creşterea numărului de autoturisme atrage după sine 
creşterea consumului de benzină). 

Plata serviciilor, în cazul gospodăriilor de salariaţi, gospodării situate 
preponderent în mediul urban, cuprinde plata obligatorie a serviciilor de gospo-
dărie comunală şi locativă, apă, canal, salubritate, gaze naturale, energie elec-
trică şi termică (1/3 din totalul cheltuielilor). Serviciile de transport şi teleco-
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municaţii cumulează 25% din cheltuielile alocate pentru plata serviciilor de 
către populaţie. 

Gospodăriile de patroni. Schimbarea configuraţiei ocupa-ţionale a gos-
podăriilor începând cu 1990 a necesitat includerea în eşantion şi pe cele de 
patroni. La recensământul din ianuarie 1992, numărul acestora reprezenta 
0,28% din totalul de 7288,4 mii gospodării. Din punct de vedere al numărului 
de persoane din care este alcătuită gospodăria, preponderente sunt cele cu 3 
şi 4 persoane (63,7%), urmate, în ordine, de cele cu o persoană (7,85%), cu 5 
persoane (8,3%), cu 6 şi 7 persoane (4,0%) şi cu 8 şi peste 8 persoane (0,6%). 

În cadrul gospodăriilor de patroni se constată, din punct de vedere al 
configuraţiei socio-profesionale, scăderea cu 4,5% a numărului de persoane, 
aspect determinat în principal de scăderea numărului copiilor până la 15 ani şi 
a persoanelor inactive. Ca un aspect pozitiv se evidenţiază creşterea 
numărului persoanelor active, respectiv a patronilor şi salariaţilor, în timp ce 
ponderea şomerilor este în scădere. 

Modificările petrecute în comportamentul gospodăriilor de patroni au fost 
influenţate de schimbările din mediul economic, evoluţia cheltuielilor evidenţiind 
tendinţa de creştere a cheltuielilor pentru consum alimentar. 

În cazul gospodăriilor de patroni, cheltuielile de consum alimentar, deşi 
au o pondere mai mică comparativ cu celelalte gospodării, au înregistrat an de 
an creşteri, în anul 1997 ponderea apelului la resurse proprii reprezentând 
17,8%. 

Reducerea consumului la principalele produse alimentare a fost determi-
nată de creşterea preţurilor de consum, factor important în evoluţia cererii de 
consum. 

 
Tabelul nr. 15 - Evoluţia structurală a cheltuielilor de consum 

Cheltuieli 1995 1996 1997 1998 

•Totale de consum - mii lei 685,8 905,8 1640,8 2700,6 

Total (%) din care: 100,0 100,0 100,0 100,0 

- alimentare 42,8 48,1 51,0 46,8 

- nealimentare 41,8 35,8 32,5 36,7 

- servicii 15,4 16,2 16,5 16,5 

• Băneşti de consum (pondere în total cheltuieli 
de consum %) 

85,8 84,3 80,6 93,4 

- alimentare 29,1 33,2 33,2 31,4 

- nealimentare 41,3 35,0 31,0 35,5 

- servicii 15,4 16,2 16,5 16,5 

•Autoconsumul - total (pondere în total cheltuieli 
de consum %) 

14,9 16,6 20,9 17,4 

- alimentare 13,7 14,9 17,8 15,4 

- nealimentare 0,5 0,8 1,6 1,2 
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În concordanţă cu evoluţia preţurilor şi a veniturilor gospodăriilor de 
patroni, puterea de cumpărare a veniturilor, în cei trei ani, prezintă următoarele 
dimensiuni: 

 
Tabelul nr. 16 - Evoluţia puterii de cumpărare a veniturilor 

Produse UM 1995 1996 1997 1998 

Pâine şi produse de franzelărie kg 1367 1265 840 1021 

Carne proaspătă total kg 209 195 141 132 

Preparate din carne kg 125 131 109 105 

Preparate din peşte kg 325 261 209 186 

Lapte I 1734 1323 1227 1034 

Ulei comestibil I 370 361 286 177 

Ouă buc. 5081 4586 3707 4333 

Zahăr kg 660 580 605 699 

Cartofi kg 1116 1231 1595 1306 

Legume şi conserve de legume kg 949 906 647 851 

Fructe total kg 574 566 572 572 

 
În cadrul cheltuielilor pentru mărfuri nealimentare ponderea însemnată 

revine grupei de mărfuri de cultură - sport, turism -(32,9%), datorită creşterii 
înzestrării cu autoturisme (21,1%), tendinţă ce nu s-a mai repetat anii următori. 
La celelalte grupe creşterile au fost mai puţin spectaculoase, menţinându-se an 
de an în limite constante. 

Orientarea cheltuielilor către satisfacerea necesităţilor de hrană a făcut 
ca ponderea cheltuielilor pentru plata serviciilor să aibă o evoluţie oscilatorie. 
Cheltuielile destinate plăţii unor servicii legate de funcţionalitatea şi utilarea 
spaţiului de locuit reprezintă, în general, jumătate din suma totală, cealaltă 
jumătate fiind repartizată între manopera pentru construcţii noi şi reparaţii 
(21,5%), repararea şi întreţinerea autovehiculelor (8,4%) şi restul serviciilor la 
care apelează gospodăriile de patroni. 

Gospodăriile de ţărani. Aplicarea legii fondului funciar din 1991 a avut o 
influenţă deosebită asupra acestei categorii de gospodării, schimbarea statutu-
lui ocupaţional fiind radicală, situaţie cu implicaţii profunde în modificarea 
comportamentului economic în general şi al celui de consum în special. 

Numărul total al gospodăriilor de ţărani (agricultori individuali) reprezintă 
6,72% din totalul gospodăriilor, preponderent alcătuite dintr-o persoană 
(14,8%), 2 persoane (29,4%), 3 persoane (18,6%), 5 persoane (10,3%) şi 
restul între 6 şi 10 persoane (26,9%). 

Componenţa gospodăriilor din punct de vedere demosocio-profesional 
nu înregistrează schimbări semnificative în structura profesională a acestor 
gospodării, creşterea numărului de elevi-stu-denţi fiind un termen pozitiv în 
perspectiva dezvoltării viitoare. 
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Comportamentul de consum al acestor gospodării înregistrează, în peri-
oada 1995-1997, unele modificări, îndeosebi la nivelul consumului alimentar, 
cu implicaţii asupra consumului de produse nealimentare şi servicii. 

 
Tabelul nr. 17 - Evoluţia structurală a cheltuielilor de consum 

Cheltuieli 1995 1996 1997 1998 

•Totale de consum (mii lei) 286,7 456,7 988,7 1472,3 

Total (%) din care: 100,0 100,0 100,0 100,0 

- alimente 59,3 57,6 58,8 58,8 

- produse nealimentare 33,5 35,9 33,8 33,5 

- servicii 7,2 6,5 7,4 7,8 

• Băneşti de consum (pondere în cheltuieli totale de 
consum %) din care: 

43,9 42,4 40,2 42,8 

- alimente 15,2 14,4 14,1 15,1 

- produse nealimentare 21,4 21,5 18,7 19,9 

- servicii 7,2 6,5 7,4 7,8 

•Autoconsumul (pondere în total cheltuieli consum %) 64,5 67,7 68,8 64,4 

- alimentar 44,1 43,2 44,7 43,6 

- nealimentar 12,0 14,4 15,1 13,6 

 
Deşi cheltuielile de consum s-au dublat în fiecare an şi ponderea cheltu-

ielilor alimentare a scăzut, evoluţia în structură nu oferă imaginea îmbunătăţirii 
calităţii consumului. Creşterea ponderii autoconsumului în asigurarea nevoilor 
alimentare a fost determinată de creşterea preţurilor de consum, cu implicaţii 
negative asupra veniturilor reale ale gospodăriilor de ţărani. Se constată 
implicarea consumului din resurse proprii în cazul tuturor produselor, deşi, faţă 
de media pe ţară, consumul pe o persoană este inferior. 

Preţurile de consum la care au fost achiziţionate principalele produse al-
imentare au fost în general mai mici decât la celelalte gospodării, ceea ce a 
imprimat următoarea dimensiune puterii de cumpărare: 

 
Tabelul nr. 18 - Evoluţia puterii de cumpărare a veniturilor 

Produse UM 
r
1995 1996 1997 1998 

Pâine şi produse de franzelărie kg 519 514 426 500 

Carne proaspătă total kg 87 98 88 73 

Preparate din carne kg 57 65 63 60 

Peşte şi preparate din peşte kg 133 139 125 118 

Lapte i 726 708 713 682 

Ulei comestibil i. 133 150 142 132 

Ouă buc 1927 1928 1988 2118 

Zahăr kg 230 229 280 325 

Cartofi kg 419 529 868 584 

Legume şi conserve de legume kg 504 559 458 593 

Fructe total kg 239 302 .308 340 
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Structura cheltuielilor de consum nealimentare arată o creştere a chel-
tuielilor pentru cumpărarea articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte, care, deşi 
ocupă un loc important, sunt depăşite totuşi de cheltuielile pentru combustibil, 
în special pentru încălzit locuinţele (în general locuinţele gospodăriilor de ţărani 
se încălzesc cu combustibili solizi, ale căror preţuri au crescut în ultimii ani). 

Pentru plata serviciilor, sumele băneşti alocate au fost mult mai mici 
decât în cazul celorlalte gospodării. Plata muncii pentru producţia gospodăriei 
consumă din ce în ce mai mult din cheltuielile alocate serviciilor, urmate de 
transport şi telecomunicaţii şi apoi de energia electrică şi termică. Cheltuielile 
alocate pentru plata gazelor naturale, apă, canal, salubritate sunt mai mici, da-
torită lipsei instalaţiilor respective în mediul de rezidenţă al gospodăriilor, re-
spectiv mediul rural. Un procent aproximativ egal este alocat din 1996 pentru 
plata serviciilor de învăţământ şi sănătate. 

Gospodăriile de şomeri. Începând din anul 1997 mediul economic din 
ţara noastră s-a confruntat cu apariţia fenomenului de şomaj ca urmare a 
schimbărilor declanşate de prăbuşirea sistemului economiei de comandă. 

În anul 1991 numărul şomerilor era de 337,4 mii persoane, depăşind în 
1993 şi 1994 cifra de un milion; deşi în 1996 numărul acestora s-a redus la 
637,5 mii persoane, în 1997 a crescut din nou ajungând la 881,4 mii persoane. 
Componenţa acestor gospodării este destul de stabilă pe parcursul celor trei 
ani neproducându-se modificări semnificative. 

Evoluţia cheltuielilor de consum a fost determinată de dimensiunea veni-
turilor deţinute de aceste gospodării, dimensiune ce le situează din acest punct 
de vedere, pe ultimul loc. Structura consumului a evoluat în sensul creşterii 
cheltuielilor destinate serviciilor şi produselor nealimentare. 

 
Tabelul nr. 19 - Evoluţia structurală a cheltuielilor de consum 

Cheltuieli 1995 1996 1997 1998 

•Totale de consum - mii lei – din care (%): 276,2 385,8 895,1 1296,0 

- alimentare 62,2 65,5 63,3 63,2 

- nealimentare 29,1 25,0 26,6 24,4 

- servicii 8,7 9,5 10,1 12,4 

• Băneşti de consum (pondere în total cheltuieli 
de consum - %) 

63,7 62,5 63,6 65,4 

- alimentare 29,5 32,9 31,6 33,1 

- nealimentare 25,5 20,1 21,9 19,9 

- servicii 8,7 9,5 10,1 12,4 

•Autoconsumul (pondere în total cheltuieli 
consum - %) 

39,7 41,3 40,1 37,1 

- alimentar 32,7 32,5 31,7 30,2 

- nealimentar 3,6 5,0 4,7 4,5 

 
Deşi implicarea consumului din resurse proprii acoperă o parte din cere-

rea de consum alimentar a gospodăriilor de şomeri, faţă de media pe ţară, 
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consumul alimentar la principalele produse este inferior, comparativ cu 
celelalte gospodării. 

Având în vedere preţurile la care au fost achiziţionate de gospodăriile de 
şomeri principalele produse alimentare necesare satisfacerii nevoilor fiziologice 
curente, putem calcula şi puterea de cumpărare a veniturilor obţinute de aces-
tea, în cursul perioadelor studiate. 

 
Tabelul nr. 20 - Evoluţia puterii de cumpărare la principalele produse 

alimentare 

 UM 1995 1996 1997 1998 

Pâine şi produse de franzelărie kg 414 392 353 412 

Carne proaspătă total kg 68 65 62 57 

Preparate din carne kg 45 46 51 50 

Peşte şi produse din peşte kg 111 95 92 90 

Lapte 1 606 485 497 445 

Ulei comestibil 1 109 110 113 110 

Ouă buc. 1596 1357 1487 1712 

Zahăr. kg 189 170 236 272 

Cartofi kg 334 382 . 713 499 

Legume şi conserve de legume kg 364 383 337 445 

Fructe total kg 216 211 295 272 

 
Se constată, în cazul gospodăriilor de şomeri, o îmbunătăţire a compor-

tamentului de cumpărare pentru produsele alimentare de bază în consumul 
curent, ceea ce Ie-a permis acestora să-şi orienteze o parte a cheltuielilor către 
mărfurile nealimentare şi servicii. Desigur, această tendinţă, în condiţiile men-
ţinerii ponderii ridicate a cheltuielilor alimentare (peste 60%) nu oferă certitudi-
nea ridicării calitative a consumului alimentar, ci reprezintă un aspect pozitiv 
care trebuie avut în vedere în caracterizarea evoluţiei comportamentale a gos-
podăriilor de şomeri. 

Evoluţia structurală a cheltuielilor destinate achiziţionării de mărfuri neali-
mentare reflectă o îmbunătăţire a cheltuielilor pentru îmbrăcăminte şi încăl-
ţăminte; o creştere spectaculoasă se înregistrează la grupa mărfuri de cultură, 
sport, turism, concentrată la poziţia autoturisme, 27,7% (în 1995). 

Sumele alocate de gospodăriile de şomeri pentru plata serviciilor au 
crescut, din punct de vedere dimensional fiind superioare celor ale gospo-
dăriilor de ţărani. Dacă în 1995 plata energiei electrice şi termice ocupa pon-
derea cea mai mare în sumele alocate pentru plata serviciilor, din 1996, ser-
viciile de transport şi telecomunicaţii s-au situat pe primul loc, urmate la mică 
distanţă şi de cheltuielile pentru apă, canal, salubritate. La acestea se adaugă 
şi ultimele două grupe de cheltuieli, aflate în creştere, în timp ce, ponderea 
cheltuielilor pentru îngrijire medicală şi lucrări stomatologice se află în scădere. 
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Gospodăriile de pensionari. Conform rezultatelor recensământului din 
1992, gospodăriile de pensionari reprezintă 36,8% din total. În mediul urban, 
gospodăriile de pensionari au o pondere de 24% în totalul gospodăriilor, în 
timp ce în mediul rural au cea mai mare pondere, 43% reflectare a fenomenului 
de îmbătrânire a populaţiei rurale. 39,6% din gospodăriile de pensionari sunt 
alcătuite din două persoane, 28% dintr-o singură persoană, 14% din trei per-
soane şi 7,4% din patru persoane. 

În cadrul eşantionului cuprins în cercetare configuraţia demosocioprofe-
sională evidenţiază reducerea dimensională a gospodăriilor de pensionari, pe 
seama persoanelor active, în special salariaţi şi ţărani, ceea ce conduce la 
diminuarea veniturilor băneşti necesare susţinerii nivelului cheltuielilor, aflat în 
continuă creştere. Modificarea ponderii persoanelor inactive în sensul creşterii 
acestora în gospodărie, influenţează negativ comportamentul de consum, în 
mod deosebit, în procesul de adaptare la economia de piaţă, când problema 
protecţiei sociale a persoanelor de vârsta a treia s-a transformat şi a evoluat 
negativ, sub impactul nefavorabil al evoluţiei generale a economiei. 

La nivelul economiei naţionale numărul pensionarilor a fost în 1996 cu 
1286 mii persoane mai mare decât în 1991. Din totalul anului 1991, 73% erau 
pensionari de asigurări sociale şi 24,5% pensionari agricultori; la nivelul anului 
1996, numărul pensionarilor de asigurări sociale a scăzut la 69%, iar al agricul-
torilor a crescut la 29,8%, o creştere semnificativă fiind înregistrată în anul 
1994 la ambele categorii de pensionari. 

Evoluţia veniturilor obţinute de această categorie, din pensie, se înca-
drează în limita sumelor de 126842 lei medie lunară/persoană pentru pen-
sionarii de asigurări sociale în 1996 şi 26035 lei medie lunară/persoană în ca-
zul pensionarilor agricultori, faţă de 304754 lei lunar/salariat, medie pe econo-
mie. 

Cuantumul veniturilor obţinute în perioada 1995-1998 a influenţat com-
portamentul de consum al gospodăriilor de pensionari, în sensul schimbării 
structurii consumului astfel: 

 
Tabelul nr. 21 - Evoluţia structurală a cheltuielilor de consum 

Cheltuieli 1995 1996 1997 1998 

•Totale de consum (mii lei) 253,1 382,6 817,3 1197,4 

Total (%) din care: 100,0 100,0 100,0 100,0 

- alimentare 58,9 58,6 59,4 58,9 

- nealimentare 29,7 30,4 28,6 26,9 

- servicii 11,4 11,0 12,0 14,2, 

• Băneşti total (pondere în total cheltuieli de 
consum -%-) 

61,4 59,1 58,3 60,3 

- alimentare 26,8 26,4 27,0 26,8 

- nealimentare 23,1 21,7 19,4 19,3 

- servicii 11,4 11,0 12,0 14,2 
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Cheltuieli 1995 1996 1997 1998 

•Autoconsumul (pondere în total cheltuieli 
consum -%-) 

44,7 48,5 47,9 44,5 

- alimentar 32,1 32,1 32,4 32,0 

- nealimentar 6,6 8,7 9,2 7,6 

 
Chiar dacă faţă de 1995 ponderea cheltuielilor de consum alimentar a 

scăzut în favoarea cheltuielilor de consum nealimentar, apelul la completarea 
nevoilor alimentare de bază, din resurse proprii nu poate reflecta decât o înrău-
tăţire a consumului în cazul gospodăriilor de pensionari. Reducerea cheltuie-
lilor băneşti pentru cumpărarea produselor alimentare, urmărite la principalele 
produse alimentare, oferă şi posibilitatea cunoaşterii preţurilor la care au fost 
cumpărate respectivele produse. 

Diferenţele înregistrate între cantităţile de produse alimentare cumpărate 
de pe piaţă şi cele consumate accentuează rolul important al consumului din 
produse proprii şi-n cazul gospodăriilor de pensionari. 

Preţurile la care au fost achiziţionate principalele produse alimentare au 
crescut la majoritatea produselor, ceea ce a influenţat puterea de cumpărare 
conform datelor din tabelul de mai jos: 

 
Tabelul nr. 22 - Evoluţia puterii de cumpărare 

Produse UM 1995 1996 1997 1998 

Pâine şi produse de franzelărie kg 409 439 346 285 

Carne proaspătă total kg 61 72 58 39 

Lapte l 621 537 484 310 

Ouă buc. 1484 1560 1499 1212 

Zahăr kg 178 196 233 188 

Cartofi kg 317 457 683 343 

Legume şi conserve de legume kg 356 428 321 317 

Fructe total kg 204 276 281 192 

 
Cheltuielile alocate de gospodăriile de pensionari pentru cumpărarea 

mărfurilor nealimentare s-au localizat îndeosebi la grupele: îmbrăcăminte-
încălţăminte, detergenţi, articole de igienă; medicamente; combustibil - lemne 
şi cărbuni. 

Dublarea cheltuielilor băneşti pentru plata serviciilor în 1997 faţă de 1996 
nu a suferit modificări importante în structură, rămânând preponderente chel-
tuielile cu întreţinerea şi funcţionarea utilităţilor din gospodărie. Creşterea ta-
rifelor pentru serviciile curente prestate populaţiei a făcut să scadă apelul la 
confecţionarea şi repararea de îmbrăcăminte, încălţăminte, construcţii noi şi 
reparaţii, precum şi pentru îngrijire medicală şi lucrări stomatologice. Având în 
vedere capacitatea fizică scăzută a gospodăriilor de pensionari, devine tot mai 
necesar apelul la servicii pentru producţia gospodăriei. 
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În concluzie, menţinerea unor preţuri ridicate la mărfurile alimentare, în 
condiţiile în care nevoile alimentare au un grad ridicat de saturabilifâte, com-
parativ cu celelalte nevoi, limitează partea de venit destinată satisfacerii aces-
tora. Venitul real al consumatorului rezultat al influenţelor preţurilor asupra 
consumului, subordonează comportamentul de consum general compor-
tamentului de consum alimentar. Intensitatea şi gradul de satisfacere al cererii 
de consum, în funcţie de venit, demonstrează direcţionarea veniturilor şi 
subliniază eterogenitatea fenomenelor din sfera consumului populaţiei în pro-
cesul de adaptare la economia de piaţă. 

Rezultatele obţinute vin să confirme legile lui Engel, reflectare a 
tendinţelor generale de scădere a consumului de adaptare a ierarhizării ne-
voilor, la condiţiile dificile ale tranziţiei. Prin cumpărături consumatorii îşi dez-
văluie preferinţele, bunurile strict necesare vieţii absorb partea cea mai im-
portantă a veniturilor. Inegalităţile generate de diferenţierile puterii de cumpăra-
re a veniturilor au rol hotărâtor şi determină amplificarea gradului de de-
pendenţă alimentară în comportamentul gospodăriilor. Consumatorul nu are 
posibilitatea financiară de a opta între un consum mic în prezent, pentru un 
consum mai mare în viitor. 

Existenţa nivelului de trai presupune o stare de echilibru relativ în sistem, 
susţinută prin asigurarea unui anumit grad de satisfacere economică şi socială 
a nevoilor. Nu poate exista o stare de echilibru într-un sistem economic atunci 
când din sistemul de nevoi sunt satisfăcute preponderent nevoile alimentare, 
accesul la celelalte devenind simbolic. Când sunt realizate numai o parte din 
nevoi, conceptul de nivel de trai nu are conţinut şi, prin urmare nu are valoare. 
În aceste condiţii, în opinia noastră, noţiunea de nivel de trai defineşte o stare 
de satisfacţie necesară şi suficientă, când posesorul forţei de muncă are un loc 
de muncă ce-i furnizează un venit suficient pentru a-şi face prezentul cât mai 
suportabil, a-şi asuma, prin anticipaţie, viitorul acţiunilor sale şi a-şi adopta 
măsuri de protecţie împotriva riscului provocat de factori aleatori. 



CAPITOLUL  IV. DIAGNOZA  
CONSUMULUI POPULAŢIEI 

 
Analiza realizată la nivelul fiecărei categorii de gospodării permite evi-

denţierea aspectelor caracteristice de particularizare pentru fiecare gospodărie 
în parte, şi în acelaşi timp, relevă tendinţe comune tuturor gospodăriilor ce 
trăiesc şi-şi desfăşoară activităţile în acelaşi mediu, plin de paradoxuri, al tran-
ziţiei spre economia de piaţă. 

• Mărimea şi structura gospodăriilor, după statutul ocupaţional al capului 
gospodăriei, evidenţiază preponderenţa gospodăriilor de salariaţi şi de pen-
sionari. Structura eterogenă a persoanelor active care există în gospodării in-
fluenţează modelul de consum şi nivelul de viaţă al acestora: statutul de salari-
at este în prezent în toate gospodăriile, indiferent de categoria în care se înca-
drează gospodăria. Ponderea persoanelor inactive (pensionari, elevi-studenţi, 
casnice) în creştere la toate gospodăriile, mai accentuată la cele de salariaţi, 
gospodării ce au rata de fiscalitate cea mai ridicată. 

• Veniturile gospodăriilor sunt influenţate la rândul lor de ponderea per-
soanelor inactive; cu cât ponderea este mai mare cu atât venitul mediu pe o 
persoană scade, discrepanţele dintre veniturile gospodăriilor fiind mai accentu-
ate în cazul gospodăriilor cu un număr mai mare de persoane. 

Ponderea veniturilor băneşti în totalul veniturilor gospodăriei caracter-
izează nivelul de viaţă al acesteia, existând o interdependenţă strânsă între 
dimensiunea veniturilor băneşti şi structura consumului. 

Cheltuielile de consum alimentar reprezintă peste 50% din suma alocată 
pentru consum, constatându-se că odată cu reducerea ponderii veniturilor 
băneşti creşte dimensiunea cheltuielilor alimentare. 

• Autoconsumul este practicat de toate gospodăriile, într-o proporţie mai 
accentuată, de către gospodăriile cele mai sărace: ţărani, şomeri şi pensionari. 

• pe termen scurt autoconsumul este o supapă de contracarare a 
efectelor negative induse de creşterea preţurilor de consum la principalele pro-
duse alimentare de bază şi la incapacitatea sistemului economic de a asigura 
securitatea alimentară a populaţiei; 

• pe termen lung este un factor de blocaj în circulaţia produselor, în-
gustând dimensiunea pieţei bunurilor de consum pentru populaţie. 

• Existenţa unor valori critice în ceea ce priveşte structura consumului al-
imentar şi a autoconsumului demonstrează: 

• în primul rând, caracterul prioritar al satisfacerii nevoilor alimentare; 
• în al doilea rând, puterea de cumpărare a venitului său real. Caracterul 

prioritar al necesităţilor vitale de hrană, în funcţie de veniturile gospodăriei, de-
termină un consum diferit la nivelul gospodăriilor la principalele produse, ali-
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mentare şi de puterea de cumpărare a veniturilor pentru aceleaşi produse se 
poate realiza o clasificare a gospodăriilor, obţinându-se o anumită configuraţie 
în funcţie de consumul principalelor produse alimentare. 

Ocuparea cu predilecţie a locurilor unu şi doi preponderent de gospo-
dăriile de patroni şi pensionari relevă şi accentuează, în acelaşi timp, pe de o 
parte, cuantumul veniturilor şi puterea obişnuinţei, formarea unui anumit model 
de consum, dificultatea de adaptare la un alt stil de viaţă. Locul trei prepon-
derent ocupat de gospodăriile de salariaţi este tot o reflectare a comporta-
mentului de consum aflat în transformare, dominat şi de dorinţa de a-şi 
menţine un nivel al consumului cât mai ridicat în funcţie de posibilităţile ex-
istente. Consecvent, gospodăriile de salariaţi se menţin totuşi pe un loc inferior, 
cinci, în ceea ce priveşte consumul de lapte, deşi puterea de cumpărare la 
acest produs este inferioară numai gospodăriilor de patroni şi ţărani. Locul cinci 
le revine şi în cazul consumului de cartofi. 

Completarea acestor concluzii o aduce configuraţia clasificării în funcţie 
de puterea de cumpărare a veniturilor. 

Ierarhizarea gospodăriilor în funcţie de puterea de cumpărare pentru 
aceleaşi produse alimentare situează, în mod constant, pe primul loc gospo-
dăriile de patroni, pe locul doi pe cele de salariaţi (excepţie în 1997 la pro-
dusele de carne, lapte şi legume se schimbă locul cu gospodăriile de ţărani) şi 
pe locul trei pe cele de ţărani. Gospodăriile de şomeri, în 1995, împart locurile 
patru şi cinci cu gospodăriile de pensionari la majoritatea produselor; la ouă au 
acelaşi consum, în timp ce în 1996 pensionarii sunt pe locul patru şi şomerii pe 
locul cinci, iar în 1996 locurile se inversează. 

• Criteriul obiectiv al preţului de vânzare este prioritar şi modifică cererea 
pentru un produs având influenţă determinantă când venitul nu se schimbă; 
modificările de venituri liniare, coeficienţii de indexare egali la cuantumuri 
diferenţiate de venituri au amplificat disparităţile între venituri şi au afectat neg-
ativ nivelul de trai al gospodăriilor. 

• Sporurile de venituri obţinute de gospodăriile populaţiei nu s-au materi-
alizat în obţinerea unor utilităţi crescute la nivelul mărfurilor nealimentare şi al 
serviciilor. 

Consumul final de bunuri şi servicii pentru populaţie este influenţat în 
principal de factorii macrosociali care acţionează asupra structurii sale impri-
mându-i sensul de mişcare şi evoluţie: scădere, creştere, stagnare, diversifi-
care, dispariţie. Amplitudinea şi ritmul de propagare la nivelul tuturor catego-
riilor de gospodării îi influenţează evoluţia şi în măsura în care pot fi evaluate şi 
dimensionate se desprind unele tendinţe viitoare ale comportamentelor de 
consum. 

Ţinând seama de marea diversitate a particularităţilor de formare şi 
structurare ale cererii, precum şi a unor aspecte specifice referitoare la modul 
de manifestare al raportului dintre cerere şi consum şi, dintre cerere şi ofertă, 
subliniem necesitatea orientării, în continuare a demersurilor noastre ştiinţifice, 
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spre aprofundarea problemelor teoretico-metodologice şi fundamentarea 
soluţiilor practice privind evaluarea, dimensionarea şi creionarea tendinţelor în 
ceea ce priveşte coordonatele structurale ale consumului populaţiei din 
România comparativ cu situaţia din ţările Uniunii Europene. 

Examinarea cererii pe piaţa bunurilor de consum pentru populaţie ne 
îndreptăţeşte să considerăm cantitatea de bunuri alimentare necesară satis-
facerii nevoilor de hrană, susţinută prin cantitatea de monedă primită ca plată a 
muncii depuse de posesorul forţei de muncă, un element important, constant şi 
convergent în asigurarea echilibrului pe această piaţă, respectiv în reglarea 
cererii şi ofertei bunurilor de consum pentru populaţie. O astfel de abordare are 
în vedere alternative privind solvabilitatea nevoilor de bază indirect prin 
acţionarea pe piaţa forţei de muncă cu scopul asigurării unui venit permanent, 
pentru cei doritori de muncă şi susţinerea unei stabilităţi a nivelului preţurilor pe 
piaţa monetară. 

Consumul alimentar tratat simplist, la scară individuală, nu poate carac-
teriza economia; încadrat însă, în contextul general al structurii consumului fi-
nal, în interdependenţa pe care o generează la nivelul şi în interiorul sistemului 
îl transformă într-o variabilă, a cărei evoluţie surprinde efectele unor fenomene 
şi procese condiţionate şi coordonate de relaţiile de proprietate, economice şi 
sociale. 

 
Tabelul nr. 23 - Evoluţia structurii cheltuielilor de consum ale familiilor 

cercetate prin BF 

 1990 1991 1992 1993 1994 

Familii de salariaţi 

Cheltuieli totale de consum (lei/lunar) 
din care: 

6166 13994 37262 113248 267745 

- cheltuieli de consum alimentar (%) 49,4 51,4 55,9 58,2 60,0 

- cheltuieli de consum nealimentar(%) 36,5 38,3 34,1 30,2 27,2 

- cheltuieli cu serviciile(%) 14,1 10,3 10,4 11,6 12,8 

Familii de ţărani 

Cheltuieli totale de consum (lei/lunar) 
din care: 

4203 8771 24827 75850 190958 

- cheltuieli de consum alimentar (%) 67,0 71,4 75,1 76,4 77,1 

- cheltuieli de consum nealimentar (%) 22,5 21,7 18,1 16,7 15,3 

- cheltuieli cu serviciile(%) 7,5 6,9 6,7 6,9 7,6 

Familii de pensionari 

Cheltuieli totale de consum (lei/lunar) 
din care: 

2979 6118 17514 55040 140272 

- cheltuieli de consum alimentar (%) 58,2 63,5 66,9 67,1 67,7 

- cheltuieli de consum nealimentar(%) 23,3 21,6 20,1 18,3 16,8 

- cheltuieli cu serviciile(%) 18,5 14,9 13,0 14,6 15,5 

Sursa: Bugetele de familie 1990-1994, CNS. 
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Tabelul nr. 24 - Evoluţia structurii cheltuielilor de consum pe grupe de 
nevoi ale familiilor cercetate prin BF 

(-%-) 

 1990 1991 1992 1993 1994 

Cheltuieli totale de consum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Consum alimentar şi băuturi 

Familii de salariaţi 49,4 51,4 55,9 58,0 60,0 

Familii de ţărani 67,0 71,4 75,1 76,1 77,1 

Familii de pensionari 58,2 63,6 66,9 67,1 67,7 

îmbrăcăminte şi încălţăminte 

Familii de salariaţi 17,3 16,8 13,7 11,7 10,7 

Familii de ţărani 11,9 9,9 7,3 6,2 5,6 

Familii de pensionari 8,6 7,4 6,9 5,3 4,2 

Locuinţă şi înzestrarea locuinţei 

Familii de salariaţi 15,3 12,3 12,0 13,0 12,7 

Familii de ţărani 12,7 10,6 1.0,5 11,2 10,7 

Familii de pensionari 15,8 12,9 12,0 14,6 14,7 

Medicamente şi îngrijire medicală 

Familii de salariaţi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 

Familii de ţărani 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 

Familii de pensionari 3,5 3,3 2,9 2,7 2,8 

Transport şi telecomunicaţii 

Familii de salariaţi 6,9 6,7 6,5 6,4 6,0 

Familii de ţărani 2,9 2,7 2,6 2,2 2,2 

Familii de pensionari 5,0 5,1 4,6 4,0 4,7 

Cultură, învăţământ şi educaţie 

Familii de salariaţi 5,3 . 7,1 6,7 5,3 4,8 

Familii de ţărani 2,1 2,2 1,9 1,6 1,6 

Familii de pensionari 4,6 4,4 4,0 3,6 3,0 

 
 

Tabelul nr. 25 - Evoluţia structurii cheltuielilor de consum ale 
gospodăriilor cercetate prin AlG-uri 

 1995 1996 1997 1998 

Total gospodării 

Cheltuieli totale de consum (lei/lunar) 
din care: 

311691 460377 968909 1442894 

- cheltuieli de consum alimentare (%) 57,5 57,6 58,8 57,2 

- cheltuieli de consum nealimentare 
(%) 

31,1 31,3 29,0 28,2 

- cheltuieli cu serviciile(%) 11,4 11,2 12,2 14,6 

Gospodării de salariaţi 

Cheltuieli totale de consum (lei/lunar) 
din care: 

379286 554794 1155926 1797403 

- cheltuieli de consum alimentar (%) 56,1 56,4 58,1 54,9 
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 1995 1996 1997 1998 

- cheltuieli de consum nealimentar (%) 31,8 31,3 28,6 28,5 

- cheltuielile cu serviciile (%) 12,1 12,3 13,3 16,7 

Gospodării de patroni 

Cheltuieli totale de consum (lei/lunar) 
din care: 

685749 905776 1640773 2700640 

- cheltuieli de consum alimentar (%) 42,8 48,1 51,0 46,8 

- cheltuieli de consum nealimentar (%) 41,8 35,8 32,5 36,7 

- cheltuieli cu serviciile (%) 15,4 16,2 16,5 16,5 

Gospodării de ţărani 

Cheltuieli totale de consum (lei/lunar) 
din care: 

286703 456725 988745 1472323 

- cheltuieli de consum alimentare (%) 59,3 57,6 58,8 58,8 

- cheltuieli de consum nealimentar (%) 33,5 35,9 33,8 33,5 

- cheltuieli cu serviciile (%) 7,2 6,5 7,4 7,8 

Gospodării de şomeri 

Cheltuieli totale de consum (lei/lunar) 
din care: 

276237 385822 895193 1296032 

- cheltuieli de consum alimentar (%) 62,2 65,5 63,3 63,2 

- cheltuieli de consum nealimentar (%) 29,1 25,0 26,6 24,4 

- cheltuielile cu serviciile (%) 8,7 9,5 10,1 12,4 

Gospodării de pensionari 

Cheltuieli totale de consum (lei/lunar) 
din care: 

253358 382624 817280 1197144 

- cheltuieli de consum alimentar (%) 58,9 58,6 59,4 58,9 

- cheltuieli de consum nealimentar (%) 29,7 30,4 28,6 269 

- cheltuieli cu serviciile (%) 11,4 11,0 12,0 14,2 

Sursa: Veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei 1995,1996 şi 1997, CNS; Aspecte 
privind calitatea vieţii populaţiei, 1996, 1997, 1998, CNS. 

 
 

Tabelul nr. 26 - Evoluţia cheltuielilor de consum pe grupe de nevoi în 
cadrul gospodăriilor cercetate prin AlG-uri 

(-%-) 

 1995 1996 1997 1998 

Cheltuieli totale de consum 100 100 100 100 

Consum alimentar şi băuturi 

Total gospodării 57,5 57,6 58,8 57,2 

Gospodării de salariaţi 56,1 56,4 58,1 54,9 

Gospodării de patroni 42,8 48,1 51,0 46,8 

Gospodării de ţărani 59,4 57,6 58,3 58,8 

Gospodării de şomeri 62,0 65,5 63,3 63,2 

Gospodării de pensionari 58,9 58,6 59,4 58,9 

Îmbrăcăminte şi încălţăminte 

Total gospodării 9,9 9,1 7,5 7,4 

Gospodării de salariaţi 11,8 11,3 9,5 9,7 
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 1995 1996 1997 1998 

Gospodării de patroni 11,6 11,8 10,9 12,3 

Gospodării de ţărani 8,0 7,3 6,3 6,0 

Gospodării de şomeri 7,8 7,5 7,5 7,2 

Gospodării de pensionari 7,8 6,9 5,3 5,2 

Locuinţă şi înzestrarea locuinţei 

Total gospodării 18,0 19,5 19,3 19,6 

Gospodării de salariaţi 15,0 15,7 14,4 15,6 

Gospodării de patroni 13,9 12,9 14,8 13,5 

Gospodării de ţărani 23,1 25,5 27,4 26,2 

Gospodării de şomeri 13,2 15,6 15,3 16,4 

Gospodării de pensionari 22,1 23,7 23,7 23,3 

Medicamente şi îngrijire medicală 

Total gospodării 1,6 1,8 2,0 2,3 

Gospodării de salariaţi 1,2 1,5 1,6 1,8 

Gospodării de patroni 1,7 1,2 1,9 2,3 

Gospodării de ţărani 0,7 0,7 0,7 0,8 

Gospodării de şomeri 0,9 1,0 1,3 1,6 

Gospodării de pensionari 2,3 2,5 2,8 3,3 

Transport şi telecomunicaţii 

Total gospodării 6,1 5,2 6,0 6,6 

Gospodării de salariaţi 7,1 6,3 7,9 9,0 

Gospodării de patroni 19,5 12,4 12,0 15,6 

Gospodării de ţărani 4,5 5,4 3,5 4,2 

Gospodării de şomeri 10,4 3,7 6,3 5,0 

Gospodării de pensionari 4,2 3,5 4,1 4,4 

Cultură, învăţământ, educaţie 

Total gospodării 3,3 3,0 2,7 3,2 

Gospodării de salariaţi 4,5 4,1 3,9 4,5 

Gospodării de patroni 5,3 8,2 3,0 4,7 

Gospodării de ţărani 2,0 1,2 1,1 1,5 

Gospodării de şomeri 2,2 2,7 2,3 2,6 

Gospodării de pensionari 1,9 1,9 1,8 2,2 

Sursa: Veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei 1995,1996 şi 1997, CNS; Aspecte 
privind calitatea vieţii populaţiei, 1996, 1997, 1998, CNS. 

 

 
Tabelul nr. 27 - Evoluţia balanţelor resurselor de energie 

- %- 

1990= 100 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Resurse de energie primară 
(mii.t.c.c.) 

- 79,8 74,8 73,4 72,2 77,3 

DESTINAŢII-pentru CONSUM din 
care: 

83,1 85,7 82,5 77,3 75,1 72,5 

Industrie, total, din care: - 57,1 52,0 49,0 47,0 46,2 

- extractivă - 8,4 8,2 10,9 10,0 9,1 
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1990= 100 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

- prelucrătoare - 84,3 83,7 80,3 81,4 80,6 

- energie electrică şi termică, gaze 
şi apă 

- 6,6 8,0 8,7 8,6 10,2 

Resursele de energie electrică 
(mil.kwh) 

- 86,7 79,4 79,2 77,1 81,3 

DESTINAŢII pentru CONSUM, din 
care: 

91,9 89,7 89,6 83,4 82,4 82,4 

Industrie-total, din care: 78,4 73,9 69,1 72,4 72,1 59,5 

- extractivă 10,7 12,3 12,3 13,2 13,9 13,4 

- prelucrătoare 70,7 68,0 64,5 62,4 62,9 62,0 

- energie electrică şi termică, apă 
şi gaze 

18,6 19,6 23,2 24,4 24,0 24,6 

Resursele de energie termică (mii 
Gcal) 

- 76,0 70,7 71,5 59,3 65,5 

DESTINAŢII pentru CONSUM, din 
care: 

95,5 99,4 95,6 91,9 98,0 90,7 

Industrie -total, din care: 71,5 63,7 63,8 60,9 59,1 56,5 

- extractivă 5,9 6,2 7,9 9,7 8,9 11,1 

- prelucrătoare 93,6 92,9 90,6 89,0 90,5 86,1 

- energie electrică şi termică, apă 
şi gaze 

0,5 1,2 1,5 1,3 0,6 2,9 

 
 

Tabelul nr. 28 - Evoluţia indicilor producţiei industriale 

(1990=100) 
Cod Denumire 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 Industrie total 77,2 60,3 61,1 63,1 69,0 75,8 71,3 59,3 

 Industrie extractivă 81,7 81,0 79,9 81,3 80,8 80,2 70,4 60,6 

 Industrie prelucrătoare 76,2 57,9 58,3 60,5 67,8 76,3 72,2 59,3 

15 Alimentară şi băuturi 80,9 66,3 57,1 64,6 66,0 64,2 53,4 52,6 

16 Tutun 97 96,6 84,5 81,0 84,8 92,7 95,6 107,8 

17 Textile şi produse textile 83,3 57,9 56,6 57,1 56,1 46,5 40,7 33,3 

18 Confecţii, blănuri şi piele 88,9 61,8 59,0 85,6 105,1 144,8 145,9 72,2 

19 Pielărie şi încălţăminte 83,9 59,5 58,5 65,6 70,8 64,4 53,3 44,7 

20 Prelucrarea lemnului (exclusiv 
mobilă) 

76,5 62,2 56,5 48,1 47,3 49,1 42,9 36,0 

21 Celuloză, hârtie şi carton 68,9 51,1 46,6 46,6 61,2 56,5 50,9 37,1 

22 Edituri, poligrafie 64,1 57,0 56,5 66,8 67,3 61,4 60,9 19,5 

24 Chimie şi fibre sintetice 73,5 56,2 58,3 53,6 58,6 51,5 39,1 31,2 

25 Prelucrarea cauciucului 72,2 50,6 53,5 43,8 46,0 46,1 36,7 30,5 

26 Alte produse din minerale 
nemetalice 

77,2 62,6 62,6 57,8 64,2 70,7 67,3 56,0 

31 Maşini şi aparate electrice 70,9 47,0 50,4 78,1 97,6 124,0 161,7 116,1 

32 Echipamente şi aparate radio-TV 88,5 57,9 69,1 148,3 185,2 338,0 432,9 297,8 

33 Aparatură şi instrumente medicale, 81,0 59,8 60,1 51,7 69,5 98,1 92,7 64,1 
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Cod Denumire 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

optice şi ceasornicărie 

34 Mijloace de transport rutier 75,3 53,3 67,1 61,0 61,4 76,4 77,4 87,2 

36 Mobilier şi alte activităţi 94,3 76,7 99,4 112,3 144,9 218,1 200,4 131,3 

40 Prod., transp. şi distr. de en. el. 83,3 78,0 79,8 79,6 81,6 83,2 75,9 66,0 

Sursa: Anuarul statistic al României, CNS, 1998; Buletin statistic lunar, 1998-1999. 

 
Tabelul nr. 29 - Indicii preţurilor producţiei industriale 

 (anul anterior = 100) 

Cod Denumire 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 Industrie total 265,0 240,5 135,1 149,9 252,7 133,2 

 Industrie extractivă 248,3 230,3 119,1 147,7 347,1 117,4 

 Industrie prelucrătoare 271,9 242,6 138,7 151,4 232,7 135,8 

15 Alimentară şi băuturi 387,0 246,5 133,7 149,3 229,5 141,8 

16 Tutun 508,3 275,0 137,3 198,6 320,3 144,5 

17 Textile şi produse textile 253,0 233,6 146,4 150,4 213,2 138,7 

18 Confecţii, blănuri şi piele 305,0 198,4 141,8 153,5 176,6 197,2 

19 Pielărie şi încălţăminte 265,0 251,1 134,5 154,4 211,1 144,6 

20 Prelucrarea lemnului (exclusiv 
mobilă) 

252,4 266,5 130,8 144,9 216,5 163,8 

21 Celuloză, hârtie şi carton 227,7 246,0 144,6 141,7 223,7 125,9 

22 Edituri, poligrafie 195,5 509,2 171,6 187,7 179,9 207,3 

24 Chimie şi fibre sintetice 240,1 242,1 141,5 146,7 252,2 126,3 

25 Prelucrarea cauciucului 215,9 220,9 146,4 151,5 218,2 123,8 

26 Alte produse din minerale 
nemetalice 

249,5 265,1 129,6 155,3 239,5 142,9 

31 Maşini şi aparate electrice 217,7 250,3 147,8 150,9 210,5 139,2 

32 Echipamente şi aparate radio-TV 250,2 282,3 161,7 147,2 182,3 110,6 

33 Aparatură şi instrumente medicale, 
optice şi ceasornicărie 

322,0 259,2 165,5 159,2 208,0 159,1 

34 Mijloace de transport rutier 229,9 259,5 153,5 159,8 207,2 139,0 

36 Mobilier şi alte activităţi 290,6 234,0 133,5 148,6 203,2 134,9 

40 Prod., transp. şi distr. de en. el. 240,8 229,2 119,3 138,4 322,8 127,8 

Sursa: Anuarul statistic al României, CNS, 1998; Buletin statistic lunar, 1998-1999. 

 
 

Tabelul nr. 30 - Implicarea activităţii de comerţ exterior pe piaţa bunurilor 
de consum 

Export FOB 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 Animale vii şi produse alimentare 0,4 3,4 4,2 3,3 3,6 2,1 1,9 2,4 1,1 

2 Produse vegetale 0,6 1,6 1,1 1,2 1,0 2,6 4,6 1,9 2,2 

3 Grăsimi şi uleiuri vegetale - 0,1 0,2 1,3 0,7 1,0 0,8 1,5 0,8 

4 Produse alimentare, băuturi, tutun 0,3 0,8 1,1 1,0 1,1 0,9 1,3 1,3 1,1 

5 Produse minerale 19,7 14,5 13,1 11,7 11,6 9,2 8,6 7,6 6,1 
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Export FOB 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

6 Produse chimice 5,1 6,7 9,7 7,1 7,9 9,2 8,6 6,6 4,0 

7 Piei crude, tăbăcite, blănuri 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 0,7 0,7 0,8 0,7 

8 Produse din lemn exclusiv mobilier 3,0 2,7 3,5 3,6 3,6 3,3 3,7 4,0 4,6 

9 Textile şi articole textile 9,9 9,4 10,4 16,0 18,8 19,8 21,4 23,0 26,0 

10 încălţăminte, pălării, umbrele şi 
articole similare 

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

11 Metale comune şi articole din 
acestea 

16,4 14,9 16,8 19,6 17,3 18,2 15,7 18,5 19,1 

12 Maşini, aparate şi echipamente 
electrice 

16,4 16,3 11,6 9,0 8,4 8,3 8,3 8,7 9,5 

13 Mijloace şi materiale de transport 13,4 11,5 10,8 8,3 6,4 5,4 5,5 5,3 5,1 

 
 

Tabelul nr. 31 - Contribuţia importului la completarea ofertei interne 

Import CIF 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 Animale vii şi produse alimentare 3,8 0,7 1,4 1,0 1,4 1,3 0,6 0,6 1,8 

2 Produse vegetale 4,5 6,4 6,9 7,3 2,0 1,5 1,5 1,5 1,9 

3 Grăsimi şi uleiuri vegetale - 0,2 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,5 

4 Produse alimentare, băuturi, tutun 4,2 6,2 7,1 6,1 5,5 5,7 5,3 3,8 4,4 

5 Produse minerale 42,3 45,3 32,4 28,7 24,2 24,3 23,5 21,4 14,2 

6 Produse chimice 7,1 7,1 6,6 7,8 7,9 9,0 8,6 8,3 8,7 

7 Piei crude, tăbăcite, blănuri 1,0 0,3 1,2 1,7 2,1 2,1 2,3 2,5 2,6 

8 Produse din lemn exclusiv 
mobilier 

0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

9 Textile şi articole textile 2,9 4,3 9,0 10,1 11,4 11,8 11,7 13,9 15,4 

10 încălţăminte, pălării, umbrele şi 
articole similare 

0,1 0,8 0,7 0,7 0,9 1,0 1,1 1,4 1,7 

11 Metale comune şi articole din 
acestea 

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

12 Maşini, aparate şi echipamente 
electrice 

14,3 14,5 14,6 17,6 20,4 20,6 21,9 23,0 23,0 

13 Mijloace şi materiale de transport 6,9 2,5 4,7 4,3 4,7 3,9 3,6 3,4 4,1 

Sursa: Anuarul statistic al României, CNS, 1998; Buletin statistic lunar, 1998-1999. 
 

 

Tabelul nr. 32 - Indicatori specifici ai activităţii de comerţ exterior Efortul 
la export 

 Efortul la export = (exportul: producţie) x 100 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

A01 Arg. 0,9 0,4 1,8 1,8 1,1 1,7 

A02 Cărbune 0,1 0,1 0,1 0,9 0,7 0,7 

A03 Ţiţei 36,4 23,2 20,5 24,4 20,8 22,4 

A06 Min.ctr. - - 0,6 0,9 29,8 25,2 
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 Efortul la export = (exportul: producţie) x 100 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

A08 Produse alim. 3,7 0,4 1,9 3,5 3,9 3,9 

A09 Text. şi confec. 13,3 14,0 9,6 24,8 37,3 57,6 

A10 Pielărie şi 
încălţ. 

16,7 17,5 13,1 22,2 41,2 81,9 

A11 Lemn 31,1 26,1 32,1 55,0 43,6 43,2 

A14 Chimie şi 
fib.sintetice 

19,4 15,0 15,9 22,7 26,8 28,0 

A15 Medic.detr. 4,8 3,1 3,6 4,4 6,0 5,4 

A16 Cauciuc şi mat. 
plastice 

7,6 2,0 1,6 14,3 14,9 28,4 

A17 Sticla 15,8 17,9 26,7 43,0 48,0 49,7 

A18 Mat.ctr. 4,3 10,5 6,7 9,6 9,2 9,2 

A19 Met.sid. 18,0 15,9 17,8 32,2 45,6 38,2 

A20 Ctr.mas. 7,0 7,4 11,8 23,2 23,0 18,4 

A21 Maşini şi apa-
rate de uz casnic 

16,9 22,6 21,8 5,4 9,9 6,7 

A22 Prod.elec.şi 
electronice 

3,6 7,6 8,9 12,1 9,9 17,9 

A23 Mijloace de 
trans. 

23,7 23,3 17,5 30,3 24,1 31,9 

A24 Energie 
electrică 

0,1 0,1 - 0,1 0,2 0,1 

A25 Construcţii 0,9 - 1,2 0,3 2,1 1,1 

Total 8 6,9 7 11 10,7 12,4 

 
 

Tabelul nr. 33 - Rata de acoperire a importului prin export 

 Rata de acoperire a importului prin export = (export: import) x 
100 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

A01 Arg. 133,5 9,9 57,8 34,1 21 113,2 

A02 Cărbune 0,4 0,2 0,1 1,5 2,0 2,6 

A03 Ţiţei 77,8 38,5 46,7 48,8 32,5 49,2 

A06 Min.ctr. 1,6 1,0 28,4 2,4 82,7 85,6 

A08 Produse alim. 91,2 3,4 28,4 25,1 33,7 47,3 

A09 Text. şi confec. 382,6 307,1 158,4 80,3 166,4 144,6 

A10 Pielărie şi încălt. 672,4 448,7 154,2 86,1 291,3 162,0 

A11 Lemn 1834,4 615,5 782,0 362,4 406,0 521,7 

A14 Chimie şi 
fib.sintet. 

179,9 69,5 94,6 123,7 100,5 119,7 

A15 Medic.detr. 30,1 10,2 17,2 18,1 17,2 14,1 

A16 Cauciuc şi mat. 
plastice 

773,1 95,5 43,9 50,7 59,0 63,1 

A17 Sticla 597,4 500,9 615,0 380,5 434,7 386,0 
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 Rata de acoperire a importului prin export = (export: import) x 
100 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

A18 Mat.ctr. 128,9 214,6 192,7 222,9 153,1 167,9 

A19 Met.sid. 260,1 123,9 322,0 306,3 437,8 309,1 

A20 Ctr.mas. 72,5 56,9 128,3 90,4 95,2 59,4 

A21 Maşini şi aparate 
de uz cas. 

568,1 229,2 195,1 121,4 96,3 35,7 

A22 Prod. elec. şi 
electronice 

36,1 37,7 35,8 20,0 16,9 33,3 

A23 Mijloace de trans. 194,6 95,5 308,7 138,0 105,2 117,7 

A24 Energie electrică 3,4 3,6 - 3,7 10,2 1,3 

A25 Construcţii 1648,5 - - 117,6 390,0 348,4 

TOTAL 115 63,9 81,7 76,8 82,2 92,3 

 
 

Tabelul nr. 34 

  Rata de penetrare = (import: piaţa 
internă) x 100 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

A01 Arg 0,7 3,6 3,1 5,0 5,2 1,5 

A02 Cărbune 24,5 30,6. 28,9 36,6 26,1 21,9 

A03 Ţiţei 42,3 44,0 35,6 39,8 44,7 37,0 

A04 Gaze naturale 62,8 53,5 64,5 74,8 58,6 71,3 

A05 Minereuri feroase şi neferoase 20,3 37,8 38,3 24,1 30,4 39,6 

A06 Min.ctr. 1.7 2,7 2,2 26,3 33,8 28,3 

A08 Produse alim. 4,1 10,2 6,3 12,8 10,6 8,0 

A09 Text. şi confec. 3,8 5,0 6,2 28,1 25,1 48,4 

A10 Pielărie şi încălt. 2,9 4,5 8,7 24,3 18,8 73,7 

A11 Lemn 2,4 5,4 5,6 24,8 15,7 12,7 

A14 Chimie şi fib.sintet. 11,8 20,3 16,5 23,4 25,4 24,5 

A15 Medic.detr. 14,3 24,0 17,5 20,2 26,5 28,8 

A16 Cauciuc şi mat. plastice 1,1 2,1 3,5 24,4 22,5 38,6 

A17 Sticla 3,0 4,2 5,6 16,3 17,1 20,4 

A18 Mat.ctr. 3,4 5,2 3,6 4,5 6,2 5,7 

A19 Met.sid. 7,8 13,3 6,3 13,4 16 16,7 

A20 Ctr.mas. 9,4 12,2 9,4 24,8 23,4 27,5 

A21 Maşini şi aparate de uz cas. 3,4 11,3 12,2 4,5 10,2 16,8 

A22 Prod.elec.şi electronice 9,4 17,9 21 39,5 37,7 39,6 

A23 Mijloace de trans. 13,7 24,1 6,4 23,7 22,8 28,5 

A24 Energie electrică 3,3 3,1 5,9 3,3 17 3,7 

A25 Construcţii 0,1 - - 0,3 0,6 0,3 

TOTAL 7,1 10,3 8,4 13,7 12,7 13,2 

Piaţa internă = producţie + import - export. 
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1. PRECIZĂRI METODOLOGICE ŞI CONSIDERENTE 
GENERALE 

 
Fenomenul emigrării din România în perioada 1980-1999 poate fi 

analizat, din punctul de vedere al cauzelor şi factorilor de influenţă, pe două 
perioade distincte şi anume: 

 1980-1989 - perioada ultimului deceniu de existenţă a comunismului 
în România; 

 1990 - 1999 - perioada de tranziţie la economia de piaţă. 
În demersul nostru analitic, bazat pe date statistice anuale, am introdus o 

serie de particularităţi demosocioeconomice (număr de emigranţi, rata 
emigrării, structuri pe sexe, vârstă, naţionalităţi, nivel de pregătire, profesii, ţări 
de destinaţie) care ne dau posibilitatea surprinderii în complexitate a 
fenomenului ca şi a coroborării unor factori de influenţă în funcţie de specificul 
perioadei investigate. 

Concomitent cu bunurile, serviciile şi investiţiile, persoanele migrează 
într-un număr crescând pe plan internaţional, aceasta reprezentând o 
particularitate a procesului de globalizare (1). 

Migraţia internaţională, căreia i se subsumează hemoragia crescândă de 
creiere (brain drain) din ţările în curs de dezvoltare în cele dezvoltate, este unul 
dintre factorii majori care vor marca evoluţia socioeconomică în secolul XXI, 
din cel puţin trei motive: 

a)  migraţia determină schimbări profunde în profilurile demografice atât 
ale ţărilor dezvoltate cât şi ale celor în curs de dezvoltare; 

b)  mişcarea persoanelor înalt calificate din "lumea a III-a" va afecta ţările 
subdezvoltate, precum şi ţările receptoare; 

c)  diaspora internaţională are şi va avea un potenţial de afaceri impre-
sionant, servind drept canal pentru fluxurile de informaţii, de piaţă, 
capital şi calificări profesionale. 

Atitudinea guvernelor faţă de migraţia internaţională într-o mare măsură 
depinde de regimul politic la putere. Astfel, regimurile comuniste ţineau sub 
strict control emigraţia şi imigraţia, prevalentă fiind atitudinea autarhică. Sub 
puternica presiune internaţională privind respectarea drepturilor omului (de 
exemplu, reîntregirea familiei, motive de ordin politic etc.) sau din motive 
economice, îndeaproape supravegheate, fenomenul emigraţiei din România a 
avut loc şi în anii comunismului, în pofida constrângerilor şi obstacolelor mai 
mult sau mai puţin oficiale. 

În anii tranziţiei, o dată cu crearea statului de drept şi instaurarea 
regimului democratic, emigraţia din România a căpătat o cu totul altă motivaţie 
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(obţinerea unor venituri mai ridicate în ţările dezvoltate, oportunităţi sporite de 
instrucţie şi realizare profesională, reglementări legale mai puţin restrictive etc). 

În opinia noastră, fenomenul migraţiei la nivelul politicii statelor-naţiune 
trebuie abordat prin prisma determinării obiective a fenomenului căruia să i se 
adauge eficient promovarea intereselor naţionale, în cel mai extins şi mai 
modern sens al acestora. 

Emigraţia a reprezentat şi continuă să reprezinte unul dintre factorii, cel 
puţin pe termen scurt şi mediu, ce contribuie la reducerea numărului absolut al 
populaţiei ţării - fenomen care, deşi este considerat pozitiv de unii demografi 
(3), pe termen mediu şi lung este o restricţie cu impact negativ asupra 
resurselor umane şi nu numai. 



2. PROPORŢIILE MIGRAŢIEI 

 
La nivel mondial, în fiecare an emigrează între 2-3 milioane de persoane, 

marea lor majoritate îndreptându-se către patru ţări receptoare: SUA, 
Germania, Canada şi Australia (2). Potrivit estimărilor specialiştilor, la sfârşitul 
sec. al XX-lea, peste 130 de milioane de persoane trăiesc în afara ţării în care 
s-au născut, ritmul anual de creştere a migraţiei fiind de cca 2%, iar pon-
derea sa în populaţia mondială atingând modesta cifră de 2,3%. În 
America de Nord şi Europa Occidentală, în perioada 1965-1990, dinamica 
medie anuală a migraţiei a fost de 2,5%, depăşind sensibil pe cea a creşterii 
demografice în ţările respective. 

Pentru România, nu putem calcula o rată similară metodologic a 
migraţiei totale. Lipsa unei legislaţii complete privind imigrarea face imposibilă 
prezentarea, într-o statistică riguroasă, a dimensiunilor imigraţiei în ţara 
noastră. Cu toate acestea, prezentarea situaţiei emigrărilor din România, 
asociată cu dinamica repatrierilor, poate oferi o imagine relevantă privind 
fluxurile externe de populaţie care afectează economic, social şi demografic 
ţara noastră. 

Din România au emigrat în ultimele două decenii aproape 593 mii de 
persoane, din care 288 mii de persoane în ultimul deceniu al perioadei 
comuniste şi 305 mii de persoane în primii 10 ani de tranziţie. Raportată la 
totalul populaţiei României, rata medie a emigraţiei pe întreaga perioadă a fost 
de 1,3 persoane la mia de locuitori, ratele anuale extreme situându-se între o 
valoare maximă de 4,2 în 1990 şi una minimă de 0,6 în 1999 (graficul nr. 1). 

 
 

Graficul nr. 1 - Rata emigraţiei, în perioada 1980-1999 

 
Sursa: Anuarul statistic al României, 1999, CNS, 2000. 
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Pe subperioade, rata medie a emigraţiei a fost mai ridicată între 1990-
1999, respectiv de 1,34 persoane la mia de locuitori, comparativ cu 1,27‰ 
între 1980-1989. Această valoare mai ridicată, înregistrată în anii tranziţiei, 
"ascunde" variaţii anuale mult mai însemnate decât în ultimul deceniu de 
comunism. Între 1980 şi 1989 rata anuală a emigraţiei a cunoscut o tendinţă 
uşoară, dar constantă, de creştere de la 1,1‰ în 1980 la respectiv 1,8‰ în 
1989. Anul 1990 marchează un moment deosebit: cei care, în anii comu-
nismului, din varii motive nu au putut emigra, au plecat din România în primele 
luni după revoluţie. Rata emigraţiei în acest an ajunge la 4,2‰ faţă de 1,8‰ 
înregistrată cu un an înainte. După acest "vârf al plecărilor din 1990 situaţia 
pare a se calma, astfel încât în 1991 mai pleacă mai puţin de jumătate din 
numărul celor din 1990, rata emigraţiei ajungând la o valoare în jurul celei din 
1989. Pentru perioada postrevoluţie putem semnala o tendinţă clară de 
reducere a ratei emigrărilor, care din 1991 şi până în 1999 scade la aproape 
1/3, respectiv de la 1,9 la 0,6 persoane la mia de locuitori, aceasta, pe fondul 
reducerii continue a populaţiei ţării cu cca 700 mii de persoane (graficul nr. 2). 

 
Graficul nr. 2 - Evoluţia populaţiei şi a numărului de emigranţi, In 

perioada 1980-1999 

 
Sursa: Anuarul statistic al României, 1999, CNS, 2000. 

 
Având în vedere dimensiunea ratei medii a migraţiei totale la nivel 

mondial şi european, evoluţiile ratei emigrării nu pot fi apreciate ca fiind 
deocamdată alarmante pentru România, dat fiind transformările importante pe 
care Ie-a traversat în aceşti 20 de ani - de la o tot mai intensă centralizare şi 
control al fluxurilor migratorii externe până în 1989 către o circulaţie liberă şi 
prea puţin monitorizată în prezent. 

Un aspect interesant de semnalat în acest context îl constituie numărul şi 
evoluţia persoanelor repatriate, deci a celor care, după o perioadă de şedere în 
străinătate se reîntorc în România. Mulţi dintre aceştia, continuă să aibă dublă 
cetăţenie, unii iniţiază afaceri în ţară, alţii doar îşi cheltuiesc o parte din 
veniturile obţinute în străinătate. Ca mărime, numărul lor este în creştere, 
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ajungând în 1998, de exemplu, să reprezinte mai mult de jumătate din numărul 
persoanelor emigrante; în ultimii cinci ani, numărul total al repatriaţilor a 
crescut de circa 3,5 ori (graficul nr. 3). 

Mai mult de jumătate din repatriaţi sunt bărbaţi şi tot în aceeaşi proporţie 
sunt şi cei aflaţi între 18-40 de ani. Copiii şi bătrânii deţin fiecare sub 10% din 
totalul persoanelor repatriate. După naţionalitate, cei mai mulţi, cum era de 
altfel şi firesc, sunt români (cea 90%), dar se reîntorc şi maghiari (4-5%), 
germani (în jur de 4%), evrei etc. Principalele ţări din care se repatriază sunt: 
Germania, Franţa, Ungaria, Israel, SUA etc. (graficul nr. 4). 
 

 
Graficul nr. 3 - Numărul emigranţilor şi al repatriaţilor 

 
Sursa: Anuarul statistic al României, 1999, CNS, 2000. 
 

 
Graficul nr. 4 - Structura repatrierilor, 

după ţara din care s-au repatriat 

 
Sursa: Anuarul statistic al României, 1999, CNS, 2000. 
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Date fiind evoluţiile înregistrate în rândul emigranţilor şi al persoanelor 
repatriate, precum şi o serie de alte "avantaje" temporare (calitatea controlului 
la graniţă, lipsa unor reglementări precise ale imigrărilor etc.) este de presupus 
că se manifestă şi o intensificare a imigrărilor, România fiind atractivă atât 
pentru o parte din cetăţenii Republicii Moldova, cât şi pentru cetăţeni din Asia, 
Africa etc. 

Caracteristicile dimensionale ale fluxurilor migratorii între ţările lumii, 
pentru a fi corect interpretate sub aspect social, politic, economic etc, trebuie 
însoţite de atributele lor calitative, mai ales când este vorba de transferuri între 
ţări cu niveluri de dezvoltare şi de civilizaţie sensibil diferite. 



3. EMIGRAŢIA ABSOLUTĂ  
PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE 

 

În perioada 1990-1999, numărul total al populaţiei care a emigrat din 
România a fost cu 6% mai mare comparativ cu perioada 1980-1989 (vezi 
tabelul nr. 1); această creştere a numărului emigranţilor nu pare a fi prea mare, 
după cum ar fi fost de aşteptat, dată fiind diferenţa de condiţii în ceea ce 
priveşte drepturile omului şi libertatea sa de mişcare în cele două perioade. 

Emigraţia pe grupe de vârstă 

În ceea ce priveşte grupele de vârstă, emigranţii de peste 41 de ani au 
fost mai numeroşi în perioada 1980-1989, faţă de 1990-1999, ceea ce relevă 
faptul că grupele relativ tinere ale populaţiei au fost mai mobile în perioada de 
tranziţie, în ceea ce priveşte căutarea unui loc de muncă în străinătate. Acest 
fenomen, evident, a fost nefavorabil pentru structura ocupării pe vârste în 
România. 
 

Tabelul nr. 1 Număr de emigranţi pe grupe de vârstă,  
în perioada 1980-1999 

Anul Total -18 ani 18-25 ani 26-40 ani 41-50 ani 51-60 ani 
61 ani şi 

peste 

Total, 
din care: 

592862 146724 91020 180543 64306 51469 58800 

-pe subperioade 

1980-
1989 

287753 68192 41712 85376 33811 26939 31723 

1990-
1999 

305109 78532 49308 95167 30495 24530 27077 

-evoluţii anuale 

1980 24712 5773 4009 6797 3386 2323 2424 

1981 20886 4669 3311 6120 2740 1925 2121 

1982 24374 5771 3612 7223 3072 2105 2591 

1983 26300 6818 3381 7279 3179 2573 3070 

1984 29894 7545 3601 8584 3670 3014 3480 

1985 27249 6692 3407 8046 3204 2788 3112 

1986 26509 5971 3699 8102 2903 2467 3367 

1987 29168 6796 3823 8714 3240 2972 3623 

1988 37298 7564 6246 12150 4274 3214 3850 

1989 41363 10593 6623 12361 4143 3558 4085 

Anul Total -18 ani 18-25 ani 26-40 ani 41-50 ani 51-60 ani 61 ani şi 
peste 
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Anul Total -18 ani 18-25 ani 26-40 ani 41-50 ani 51-60 ani 
61 ani şi 

peste 

1990 96929 25298 13570 25589 9790 11311 11371 

1991 44160 14837 7949 10863 3533 3356 3622 

1992 31152 5540 7807 10195 2861 2249 2500 

1993 18446 4119 3608 5683 1822 1407 1807 

1994 17146 4597 3036 5901 1569 959 1084 

1995 25675 5137 4180 10875 2803 1245 1435 

1996 21526 4198 3447 8347 2701 1332 1501 

1997 19945 4145 2559 8091 2490 1143 1517 

1998 17536 6371 1795 5379 1690 864 1437 

1999 12594 4290 1357 4244 1236 664 803 

Sursa: date CNS. 

 
"Vârful" emigraţiei a fost, după cum era de aşteptat, în anul 1990 (vezi 

tabelul nr. 2), când aceasta a reprezentat în medie 16,35% din totalul 
emigranţilor în perioada 1980-1999 şi respectiv 31,7% în perioada 1990-1999. 
Acest boom se explică prin marea dorinţă a libertăţii de mişcare în primul an 
după perioada totalitaristă. 

Tot din tabelul nr. 2 rezultă că, treptat, la fiecare grupă de vârstă numărul 
de emigranţi a scăzut în anii tranziţiei, mai ales la grupele cu vârste între 18-25 
ani (care, de regulă, nu au o calificare ce ar putea fi căutată în străinătate) şi 
peste 41 de ani, considerate mai vârstnice şi cu posibilităţi relativ reduse de a 
mai face carieră în străinătate. 
 

 

Tabelul nr. 2 - Structura procentuală a emigraţiei, în perioada 1980-1999 

Anul Total -18 ani 18-25 ani 26-40 ani 41-50 ani 51-60 ani 
61 ani şi 

peste 

Total, 
din care: 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

-pe subperioade 

1980-
1989 

48.54 46.48 45.83 47.29 52.58 52.34 53.95 

1990-
1999 

51.46 53.52 54.17 52.71 47.42 47.66 46.05 

-evoluţii anuale 

1980 4.17 3.93 4.40 3.76 5.27 4.51 4.12 

1981 3.52 3.18 3.64 3.39 4.26 3.74 3.61 

1982 4.11 3.93 3.97 4.00 4.78 4.09 4.41 

1983 4.44 4.65 3.71 4.03 4.94 5.00 5.22 

1984 5.04 5.14 3.96 4.75 5.71 5.86 5.92 

1985 4.60 4.56 3.74 4.46 4.98 5.42 5.29 

Anul Total -18 ani 18-25 ani 26-40 ani 41-50 ani 51-60 ani 61 ani şi 
peste 
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Anul Total -18 ani 18-25 ani 26-40 ani 41-50 ani 51-60 ani 
61 ani şi 

peste 

1986 4.47 4.07 4.06 4.49 4.51 4.79 5.73 

1987 4.92 4.63 4.20 4.83 5.04 5.77 6.16 

1988 6.29 5.16 6.86 6.73 6.65 6.24 6.55 

1989 6.98 7.22 7.28 6.85 6.44 6.91 6.95 

1990 16.35 17.24 14.91 14.17 15.22 21.98 19.34 

1991 7.45 10.11 8.73 6.02 5149 6.52 6.16 

1992 5.25 3.78 8.58 5.65 4.45 4.37 4.25 

1993 3.11 2.81 3.96 3.15 2.83 2.73 3.07 

1994 2.89 3.13 3.34 3.27 2.44 1.86 1.84 

1995 4.33 3.50 4.59 6.02 4.36 2.42 2.44 

1996 3.63 2.86 3.79 4.62 4.20 2.59 2.55 

1997 3.36 2.83 2.81 4.48 3.87 2.22 2.58 

1998 2.96 4.34 1.97 2.98 2.63 1.68 2.44 

1999 2.12 2.92 1.49 2.35 1.92 1.29 1.37 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor primare ale CNS. 

 
Cele mai mari ponderi în total emigranţi în anii 1998-1999 le-au deţinut 

grupele de vârstă până la 18 ani şi 26-40 ani care, în general, au cele mai mari 
surse de a se realiza profesional şi material în străinătate. 

Este de remarcat că, de regulă, ponderea emigranţilor (cu excepţia anilor 
1990 şi 1991) în numărul total de emigranţi, în perioada 1980-1999, a fost 
sensibil mai redusă decât mărimea acesteia în anii comunismului, ceea ce 
dovedeşte, practic, instaurarea unei tendinţe de "stabilizare" a nivelurilor 
relative ale emigraţiei, la toate grupele de vârstă, desigur, în condiţiile dife-
renţierii nivelurilor respective pe categorii de vârstă (graficul nr. 5). 

 
 

Graficul nr. 5 - Structura emigraţiei pe grupe de vârstă, 1980-1999 

 
Sursa: date CNS. 
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Tabelul nr. 3 - Distribuţia procentuală a emigraţiei pe grupe de vârstă, în 
perioada 1980-1999 

Anul Total -18 ani 18-25 ani 26-40 ani 41-50 ani 51-60 ani 
61 ani şi 

peste 

Total, 
din care: 

100.00 24.75 15.35 30.45 10.85 8.68 9.92 

-pe subperioade 

1980-
1989 

100.00 23.70 14.50 29.67 11.75 9.36 11.02 

1990-
1999 

100.00 25.74 16.16 31.19 9.99 8.04 8.87 

-evoluţie anuală 

1980 100.00 23.36 16.22 27.50 13.70 9.40 9.81 

1981 100.00 22.35 15.85 29.30 13.12 9.22 10.16 

1982 100.00 23.68 14.82 29.63 12.60 8.64 10.63 

1983 100.00 25.92 12.86 27.68 12.09 9.78 11.67 

1984 100.00 25.24 12.05 28.71 12.28 10.08 11.64 

1985 100.00 24.56 12.50 29.53 11.76 10.23 11.42 

1986 100.00 22.52 13.95 30.56 10.95 9.31 12.70 

1987 100.00 23.30 13.11 29.88 11.11 10.19 12.42 

1988 100.00 20.28 16.75 32.58 11.46 8.62 10.32 

1989 100.00 25.61 16.01 29.88 10.02 8.60 9.88 

1990 100.00 26.10 14.00 26.40 10.10 11.67 11.73 

1991 100.00 33.60 18.00 24.60 8.00 7.60 8.20 

1992 100.00 17.78 25.06 32.73 9.18 7.22 8.03 

1993 100.00 22.33 19.56 30.81 9.88 7.63 9.80 

1994 100.00 26.81 17.71 34.42 9.15 5.59 6.32 

1995 100.00 20.01 16.28 42.36 10.92 4.85 5.59 

1996 100.00 19.50 16.01 38.78 12.55 6.19 6.97 

1997 100.00 20.78 12.83 40.57 12.48 5.73 7.61 

1998 100.00 36.33 10.24 30.67 9.64 4.93 8.19 

1999 100.00 34.06 10.77 33.70 9.81 5.27 6.38 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor CNS. 

 
Analiza distribuţiei procentuale a emigraţiei pe grupe de vârstă, în cadrul 

celor două perioade decenale analizate (tabelul nr. 3) relevă următoarele 
aspecte mai importante: 

a) în ambele perioade, grupa de vârstă între 26-40 ani a reprezentat 
circa 30% din numărul total de emigranţi, ceea ce se explică prin faptul că 
grupa respectivă, indiferent de regimul politic, manifestă cel mai înalt grad de 
mobilitate, bazat în principal pe nivelul pregătirii profesionale şi de cererea din 
ţările de imigraţie; 

b) emigranţii aparţinând grupei de vârstă până la 18 ani, ca pondere, 
deţin locul doi (proporţie importantă - circa 25%), acesta fiind, în mare măsură, 
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rezultatul plecărilor în grupuri familiale (care includ şi copii), precum şi ale unor 
tineri în vederea completării studiilor. 

Emigraţia pe sexe 

Din punctul de vedere al structurii pe- sexe a emigraţiei relevăm 
următoarele caracteristici: 

a) în ambele perioade numărul femeilor emigrante a fost mai mare 
decât cel al bărbaţilor, îndeosebi în perioada 1990-1999, unul dintre factorii 
explicativi fiind şi căsătoriile încheiate în străinătate ale persoanelor de sex 
feminin din România (graficul nr. 6); 

b) în perioada 1990-1999 se constată o descreştere a numărului de 
emigranţi, mai bruscă în anii 1991 şi 1992 (la bărbaţi de la 46335 persoane în 
anul 1990 la 5858 persoane în 1999 şi la femei de la 50594 persoane la 
respectiv 6736 persoane); această evoluţie marchează un trend descendent al 
emigraţiei pe sexe care, după toate probabilităţile, în următorii ani, se va 
continua cu un moment de reluare temporară a creşterii care ar putea să 
apară, probabil, atunci când România va beneficia de libera circulaţie a 
persoanelor (desfiinţarea vizelor pentru cetăţenii românii) în cadrul procesului 
de extindere a Uniunii Europene (tabelul nr. 4); 

c) ponderea medie anuală a emigrărilor atât la bărbaţi cât şi la femei, în 
anii 1992-1999, a fost mai redusă decât cea înregistrată în perioada 1980-
1989, ceea ce confirmă trendul descendent, anterior menţionat, precum şi o 
tendinţă de stabilizare a emigraţiei; 

d) cu excepţia anului 1992, în toţi anii analizaţi emigraţia la femei a 
reprezentat o proporţie cuprinsă între 51,76% şi 54,01% în numărul total de 
emigranţi, ceea ce reflectă o mobilitate mai mare a sexului femfnin pe plan 
internaţional, precum şi o cerere externă mai mare de forţă de muncă feminină, 
care este mai slab plătită, comparativ cu bărbaţii. 
 

Graficul nr. 6 - Structura emigraţiei pe sexe, 1980-1999 

 
Sursa: date CNS. 
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Emigraţia pe sexe, în perioada 1980  

A. Numărul emigranţilor pe sexe 
 

Tabelul nr. 4 -1999 

Anul Total Bărbaţi Femei 

Total, din care: 592862 286430 306432 

-pe subperioade 

1980-1989 287753 140864 146889 

1990-1999 305109 145566 159543 

-evoluţii anuale 

1980 24712 12195 12517 

1981 20886 10334 10552 

1982 24374 12084 12290 

1983 26300 12402 13898 

1984 29894 14206 15688 

1985 27249 13318 13931 

1986 26509 13173 13336 

1987 29168 13954 15214 

1988 37298 18814 18484 

1989 41363 20384 20979 

 

1990 96929 46335 50594 

1991 44160 21211 22949 

1992 31152 16085 15067 

1993 18446 8751 9695 

1994 17146 7886 9260 

1995 25675 11478 14197 

1996 21526 10079 11447 

1997 19945 9423 10522 

1998 17536 8460 9076 

1999 12594 5858 6736 

 
B. Structura emigraţiei pe sexe 

Anul Total Bărbaţi Femei 

Total, din care: 100.00 100.00 100.00 

- pe subperioade 

1980-1989 48.54 49.18 47.94 

1990-1999 51.46 50.82  52.06 

- evoluţii anuale 

1980 4.17 4.26 4.08 

1981 3.52 3.61 3.44 

1982 4.11 4.22 4.01 

1983 4.44 4.33 4.54 

1984 5.04 4.96 5.12 
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Anul Total Bărbaţi Femei 

1985 4.60 4.65 4.55 

1986 4.47 4.60 4.35 

1987 4.92 4.87 4.96 

1988 6.29 6.57 6.03 

1989 6.98 7.12 6.85 

1990 16.35 16.18 16.51 

1991 7.45 7.41 7.49 

1992 5.25 5.62 4.92 

1993 3.11 3.06 3.16 

1994 2.89 2.75 3.02 

1995 4.33 4.01 4.63 

1996 3.63 3.52 3.74 

1997 3.36 3.29 3.43 

1998 2.96 2.95 2.96 

1999 2.12 2.05 2.20 

 
 

C. Distribuţia procentuală a emigraţiei pe sexe 

Anul Total Bărbaţi Femei 

Total, din care: 100.00 48.31 51.69 

-pe subperioade 

1980-1989 100.00 48.95 51.05 

1990-1999 100.00 47.71 52.29 

-evoluţii anuale 

1980 100.00 49.35 50.65 

1981 100.00 49.48 50.52 

1982 100.00 49.58 50.42 

1983 100.00 47.16 52.84 

1984 100.00 47.52 52.48 

1985 100.00 48.88 51.12 

1986 100.00 49.69 50.31 

1987 100.00 47.84 52.16 

1988 100.00 50.44 49.56 

1989 100.00 49.28 50.72 

1990 100.00 47.80 52.20 

1991 100.00 48.03 51.97 

1992 100.00 51.63 48.37 

1993 100.00 47.44 52.56 

1994 100.00 45.99 54.01 

1995 100.00 44.70 55.30 

1996 100.00 46.82 53.18 

1997 100.00 47.24 52.76 

1998 100.00 48.24 51.76 

1999 100.00 46.51 53.49 

Sursa: date CNS şi calcule proprii. 



4. NIVELURI ŞI STRUCTURI EDUCAŢIONALE ALE 
EMIGRAŢIEI 

 
Unul dintre factorii de influenţă a fluxurilor migraţiei îl constituie nivelul 

pregătirii şi structura socioprofesională a persoanelor respective care pot avea 
o cerere diferenţiată pe piaţa internaţională a muncii. 

Cel mai mare număr de emigranţi în cele două perioade analizate s-a 
înregistrat în cazul absolvenţilor de învăţământ primar şi gimnazial, urmaţi de 
absolvenţii învăţământului liceal şi postliceal (tabelul nr. 5). Aceasta conduce la 
concluzia că în ţările dezvoltate există o cerere însemnată pentru locuri de 
muncă necalificată sau slab calificată, în condiţii dificile şi remunerate la un 
nivel relativ scăzut. Deşi salariile oferite sunt, de regulă, mult inferioare nive-
lului mediu practicat în aceste ţări, acestea sunt cu mult mai mari comparativ 
cu cele din România. 

 
Tabelul nr. 5 - Numărul emigranţilor, pe niveluri de pregătire,  

în perioada 1980-1999  

Anul Total 
învăţământ 

superior 

învăţământ 
liceal şi 

postliceal 

învăţământ 
profesional şi 
şcoli tehnice 

învăţământ 
primar şi 
gimnazial 

Alte 
situaţii 

Total, 
din care 

592808 67089 136165 64171 238600 86783 

- pe subperioade 

1980-
1989 

287753 34410 60574 30336 129005 33428 

1990-
1999 

305055 32679 75591 33835 109595 53355 

- evoluţii anuale 

1980 24712 2937 4543 2254 12677 2301 

1981 20886 2869 3992 2186 9735 2104 

1982 24374 3322 4743 2475 11145 2689 

1983 26300 2988 4875 2520 12506 3411 

1984 29894 3444 5582 2973 14053 3842 

1985 27249 3132 5333 2663 12485 3636 

1986 26509 3064 5856 2792 11690 3107 

1987 29168 3756 6475 2983 12468 3486 

1988 37298 4580 9513 4692 14912 3601 

1989 41363 4318 9662 4798 17334 5251 

 

1990 96929 5816 17350 11437 47689 14637 

1991 44106 2728 9097 5343 16074 10864 

1992 31152 3436 9040 4091 12104 2481 
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Anul Total 
învăţământ 

superior 

învăţământ 
liceal şi 

postliceal 

învăţământ 
profesional şi 
şcoli tehnice 

învăţământ 
primar şi 
gimnazial 

Alte 
situaţii 

1993 18446 1752 5110 2240 7318 2026 

1994 17146 2085 4746 2187 4661 3467 

1995 25675 4218 8518 2681 6107 4151 

1996 21526 3784 6957 2403 5251 3131 

1997 19945 3497 6582 1748 4579 3539 

1998 17536 2913 4875 1135 3167 5446 

1999 12594 2450 3316 570 2645 3613 

Sursa: date CNS. 

 
Numărul emigranţilor cu pregătire superioară a fost, pentru întreaga 

perioadă, relativ important. În anii 1980-1989 acesta a fost mai mare decât 
între 1990 şi 1999, ceea ce se poate explica prin: 

 existenţa unui stoc mai mare de forţă de muncă superior pregătită în 
anii totalitarismului, comparativ cu perioada de tranziţie care, în pofida 
opreliştilor regimului socialist, a reuşit să emigreze; 

 epuizarea relativă, în perioada de tranziţie, a stocului de persoane 
înalt calificate care doresc să emigreze, considerând că pot să se 
realizeze profesional şi material şi în ţară. 

Pentru celelalte niveluri de instruire, cu excepţia emigranţilor absolvenţi 
ai învăţământului primar şi gimnazial, ponderea celor plecaţi din ţară în anii 
tranziţiei a fost mai mare (între 52,73% şi 61,48%), faţă de perioada anterioară 
(tabelul nr. 6). Această situaţie relevă capacitatea de absorbţie a pieţelor 
muncii din ţările dezvoltate nu numai pentru forţa de muncă înalt calificată, dar 
şi pentru cea cu calificare medie şi inferioară, în principal datorită remunerării 
relativ mai slabe a acesteia, faţă de nivelul salarial practicat pentru autohtoni. 
Boom-ul de emigranţi a variat în funcţie de diferitele niveluri de pregătire, pon-
derea medie (pe ansamblul categoriilor de educaţie în total emigranţi, în peri-
oada 1980-1999) fiind de 16,35% în 1990 şi 7,44% în 1991, după care se in-
stalează o tendinţă generală (cu unele mici excepţii) de diminuare a numărului 
de emigranţi pentru toate categoriile. 
 
Tabelul nr. 6 - Structura procentuală a emigraţiei pe niveluri de pregătire, 

în perioada 1980-1999 

Anul Total 
Învăţământ 

superior 

Învăţământ 
liceal şi 

postliceal 

Învăţământ 
profesional şi 
şcoli tehnice 

Învăţământ 
primar şi 
gimnazial 

Alte 
situaţii 

Total, 
din care 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

- pe subperioade 

1980-
1989 

48.54 51.29 44.49 47.27 54.07 38.52 
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1990-
1999 

51.46 48.71 55.51 52.73 45.93 61.48 

- evoluţii anuale 

1980 4.17 4.38 3.34 3.51 5.31 2.65 

1981 3.52 4.28 2.93 3.41 4.08 2.42 

1982 4.11 4.95 3.48 3.86 4.67 3.10 

1983 4.44 4.45 3.58 3.93 5.24 3.93 

1984 5.04 5.13 4.10 4.63 5.89 4.43 

1985 4.60 4.67 3.92 4.15 5.23 4.19 

1986 4.47 4.57 4.30 4.35 4.90 3.58 

1987 4.92 5.60 4.76 4.65 5.23 4.02 

1988 6.29 6.83 6.99 7.31 6.25 4.15 

1989 6.98 6.44 7.10 7.48 7.26 6.05 

1990 16.35 8.67 12.74 17.82 19.99 16.87 

1991 7.44 4.07 6.68 8.33 6.74 12.52 

1992 5.25 5.12 6.64 6.38 5.07 2.86 

1993 3.11 2.61 3.75 3.49 3.07 2.33 

1994 2.89 3.11 3.49 3.41 1.95 4.00 

1995 4.33 6.29 6.26 4.18 2.56 4.78 

1996 3.63 5.64 5.11 3.74 2.20 3.61 

1997 3.36 5.21 4.83 2.72 1.92 4.08 

1998 2.96 4.34 3.58 1.77 1.33 6.28 

1999 2.12 3.65 2.44 0.89 1.11 4.16 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor CNS. 

 
Variaţiile anuale ale emigraţiei după nivelul de pregătire din România 

sunt rezultanta acţiunii conjugate a mai multor factori interni şi externi, între 
care, pe primul loc se situează structura cererii de forţă de muncă de pe pieţele 
ţărilor dezvoltate, precum şi restricţiile legislative din ţările respective în ceea 
ce priveşte emigraţia, structura ofertei din România având un caracter relativ 
ridicat, inclusiv datorită condiţiilor economico-sociale comparativ mai puţin 
promiţătoare în ţară faţă de străinătate. 

Emigrarea cadrelor cu pregătire superioară şi medie, în perioada 1980-
1999, a înregistrat cele mai mari contingente în anii 1984, 1988 şi 1989, ceea 
ce poate fi pus pe seama agravării condiţiilor de viaţă şi îngrădirii tot mai 
puternice a libertăţii de creaţie şi afirmare profesională pentru intelectualitate, 
îndeosebi în ultimii ani ai existenţei socialismului. 

Anii de vârf ai emigraţiei pe celelalte niveluri de pregătire din ultimul 
deceniu de comunism în România au fost în principal 1987, 1988 şi 1989, ceea 
ce confirmă afirmaţia de mai înainte privind creşterea fluxurilor migratorii în 
pofida obstacolelor şi presiunilor crescânde ale unui regim opresiv în continuă 
escaladare. 

În perioada de tranziţie, variaţia contingentelor de emigranţi, în funcţie de 
gradul lor de educaţie, a fost caracterizată prin următorii ani de vârf: 
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a) învăţământul superior - 1990, 1992, 1995, 1996, 1997 (cu o pondere 
mai mare de 5% faţă de numărul total al emigranţilor în perioada 1990-1999); 

b) învăţământul liceal şi postliceal - 1990, 1991, 1992, 1995, 1996; 
c) învăţământul profesional şi şcoli tehnice - 1990, 1991, 1992; 
d) învăţământul primar şi gimnazial -1990, 1991 şi 1992; 
e) alte situaţii -1990, 1991, 1998. 
Este de remarcat că, deşi mărimea ponderilor anuale pentru emigraţia 

pe niveluri de educaţie este diferită de la un an la altul, cei cu pregătire 
superioară, în primii ani de tranziţie, au emigrat în proporţii anuale mai reduse, 
cuprinse între 5 şi 8%, comparativ cu celelalte categorii, respectiv cuprinse 
între: 

- 6,26% şi 12,74% - studii liceale şi postliceale; 
- 6,38% şi 17,82% - învăţământ profesional şi şcoli tehnice; 
- 5,07% şi 19,99% - învăţământul primar şi gimnazial etc. (graficul nr. 7). 
Se poate trage concluzia că emigranţii cu studii superioare au 

manifestat mai multă prudenţă la începutul tranziţiei în a părăsi ţara. 
Ulterior, proporţia acestora s-a menţinut la niveluri relativ apropiate celorlalte 
categorii la care, în anul 1990, s-au înregistrat valori mai ridicate. Acest com-
portament dovedeşte practic, pe de o parte, o "refulare" mai mare la grupele de 
emigranţi cu studii mai reduse faţă de restricţiile de a merge în străinătate în 
anii comunismului, şi pe de alta, credinţa că "se pot aranja mai bine în Occi-
dent". Presiunea şomajului şi alţi "factori de constrângere" promovaţi de ţările 
primitoare au spulberat "mitul" întreţinut de ani de zile, străinătatea pierzând 
treptat din atractivitate, în special pentru cei mai slab pregătiţi, mai ales datorită 
unui grad ridicat al concurenţei şi standardelor pregătirii profesionale. 
 

Graficul nr. 7 - Emigraţia pe niveluri de pregătire, 1980-1999 

 
Sursa: date CNS. 

 
Structura procentuală a emigraţiei pe niveluri de pregătire, în cadrul 

fiecărui an al perioadei analizate evidenţiază câteva aspecte semnificative 
(tabelul nr. 7): 
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• în perioada 1980-1989 variaţiile proporţiilor emigranţilor absolvenţi ai 
învăţământului superior s-au situat în intervalul 10,44% şi 13,63%, la cei cu 
pregătire liceală şi postliceală între 18,38% şi 23,36%, la cei cu pregătire 
profesională şi şcoli tehnice între 9,12% şi 12,58%, iar la absolvenţii de 
învăţământ primar şi gimnazial între 39,98% şi 51,30%. Aceste diferenţe de 
ponderi de la un nivel de educaţie la altul, în ultimul deceniu de comunism în 
România, reflectă comportamente sensibil diferite în privinţa emigrării, într-o 
oarecare măsură influenţate şi de aranjamentele neoficiale dintre România şi 
ţările de imigraţie pentru etnicii germani şi evrei; 

• în perioada tranziţiei, 1990-1999, spectrul structural al emigraţiei, 
analizat după criteriul anterior amintit, evidenţiază intervale minime şi maxime 
ale variaţiei ponderilor în fiecare an, după cum urmează: 

 învăţământul superior 6%-19,45%; 

 cel mediu liceal şi postliceal 17,9%-33,18%; 

 cel profesional şi şcoli de maiştri 4,53%-13,13%; 

 cel primar şi gimnazial 18,06%-51,30%. 
Sensul schimbărilor structurale relevă o creştere a ponderii emigran-

ţilor absolvenţi ai învăţământului mediu liceal şi postliceal şi al celui 
superior şi o reducere sensibilă a celorlalte grupe. Această tendinţă este, fără 
îndoială, în defavoarea României, care cheltuie cu pregătirea de înalt nivel a 
unei forţe de muncă care nu se valorifică ulterior în ţară. Investiţiile făcute în 
pregătirea acestora nu se recuperează prin venituri obţinute din munca 
productivă în spaţiul sau în interes naţional. 

 
Tabelul nr. 7 - Structuri procentuale anuale ale emigraţiei pe niveluri de 

pregătire, în perioada 1980-1999 

Anul Total 
Învăţământ 

superior 

Învăţământ 
liceal şi 

postliceal 

Învăţământ 
profesional şi 
şcoli tehnice 

Învăţământ 
primar şi 
gimnazial 

Alte 
situaţii 

Total, 
din care: 

100.00 11.32 22.97 10.82 40.25 14.64 

- pe subperioade 

1980-
1989 

100.00 11.96 21.05 10.54 44.83 11.62 

1990-
1999 

100.00 10.71 24.78 11.09 35.93 17.49 

- evoluţii anuale 

1980 100.00 11.88 18.38 9.12 51.30 9.31 

1981 100.00 13.74 19.11 10.47 46.61 10.07 

1982 100.00 13.63 19.46 10.15 45.72 11.03 

1983 100.00 11.36 18.54 9.58 47.55 12.97 

1984 100.00 11.52 18.67 9.95 47.01 12..85 

1985 100.00 11.49 19.57 9.77 45.82 13.34 

1986 100.00 11.56 22.09 10.53 44.10 11.72 
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Anul Total 
Învăţământ 

superior 

Învăţământ 
liceal şi 

postliceal 

Învăţământ 
profesional şi 
şcoli tehnice 

Învăţământ 
primar şi 
gimnazial 

Alte 
situaţii 

1987 100.00 12.88 22.20 10.23 42.75 11.95 

1988 100.00 12.28 25.51 12.58 39.98 9.65 

1989 100.00 10.44 23.36 11.60 41.91 12.69 

1990 100.00 6.00 17.90 11.80 49.20 15.10 

1991 100.00 6.19 20.63 12.11 36.44 24.63 

1992 100.00 11.03 29.02 13.13 38.85 7.96 

1993 100.00 9.50 27.70 12.14 39.67 10.98 

1994 100.00 12.16 27.68 12.76 27.18 20.22 

1995 100.00 16.43 33.18 10.44  23.79 16.17 

1996 100.00 17.58 32.32 11.16  24.39 14.55 

1997 100.00 17.53 33.00 8.76 22.96 17.74 

1998 100.00 16.61 27.80 6.47 18.06 31.06 

1999 100.00 19.45 26.33 4.53 21.00 28.69 

Sursa: prelucrări pe baza datelor CNS. 

 
Desigur, diaspora poate aduce anumite avantaje României cu condiţia 

ca aceasta să fie unită şi să dispună de o situaţie material-financiară bună. 



5. EMIGRAŢIA PE PROFESII 

 
După cum era de aşteptat, cea mai mare mobilitate a profesiilor din 

România către străinătate, peste 86% aparţine unui larg spectru profesional 
(alte categorii), pentru care nu există dezagregări statistice (tabelul nr. 8). 
 

Tabelul nr. 8 - Emigranţi pe unele profesii, în perioada 1980-1999 

Anul Total 
Ingineri, 
arhitecţi 

Medici, 
farmacişti 

Profesori Economişti 
Tehnicieni, 

maiştri 
Alţii 

Total, 
din care 

592808 30690 9219 15876 6938 19095 510990 

- pe sub perioade 

1980-
1989 

287753 13357 5087 7689 2570 10200 248850 

1990-
1999 

305055 17333 4132 8187 4368 8895 262140 

- evoluţii anuale      

1980 24712 1039 455 726 202 934 21356 

1981 20886 1053 436 656 187 850 17704 

1982 24374 1277 467 787 231 885 20727 

1983 26300 1026 414 803 211 858 22988 

1984 29894 1322 493 775 274 1036 25994 

1985 27249 1231 427 683 258 957 23693 

1986 26509 1194 509 633 213 865 23095 

1987 29168 1478 502 815 295 1131 24947 

1988 37298 1938 705 887 377 1312 32079 

1989 41363 1799 679 924 322 1372 36267 

1990 96929 2673 827 1087 449 2262 89631 

1991 44106 1512 344 452 221 998 40579 

1992 31152 1709 413 579 279 1061 27111 

1993 18446 1162 276 374 188 701 15745 

1994 17146 1089 235 688 359 513 14262 

1995 25675 2103 492 1356 688 840 20196 

1996 21526 1912 432 1148 665 708 16661 

1997 19945 1821 428 984 587 712 15413 

1998 17536 1738 384 816 521 602 13475 

1999 12594 1614 301 703 411 498 9067 

Sursa: date CNS.  

 
Din acest motiv analiza noastră se va concentra asupra categoriilor 

profesionale înregistrate statistic în mod distinct (graficul nr. 8). 
Profesia cu cel mai mare număr de emigranţi, atât în perioada 1980-

1989 cât şi în 1990-1999, a fost cea a inginerilor şi arhitecţilor; aceasta 
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relevă nivelul de pregătire al şcolii româneşti în acest domeniu, respectiv 
compatibilitatea cu cerinţele pieţelor specifice din ţările dezvoltate. Dacă în anii 
comunismului emigranţii ingineri/arhitecţi erau mai uniform repartizaţi pe ani, 
dimpotrivă, în anii tranziţiei se constată variaţii însemnate de la un an la altul. 

 

Graficul nr. 8 - Emigranţi, pe unele profesii, 1980-1999 

 
Sursa: date CNS. 

 
Profesia cu cel mai mare număr de emigranţi, atât în perioada 1980-

1989 cât şi în 1990-1999, a fost cea a inginerilor şi arhitecţilor; aceasta 
relevă nivelul de pregătire al şcolii româneşti în acest domeniu, respectiv 
compatibilitatea cu cerinţele pieţelor specifice din ţările dezvoltate. Dacă în anii 
comunismului emigranţii ingineri/arhitecţi erau mai uniform repartizaţi pe ani, 
dimpotrivă, în anii tranziţiei se constată variaţii însemnate de la un an la altul. 

Cea de a doua categorie de profesii cu grad ridicat de emigrare se referă 
la tehnicieni şi maiştri, fiind urmaţi, în ordine, de profesori, medici/far-
macişti şi economişti. Cu excepţia medicilor, în perioada de tranziţie, numă-
rul emigranţilor pe profesii a fost mai mare, în comparaţie cu perioada ante-
rioară. 

Analiza structurii pe profesii a emigranţilor relevă o schimbare a opţiu-
nilor în ceea ce priveşte cererea pieţelor externe şi respectiv înclinaţia spre 
emigraţie a unor categorii de populaţie (tabelul nr. 9). Creşte proporţia 
economiştilor care pleacă precum şi cea a profesorilor. 
 

Tabelul nr. 9 - Structuri procentuale ale emigraţiei  
pe unele profesii, 1980-1999 

Anul Total 
Ingineri, 
arhitecţi 

Medici, 
farmacişti 

Profesori Econojnişti 
Tehnicieni, 

maiştri 
Alţii 

Total, 
din care 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

- pe sub perioade 

1980- 48.54 43.52 55.18 48.43 37.04 53.42 48.70 
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Anul Total 
Ingineri, 
arhitecţi 

Medici, 
farmacişti 

Profesori Econojnişti 
Tehnicieni, 

maiştri 
Alţii 

1989 

1990-
1999 

51.46 56.48 44.82 51.57 62.96 46.58 51.30 

- evoluţii anuale 

1980 4.17 3.39 4.94 4.57 2.91 4.89 4.18 

1981 3.52 3.43 4.73 4.13 2.70 4.45 3.46 

1982 4.11 4.16 5.07 4.96 3.33 4.63 4.06 

1983 4.44 3.34 4.49 5.06 3.04 4.49 4.50 

1984 5.04 4.31 5.35 4.88 3.95 5.43 5.09 

1985 4.60 4.01 4.63 4.30 3.72 5.01 4.64 

1986 4.47 3.89 5.52 3.99 3.07 4.53 4.52 

1987 4.92 4.82 5.45 5.13 4.25 5.92 4.88 

1988 6.29 6.31 7.65 5.59 5.4-3 6.87 6.28 

1989 6.98 5.86 7.37 5.82 4.64 7.19 7.10 

1990 16.35 8.71 8.97 6.85 6.47 11.85 17.54 

1991 7.44 4.93 3.73 2.85 3.19 5.23 7.94 

1992 5.25 5.57 4.48 3.65 4.02 5.56 5.31 

1993 3.11 3.79 2.99 2.36 2.71 3.67 3.08 

1994 2.89 3.55 2.55 4.33 5.17 2.69 2.79 

1995 4.33 6.85 5.34 8.54 9.92 4.40 3.95 

1996 3.63 6.23 4.69 7.23 9.58 3.71 3.26 

1997 3.36 5.93 4.64 6.20 8.46 3.73 3.02 

1998 2.96 5.66 4.17 5.14 7.51 3.15 2.64 

1999 2.12 5.26 3.26 4.43 5.92 2.61 1.77 

Sursa: prelucrări pe baza datelor CNS. 

 
Situaţia economiştilor se poate explica prin doi factori: a) o 

compatibilizare a conţinutului pregătirii în acestă profesie cu cerinţele 
economiei de piaţă; b) relativa saturare a pieţei româneşti cu ofertanţi de 
muncă cu pregătire economică, perioada 1995-1997 oferind pieţei muncii din 
România primele contingente de economişti ai perioadei de tranziţie din 
învăţământul superior de stat şi privat. Pentru profesori situaţia este puţin 
diferită în sensul că cererea pieţelor externe ale muncii urmăreşte atragerea 
unor cadre de prestigiu în ţara-receptoare, în mare parte recunoscute pe plan 
internaţional. Dacă după 1997 categoriile de specialişti menţionate îşi reduc 
ponderea în totalul emigranţilor pe profesii, inginerii/arhitecţii continuă să deţină 
cel mai ridicat potenţial de emigrare, iar tehnicienii şi maiştrii cel mai redus. 
Analiza structurii pe profesii a emigranţilor din fiecare an relevă o tendinţă de 
creştere a ponderii inginerilor/arhitecţilor, profesorilor şi economiştilor pe sea-
ma diminuării ponderii altor categorii profesionale (tabelul nr. 10). 
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Tabelul nr. 10 - Structuri procentuale anuale ale emigraţiei pe unele 
profesii, 1980-1999 

Anul Total 
Ingineri, 
arhitecţi 

Medici, 
farmacişti 

Profesori Economişti 
Tehnicieni, 

maiştri 
Alţii 

Total, 
din care 

100.00 5.18 1.56 2.68 1-17 3.22 86.20 

- pe subperioade 

1980-
1989 

100.00 4.64 1.77 2.67 0.89 3.54 86.48 

1990-
1999 

100.00 5.68 1.35 2.68 1.43 2.92 85.93 

- evoluţii anuale 

1980 100.00 4.20 1.84 2.94 0.82 3.78 86.42 

1981 100.00 5.04 2.09 3.14 0.90 4.07 84.76 

1982 100.00 5.24 1.92 3.23 0.95 3.63 85.04 

1983 100.00 3.90 1.57 3.05 0.80 3.26 87.41 

1984 100.00 4.42 1.65 2.59 0.92 3.47 86.95 

1985 100.00 4.52 1.57 2.51 0.95 3.51 86.95 

1986 100.00 4.50 1.92 2.39 0.80 3.26 87.12 

1987 100.00 5.07 1.72 2.79 1.01 3.88 85.53 

1988 100.00 5.20 1.89 2.38 1.01 3.52 86.01 

1989 100.00 4.35 1.64 2.23 0.78 3.32 87.68 

1990 100.00 2.76 0.85 1.12 0.46 2.33 92.47 

1991 100.00 3.43 0.78 1.02 0.50 2.26 92.00 

1992 100.00 5.49 1.33 1.86 0.90 3.41 87.03 

1993 100.00 6.30 1.50 2.03 1.02 3.80 85.36 

1994 100.00 6.35 1.37 4.01 2.09 2.99 83.18 

1995 100.00 8.19 1.92 5.28 2.68 3.27 78.66 

1996 100.00 8.88 2.01 5.33 3.09 3.29 77.40 

1997 100.00 9.13 2.15 4.93 2.94 3.57 77.28 

1998 100.00 9.91 2.19 4.65 2.97 3.43 76.84 

1999 100.00 12.82 2.39 5.58 3.26 3.95 71.99 

Sursa: prelucrări pe baza datelor CNS. 

 
In perioada 1980-1999, ponderea cea mai ridicată în numărul total anual 

al emigranţilor a fost deţinută de ingineri/arhitecţi, fiind de câteva ori mai mare 
decât cea a economiştilor şi a medicilor, ceea ce conduce la concluzia că, într-
un viitor nu prea îndepărtat, această profesie s-ar putea să devină deficitară pe 
piaţa muncii din România, în condiţiile în care se va relua creşterea economică 
şi învăţământul nu va reuşi să acopere golul de ofertă pentru această profesie, 
situaţie întrucâtva asemănătoare cu cea din România dintre cele două 
războaie. 



6. EMIGRAŢIA PE NAŢIONALITĂŢI (GRUPURI ETNICE) 

 
Analiza datelor statistice disponibile pentru perioada 1980-1999 privind 

emigraţia pe naţionalităţi (grupuri etnice) din România relevă câteva aspecte 
deosebit de interesante legate mai ales de diferenţa de propensiune migratorie 
a grupurilor etnice şi naţionalităţilor. Spectrul motivaţional al emigraţiei diferi-
telor naţionalităţi este foarte larg, dar principalele sale elemente constitutive 
gravitează în jurul unor aspiraţii precum: speranţa unei mai bune situaţii 
economico-sociale, materiale, (re)întregirea familiei, revenirea la statul în care 
naţionalitatea sau grupul etnic este majoritar (de exemplu Germania, Israel, 
Ungaria etc), căsătorii mixte, convingeri politice, religioase etc. 

În perioada ultimilor zece ani de comunism, numărul emigranţilor a fost 
mai mare decât cel din perioada de tranziţie la germani, unguri, evrei şi alţii şi 
mai redus la români (tabelul nr. 11). Aceasta se poate explica prin încălcarea 
tot mai flagrantă a drepturilor elementare ale omului în ultimii ani ai socialismu-
lui totalitar, precum şi prin existenţa unor forme de discriminări "mascate" ori 
"tacite" faţă de naţionalităţile "conlocuitoare, mai ales atunci când se punea 
problema accesului liber şi egal al acestora la unele funcţii de conducere. În 
prezent, o astfel de problemă nu mai există la guvernare, aflându-se, de 
exemplu, pe funcţii de miniştri şi demnitari de stat multe persoane aparţinând 
etniei maghiare sau altor etnii/naţionalităţi. 

Dar frustrările generate de comunism grevau, deopotrivă, şi populaţia 
românească. Numărul românilor care au emigrat în străinătate, pe întreaga 
perioadă analizată, a depăşit pe cel al altor naţionalităţi considerate separat şi 
a fost mai mic decât numărul tuturor persoanelor de naţionalitate non-română 
care au emigrat. În cea mai mare parte, emigranţii iniţiali au fost persoane 
tinere, apte de muncă. 

În ultimii ani ai tranziţiei, pe fondul general al scăderii numărului total de 
emigranţi, cele mai mari reduceri ale numărului de emigranţi s-au înregistrat la 
evrei şi germani, care, în prezent, a ajuns să fie de ordinul a câtorva sute de 
persoane. 

Anul 1990 a reprezentat un boom al emigraţiei, mai ales pentru germani 
(26,6% din numărul total, pe întreaga perioadă, al emigranţilor nemţi) şi pentru 
români (respectiv 9,03%) şi anul 1988 pentru unguri (respectiv 15,05%) 
(tabelul nr. 12). 

În ceea ce priveşte tendinţa emigrării pe naţionalităţi, se remarcă o scă-
dere, mai ales în ultimii 2-3 ani ai tranziţiei, la toate categoriile de naţionalităţi. 
Această tendinţă se manifestă cu deosebire la germani şi evrei, care au avut 
valuri de emigraţie susţinută în anii comunismului şi în primii ani ai tranziţiei. În 
prezent, majoritatea persoanelor aparţinând acestor naţionalităţi, rezidenţi în 
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România, sunt în vârstă, manifestând o înclinaţie mai redusă spre emigrare din 
varii motive. 

 

Tabelul nr. 11 - Numărul emigranţilor pe naţionalităţi (grupuri etnice), în 
perioada 1980-1999 

Anul Total Români Germani Unguri Evrei Alţii 

Total, 
din care 

592880 264450 225354 77914 14637 10525 

- pe subperioade 

1980-1-989 287771 105350 123194 41057 11987 6183 

1990-1999 305109 159100 102160 36857 2650 4342 

- evoluţii anuale 

1980 24712 8276 13608 1388 1087 353 

1981 20886 8260 9948 1329 1008 341 

1982 24374 9750 10954 1855 1401 414 

1983 26300 9592 13441 1697 1187 383 

1984 29894 10667 14425 2540 1729 533 

1985 27249 10274 12809 2432 1159 575 

1986 26509 9412 11034 4144 1086 833 

1987 29168 11477 11639 3845 1274 933 

1988 37316 12897 10738 11728 1048 905 

1989 41363 14745 14598 10099 1008 913 

1990 96929 23888 60072 11040 745 1184 

1991 44160 19307 15567 7494 516 1276 

1992 31152 18104 8852 3523 224 449 

1993 18446 8814 5945 3206 221 260 

1994 17146 10146 4065 2509 177 249 

1995 25675 18706 2906 3608 131 324 

1996 21526 16767 2315 2105 191 148 

1997 19945 16883 1273 1459 136 194 

1998 17536 15202 775 1217 198 144 

1999 12594 11283 390 696 111 114 

Sursa: date CNS. 

 
Vârfurile de emigrare în rândul persoanelor care nu sunt de naţionalitate 

română s-au înregistrat în anii premergători tranziţiei şi la începutul acesteia. 
Pentru emigranţii de naţionalitate română ponderi importante, de peste 50% au 
fost în anii 1992 şi după 1994, ajungând în 1999 la peste 89% (graficul nr. 9). 
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Tabelul nr. 12 - Structura emigraţiei pe naţionalităţi (grupuri etnice), în 
perioada 1980-1999 

Anul Total Români Germani Unguri Evrei Alţii 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1980-1989 48.54 39.84 54.67 52.70 81.90 58.75 

1990-1999 51.46 60.16 45.33 47.30 18.10 41.25 

1980 4.17 3.13 6.04 1.78 7.43 3.35 

1981 3.52 3.12 4.41  1,71 6.89 3.24 

1982 4.11 3.69 4.86 2.38 9.57 3.93 

1983 4.44 3.63 5.96 2.18 8.11 3.64 

1984 5.04 4.03 6.40 3.26 11.81 5.06 

1985 4.60 3.89 5.68 3.12 7.92 5.46 

1986 4.47 3.56 4.90 5.32 7.42 7.91 

1987 4.92 4.34 5.16 4.93 8.70 8.86 

1988 6.29 4.88 4.76 15.05 7.16 8.60 

1989 6.98 5.58 6.48 12.96 6.89 8.67 

1990 16.35 9.03 26.66 14.17 5.09 11.25 

1991 7.45 7.30 6.91 9.62 3.53 12.12 

1992 5.25 6.85 3.93 4.52 1.53 4.27 

1993 3.11 3.33 2.64 4.11 1.51 2.47 

1994 2.89 3.84 1.80 3.22 1.21 2.37 

1995 4.33 7.07 1.29 4.63 0.89 3.08 

1996 3.63 6.34 1.03 2.70 1.30 1.41 

1997 3.36 6.38 0.56 1.87 0.93 1.84 

1998 2.96 5.75 0.34 1.56 1.35 1.37 

1999 2.12 4.27 0.17 0.89 0.76 1.08 

Sursa: prelucrări pe baza datelor CNS. 

 
Graficul nr. 9 - Emigraţia pe naţionalităţi (grupuri etnice), 1980-1999 

 
Sursa: date CNS. 
 

Proporţia ungurilor care emigrează a devansat-o pe cea a germanilor (cu 
două excepţii - 1988 şi 1996), începând cu anul 1995. În anul 1999, 5,5% din 
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emigraţia anului respectiv a fost reprezentată de etnicii maghiari şi 3,1% de cei 
germani (tabelul nr. 13). 

 

Tabelul nr. 13 - Structura anuală a emigraţiei pe naţionalităţi (grupuri 
etnice), în perioada 1980-1999 

Anul Total Români Germani Unguri Evrei Alţii 
Total, 
din care 

100.00 44.60 38.01 13.14 2.47 1.78 

- pe subperioade 
1980-1989 100.00 36.61 42.81 14.27 4.17 2.15 
1990-1999 100.00 52.15. 33.48 12.08 0.87 1.42 
- evoluţii anuale 
1980 100.00 33.49 55.07 5.62 4.40 1.43 
1981 100.00 39.55 47.63 6.36 4.83 1.63 
1982 100.00 40.00 44.94 7.61 5.75 1.70 
1983 100.00 36.47 51.11 6.45 4.51 1.46 
1984 100.00 35.68 48.25 8.50 5.78 1.78 
1985 100.00 37.70 47.01 8.93 4.25 2.11 
1986 100.00 35.50 41.62 15.63 4.10 3.14 
1987 100.00 39.35 39.90 13.18 4.37 3.20 
1988 100.00 34.56 28.78 31.43 2.81 2.43 
1989 100.00 35.65 35.29 24.42 2.44 2.21 
1990 100.00 24.64 61.98 11.39 0.77 1.22 
1991 100.00 43.72 35.25 16.97 1.17 2.89 
1992 100.00 58.12 28.42 11.31 0.72 1.44 
1993 100.00 47.78 32.23 17.38 1.20 1.41 
1994 100.00 59.17 23.71 14.63 1.03 1.45 
1995 100.00 72.86 11.32 14.05 0.51 1.26 
1996 100.00 77.89 10.75 9.78 0.89 0.69 
1997 100.00 84.65 6.38 7.32 0.68 0.97 
1998 100.00 86.69 4.42 6.94 1.13 0.82 
1999 100.00 89.59 3.10 5.53 0.88 0.91 

Sursa: prelucrări pe baza datelor CNS. 

 
O problemă rămasă neanalizată se referă la etnia rromilor emigranţi din 

România, care ar putea să fie incluşi fie la naţionalitatea română, fie la alte 
naţionalităţi. Întrucât nu există statistici oficiale distincte în această privinţă, se 
pot face următoarele prezumţii: 

a) în cazul includerii la naţionalitatea română, este posibil ca ponderea 
lor să fie destul de mare, dată fiind înclinaţia acestora de-a lungul timpurilor 
spre o mobilitate spaţială mai ridicată; 

b) în cazul înregistrării rromilor în grupa "alte etnii", este de presupus că 
doar o mică parte din ei sunt emigranţi propriu-zişi şi oficiali, cea mai mare 
parte a acestora aflându-se în străinătate neoficial şi temporar. Această 
prezumţie este susţinută de oficialităţile din ţările de imigraţie, care semnalează 
numeroase cazuri de emigrări neoficiale de rromi din România în ţările Europei 
de Vest. 



7. EMIGRAŢIA PE ŢĂRI DE DESTINAŢIE 

 
Analiza pe ţări de destinaţie a emigraţiei din România evidenţiază că 

principalele state receptoare sunt cele din arealul ţărilor membre UE (354396 
persoane pe întreaga perioadă), îndeosebi Germania, Austria, Italia şi Franţa 
cu care România are relaţii tradiţionale de cooperare în diferite domenii 
(graficul nr. 10). 
 

Graficul nr. 10 - Emigranţi, pe ţări de destinaţie, 1980-1999 

 
Sursa: date CNS. 

 
În perioada analizată, 1980-1999, cel mai mare număr de emigranţi din 

România a fost absorbit de Germania, 290786 de persoane, faţă de 238439 de 
celelalte ţări; o bună parte a emigranţilor s-a îndreptat şi spre SUA, Ungaria, 
Austria, Israel şi Franţa (tabelul nr. 14). 

În anul 1999, SUA a reprezentat ţara cu cel mai mare număr de 
emigranţi din România, 2386 de persoane, depăşind Germania (2370 de 
persoane), care a deţinut anterior primul loc din acest punct de vedere. 
Remarcăm, de asemenea, că şi Italia a fost depăşită în ultimii ani de către 
Canada. Deşi ţările membre UE se află pe primul loc în privinţa emigraţiei 
cetăţenilor români, se constată o intensificare a fluxurilor către SUA şi Canada, 
cu deosebire în ultimii ani, ca urmare a capacităţii de absorbţie mai mare a 
pieţei forţei de muncă din aceste ţări şi a ratei relativ înalte a şomajului în ţările 
UE. 
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Tabelul nr. 14 - Emigranţi pe ţări de destinaţie,în perioada 1980-1999 

Anul Total Ţări 
UE 

Austri
a 

Franţa Italia Germani
a 

Alte 
ţări UE 

Canad
a 

Israel SUA Ungari
a 

Alte 
ţări 

Total
, 
din 
care 

59286
2 

35436
9 

29349 16994 1724
0 

290786 23849
3 

26401 1975
6 

6263
6 

59809 6989
1 

- pe subperioade 

1980-
1989 

28775
3 

16654
0 

9275 4593 3128 149544 12121
3 

7495 1462
9 

3393
1 

27250 3790
8 

1990-
1999 

30510
9 

18782
9 

20074 12401 1411
2 

141242 11728
0 

18906 5127 2870
5 

32559 3198
3 

- evoluţii anuale  

1980 24712 16822 668 393 345 15416 7890 527 1182 3191 338 2652 

1981 20886 13221 619 390 300 11912 7665 568 1076 2582 289 3150 

1982 24374 14673 571 574 416 13112 9701 685 1585 3053 494 3884 

1983 26300 17041 358 550 248 15885 9259 597 1349 3744 457 3112 

1984 29894 18316 348 458 242 17268 11578 707 2003 4440 773 3655 

1985 27249 16643 532 399 263 15449 10606 741 1395 4155 761 3554 

1986 26509 16264 1705 427 328 13804 10245 648 1376 2685 1184 4352 

1987 29168 17565 1430 434 324 15377 11603 948 1694 3435 1262 4264 

1988 37298 16405 1544 532 386 13943 20893 923 1483 3063 10529 4895 

1989 41363 19590 1500 436 276 17378 21773 1151 1486 3583 11163 4390 

1990 96929 72336 3459 1626 1130 66121 24593 1894 1227 4924 10635 5913 

1991 44160 27539 4630 1512 1396 20001 16621 1661 519 5770 4427 4244 

1992 31152 18858 3282 1235 528 13813 12294 1591 463 2100 4726 3414 

1993 18446 9752 1296 937 645 6874 8694 1926 324 1245 3674 1525 

1994 17146 10503 1256 787 1580 6880 6643 1523 417 1078 1779 1846 

1995 25675 14919 2276 1438 2195 9010 10756 2286 316 2292 2509 3353 

1996 21526 11203 915 2181 1640 6467 10323 2123 418 3181 1485 3116 

1997 19945 10207 1551 1143 1706 5807 9738 2331 554 2861 1244 2748 

1998 17536 7563 941 846 1877 3899 9973 1945 563 2868 1306 3291 

1999 12594 4949 468 696 1415 2370 7645 1626 326 2386 774 2533 

Sursa: date CNS. 

 
Dacă în perioada 1980-1989, într-o serie de ţări occidentale, ponderea 

emigraţiei a fost relativ scăzută, îndeosebi în Italia (18,14% din totalul 
emigranţilor din România, în această ţară, pe întreaga perioadă), Franţa 
(27,03%), Canada (28,39%), Austria (31,6%), în anii 1990-1999 se constată o 
mărire sensibilă a numărului de emigranţi către aceste ţări (tabelul nr. 15). 

Pe ansamblul ţărilor UE, ponderea anuală a emigrărilor a fost relativ 
constantă (3-5% anual) şi a înregistrat un boom de 20,41% în 1990, ulterior 
manifestându-se tendinţa de scădere până la 2,12% în 1999. Aceleaşi tendinţe 
se observă şi în Austria, Franţa, Germania, însă cu intensităţi diferite; excepţie 
fac Italia unde, începând cu 1995 emigrează anual între 8,21% şi 12,73% din 
total şi Canada (6,16% şi 8,83%). 
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Tabelul nr. 15 - Structura emigraţiei pe ţări de destinaţie, în perioada 
1980-1999 

Anul Total 
Ţări  
UE 

Aus-
tria 

Franţa Italia 
Germa-

nia 
Alte  

ţări UE 
Cana- 

da 
Israel SUA 

Unga-
ria 

Alte  
ţări 

Total, 
din 
care 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

- pe subperioade 

1980-
1989 

48.54 47.00 31.60 27.03 18.14 51.43 50.82 28.39 74.05 54.17 45.56 54.24 

1990-
1999 

51.46 53.00 68.40 72.97 81.86 48.57 49.18 71.61 25.95 45.83 54.44 45.76 

- evoluţii anuale  

1980 4.17 4.75 2.28 2.31 2.00 5.30 3.31 2.00 5.98 5.09 0.57 3.79 

1981 3.52 3.73 2.11 2.29 1.74 4.10 3.21 2.15 5.45 4.12 0.48 4.51 

1982 4.11 4.14 1.95 3.38 2.41 4.51 4.07 2.59 8.02 4.87 0.83 5.56 

1983 4.44 4.81 1.22 3.24 1.44 5.46 3.88 2.26 6.83 5.98 0.76 4.45 

1984 5.04 5.17 1.19 2.70 1.40 5.94 4.85 2.68 10.14 7.09 1.29 5.23 

1985 4.60 4.70 1.81 2.35 1.53 5.31 4.45 2.81 7.06 6.63 1.27 5.09 

1986 4.47 4.59 5.81 2.51 1.90 4.75 4.30 2.45 6.96 4.29 1.98 6.23 

1987 4.92 4.96 4.87 2.55 1.88 5.29 4.87 3.59 8.57 5.48 2.11 6.10 

1988 6.29 4.63 5.26 3.13 2.24 4.79 8.76 3.50 7.51 4.89 17.60 7.00 

1989 6.98 5.53 5.11 2.57 1.60 5.98 9.13 4.36 7.52 5.72 18.66 6.28 

1990 16.35 20.41 11.79 9.57 6.55 22.74 10.31 7.17 6.21 7.86 17.78 8.46 

1991 7.45 7.77 15.78 8.90 8.10 6.88 6.97 6.29 2.63 9.21 7.40 6.07 

1992 5.25 5.32 11.18 7.27 3.06 4.75 5.15 6.03 2.34 3.35 7.90 4.88 

1993 3.11 2.75 4.42 5.51 3.74 2.36 3.65 7.30 1.64 1.99 6.14 2.18 

1994 2.89 2.96 4.28 4.63 9.16 2.37 2.79 5.77 2.11 1.72 2.97 2.64 

1995 4.33 4.21 7.75 8.46 12.73 3.10 4.51 8.66 1.60 3.66 4.20 4.80 

1996 3.63 3.16 3.12 12.83 9.51 2.22 4.33 8.04 2.12 5.08 2.48 4.46 

1997 3.36 2.88 5.28 6.73 9.90 2.00 4.08 8.83 2.80 4.57 2.08 3.93 

1998 2.96 2.13 3.21 4.98 10.89 1.34 4.18 7.37 2.85 4.58 2.18 4.71 

1999 2.12 1.40 1.59 4.10 8.21 0.82 3.21 6.16 1.65 3.81 1.29 3.62 

Sursa: prelucrări pe baza datelor CNS. 

 
Ponderea emigranţilor din România în ţările UE a reprezentat în total 

număr de emigranţi 61,56% în intervalul 1990-1999, faţă de respectiv 57,88% 
în anii 1980-1989, ceea ce relevă că principalul centru gravitaţional pentru 
plecările de persoane din România au fost până în prezent ţările UE, din care 
la mare distanţă s-a situat Germania, cu o pondere de 46,29% şi respectiv 
51,97% (graficul nr. 11). 

Analiza anuală a evoluţiei ponderii UE faţă de alte ţări, în anii 1990-1999, 
în totalul emigranţilor din România, indică o schimbare de tendinţă în favoarea 
creşterii ponderii celor plecaţi în SUA, Canada şi alte ţări (tabelul nr. 16). 
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Graficul nr. 11 - Emigraţia pe ţări de destinaţie membre UE, 1980-1999 

 
Sursa: date CNS. 

 

Tabelul nr. 16 - Structura anuală a emigraţiei din România, pe ţări de 
destinaţie, în perioada 1980-1999 

Anul Total 
Ţări 
UE 

Austria Franţa Italia Germania 
Alte 
ţări 
UE 

Canada Israel SUA Ungaria 
Alte 
ţări 

Total, 
din 
care 

100,00 59.77 4.95 2.87 2.91 49.05 40.23 4.48 3.33 10.57 10.09 11.79 

- pe subperioade 

1980-
1989 

100,00 57.88 3.22 1.60 1.09 51.97 42.12 2.60 5.08 11.79 9.47 13.17 

1990-
1999 

100,00 61.56 6.58 4.06 4.63 46.29 38.44 6.20 1.68 9.41 10.67 10.48 

- evoluţii anuale 

1980 100,00 68.07 2.70 1.59 1.40 62.38 31.93 2.13 4.78 12.91 1.37 10.73 

1981 100,00 63.30 2.96 1.87 1.44 57.03 36.70 2.72 5.15 12.36 1.38 15.08 

1982 100,00 60.20 2.34 2.35 1.71 53.80 39.80 2.81 6.50 12.53 2.03 15.94 

1983 100,00 64.79 1.36 2.09 0.94 60.40 35.21 2.27 5.13 14.24 1.74 11.83 

1984 100,00 61.27 1.16 1.53 0.81 57.76 38.73 2.37 6.70 14.85 2.59 12.23 

1985 100,00 61.08 1.95 1.46 0.97 56.70 38.92 2.72 5.12 15.25 2.79 13.04 

1986 100,00 61.35 6.43 1.61 1.24 52.07 38.65 2.44 5.19 10.13 4.47 16.42 

1987 100,00 60.22 4.90 1.49 1.11 52.72 39.78 3.25 5.81 11.78 4.33 14.62 

1988 100,00 43.98 4.14 1.43 1.03 37.38 56.02 2.47 3.98 8.21 28.23 13.12 

1989 100,00 47.36 3.63 1.05 0.67 42.01 52.64 2.78 3.59 8.66 26.99 10.61 

1990 100,00 74.63 3.57 1.68 1.17 68.22 25.37 1.95 1.27 5.08 10.97 6.10 

1991 100,00 62.36 10.48 3.42 3.16 45.29 37.64 3.76 1.18 13.07 10.02 9.61 

1992 100,00 60.54 10.54 3.96 1.69 44.34 39.46 5.11 1.49 6.74 15.17 10.96 

1993 100,00 52.87 7.03 5.08 3.50 37.27 47.13 10.44 1.76 6.75 19.92 8.27 

1994 100,00 61.26 7.33 4.59 9.21 40.13 38.74 8.88 2.43 6.29 10.38 10.77 

1995 100,00 58.11 8.86 5.60 8.55 35.09 41.89 8.90 1.23 8.93 9.77 13.06 

1996 100,00 52.04 4.25 10.13 7.62 30.04 47.96 9.86 1.94 14.78 6.90 14.48 

1997 100,00 51.18 7.78 5.73 8.55 29.12 48.82 11.69 2.78 14.34 6.24 13.78 

1998 100,00 43.13 5.37 4.82 10.70 22.23 56.87 11.09 3.21 16.35 7.45 18.77 

1999 100,00 39.30 3.72 5.53 11.24 18.82 60.70 12.91 2.59 18.95 6.15 20.11 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor CNS. 



8. TENDINŢE ÎN EVOLUŢIA FLUXURILOR DE 
EMIGRAŢIE DIN ROMÂNIA 

Perspectiva aderării României la UE va presupune, pe de o parte, liberali-
zarea într-o măsură sporită a circulaţiei libere a persoanelor în spaţiul comunitar 
şi, pe de altă parte, însuşirea acquis-ului comunitar în domeniul migraţiei persoa-
nelor. Acestea vor avea ca efecte prezumtive, cel puţin următoarele: 

 intensificarea procesului de elaborare şi adoptare a legislaţiei imigrării 
şi a azilului politic; 

 asigurarea respectării reglementărilor privind paza frontierei de stat şi 
limitarea migraţiei ilegale; 

 cel puţin pe termen mediu, un nou val de emigrări în ţările UE, urmat 
fiind de stabilizarea intensităţii fluxurilor la un nivel mai scăzut; în paralel se va 
dezvolta sistemul muncii pe perioade determinate în alte ţări, cu reîntoarcerea 
în ţară după expirarea contractelor; 

 modificarea structurii emigraţiei din România, potrivit cererii de forţă 
de muncă de pe piaţa muncii UE; românii vor continua să fie atractivi din 
punctul de vedere al raportului pregătire/nivel acceptat de remunerare, asociat 
cu sisteme de asigurare minimale; 

 potenţial, pot apărea tensiuni pe piaţa muncii din România pe seg-
mentele profesiilor deficitare, dar cu cerere mare în interior din punctul de 
vedere al remunerării solicitate de ofertanţii de muncă; 

 cel mai bine pregătiţi din noii absolvenţi ai învăţământului românesc vor 
continua să suscite interesul firmelor şi al altor organisme şi organizaţii 
internaţionale, în faţa cărora ofertele din ţară sunt mult prea modeste; prin urmare 
vor continua să plece tinerii de excepţie ai ţării, precum şi o parte din specialiştii 
din diferite domenii de interes pentru piaţa muncii UE, dar ignoraţi (chiar 
desconsideraţi) în ţâră; fluxurile brain drain vor fi net în favoarea celor mai 
dezvoltate ţări din UE şi nu numai; 

 sub aspectul structurii pe grupuri etnice a emigranţilor nu se aşteaptă 
modificări semnificative la categoriile urmărite statistic; este însă de aşteptat o 
creştere, dar nu foarte importantă, a emigraţiei legale în rândul etniei rromilor, dar 
fără ca aceasta să producă mutaţii spectaculoase. 

Referinţe bibliografice 

Vezi în această privinţă lucrarea "Entering the 21
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Century", World Development 
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Vezi în această privinţă lucrările îndeosebi ale unor sociologi români şi străini, care 
consideră că scăderea absolută a populaţiei unei ţări nu este un fenomen 
negativ, dimpotrivă, acesta contribuind la relaxarea presiunii care s-ar 
exercita asupra resurselor economiei şi societăţii de către creşterea boom-
ului demografic, mai ales în condiţii de criză şi recesiune (vezi: Strategia 
naţională a dezvoltării durabile, CNI CORESI, 1999, Bucureşti).
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1. ÎNFIINŢAREA INSTITUTULUI ŞI CONTEXTUL 
ISTORIC 

 

Creat în ianuarie 1953, Institutul de Cercetări Economice (ICE) a funcţio-
nat sub mai multe egide: Academia Română, în intervalul 1953-1970, Aca-
demia de Ştiinţe Sociale şi Politice, în perioada 1970-1973 şi apoi a Institutului 
Central de Cercetări Economice (ICCE), 1974-1989, când i s-a schimbat şi 
denumirea, respectiv, în Institutul de Economie Socialistă. În anexa nr. 1 
menţionăm actele normative care au reglementat funcţionarea Institutului. 

În anii socialismului totalitar, schimbarea denumirii Institutului, precum şi 
a forurilor cărora Ie-a fost subordonat, este dovada peremptorie a încercărilor 
tot mai asidue ale organelor partidului comunist unic de a înregimenta cerce-
tarea ştiinţifică din România preceptelor economice, dogmatic interpretate, ale 
marxism-leninismului în varianta românească a platformei politice a edificării 
orânduirii socialiste, care a eşuat, în final, cu varianta "societăţii socialiste 
multilateral dezvoltate". Dogma economică a socialismului în România, pe cât 
de simplistă pe atât de prolixă, se reducea la un mănunchi de principii totalita-
riste de organizare, conducere şi subordonare fără rezerve a individului şi 
grupurilor sociale omniscientului şi omnipoliticului partid, proprietăţii socialiste 
şi planificării de comandă hipercentralizată. 

Aceste tentative de subordonare a cercetării ştiinţifice în general, a celei 
din domeniile social-economice în special, în opinia noastră, au purtat pecetea 
unor particularităţi legate de contextul istoric naţional şi internaţional al 
existenţei statului român, şi anume: 

 obligativitatea respectării şi copierii fidele în România a modelului 
economic de tip sovietic, până în anii 1963-1964, când s-a produs o 
răcire a relaţiilor dintre România şi U.R.S.S.; 

 respingerea treptată a dictatului sovietic brutal, pentru a construi un 
socialism românesc, sub motivul specificului şi apărării intereselor 
naţionale, integrităţii teritoriale şi suveranităţii statale. 

Evaluarea activităţii Institutului în această perioadă, ţinând seama de 
elementele contextual istorice menţionate, în prezentul studiu, este efectuată în 
direcţia relevării contribuţiilor ştiinţifice autentice ale cercetătorilor în lucrări 
individuale sau colective, dincolo de maculatura propagandistică plătită tribut 
de unii dintre aceştia, îndeosebi directori înlăturaţi din funcţii înalte sau, în alte 
cazuri, cu dorinţa de parvenire în eşaloanele superioare de partid şi de stat. 

 



2. PRIMII ANI DE ACTIVITATE ŞI CRITICA ABATERILOR 
DE LA DOGMA MARXIST-LENINISTĂ 

 
Începând cu anul 1953 până în 1964-1965, se poate afirma că ICE s-a 

aflat într-un proces de formare, mai ales din punctul de vedere al metodologiei 
şi tehnicilor de cercetare empirică a fenomenului economic românesc, pentru 
că, din punct de vedere teoretico-ideologic, şablonul marxist-leninist trebuia 
acceptat fără cea mai mică rezervă, ca un datum a cărui valoare operaţională 
fusese ex-ante statuată ca perfectă. Chiar şi metodele trebuia cu prudenţă 
alese, astfel încât să nu intre sub incidenţa rătăcirii şi păcatului de neiertat de a 
fi aplicat tehnici şi metode de cercetare burgheze, considerate în acel timp 
eronate, neştiinţifice, deşi acestea erau meritorii ca atare. 

Orice abatere de la tezele marxist-leniniste, ca rezultat al cercetărilor 
întreprinse asupra realităţii economice din România, era considerată ca re-
vizionism. În funcţie de gravitatea abaterii, de regulă, apreciată de conducerea 
organizaţiei de partid din institut şi/sau probabil de alte organe informative care 
îşi aveau oameni discret implantaţi în sectoare, cercetătorii care se făceau 
vinovaţi de temeritatea de a fi avut o poziţie neconformă cu linia ideologică a 
comunismului în plan teoretic sau practic erau aspru criticaţi, retrogradaţi şi daţi 
afară. Menţionăm câteva cazuri: 

 Lucrarea "Contribuţii la o critică marxistă a keynesismului" (Editura 
politică, Bucureşti 1958), al cărei autor E. Balaş a avut curajul să 
arate că opera lui Keynes cuprinde şi "elemente de cunoaştere 
ştiinţifică", un "nucleu raţional", a constituit motivul pentru care autorul 
a fost criticat public în plenul colectivului de cercetători de confraţi 
bigoţi ai marxism-leninismului şi înlăturat. Ulterior, profesorul E. Balaş 
a emigrat în SUA şi s-a afirmat ca econometrician de valoare, cu 
contribuţii originale în soluţionarea programatică în matematică; 

 În 1957 şi 1958, în ICE s-au elaborat studii monografice complexe în 
opt şi, respectiv, şapte zone agricole sau agroindustriale, în vederea 
cunoaşterii nemijlocite a schimbărilor economico-sociale care au sur-
venit în viaţa satelor şi a întreprinderilor industriale, pe baza unor cer-
cetări directe, de teren, inclusiv prin investigaţii de tip recensământ în 
gospodăriile ţărăneşti. Cercetarea a oferit date şi informaţii relevante, 
unele publicate într-un Caiet de Cercetări Monografice. S-au publicat, 
de asemenea, două monografii de întreprinderi: "Uzinele Reşiţa în 
anii construcţiei socialiste" (Editura Academiei R.P.R.,1963) şi 
"Industria Sârmei" - Câmpia Turzii (Editura Academiei R.P.R., 1963). 

Speculându-se unele slăbiciuni în redactarea monografiilor din zonele 
agricole, într-un articol apărut în revista Lupta de clasă nr.11/1959, s-a apreciat 
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că acestea nu reflectă în mod corespunzător realitatea de la sate, că zonele au 
fost privite "izolat în afara proceselor de ansamblu", că "nu evidenţiază 
înţelegerea ştiinţifică a factorilor dezvoltării sociale" sau că din monografii "nu 
se desprinde rolul muncii politice, educative, desfăşurate de organizaţiile de 
partid în rândurile ţărănimii muncitoare" etc. În context, s-a considerat că 
lipsurile semnalate sunt rezultatul unei concepţii eronate în elaborarea 
monografiilor, "că obiectul şi procedeele cercetării monografice întreprinse în 
ICE amintesc, în anumite privinţe, de concepţia sociologului burghez Dimitrie 
Gusti". 

Criticile aduse cercetărilor monografice au condus la desfiinţarea secţiei 
de specialitate din ICE, iar şeful de secţie - George Retegan, valoros şi talentat 
demograf şi sociolog - şi colaboratorii săi direcţi au fost retrogradaţi în posturi 
de documentarişti. Monografiile elaborate pe baza cercetărilor din 1957 au 
rămas nevalorificate şi se află în arhiva Institutului, iar datele culese în 
campania 1958 nu s-au mai prelucrat. 

Desfiinţarea secţiei de monografii a adus serioase prejudicii cercetării 
economice şi Institutului. A dispărut, în primul rând, o sursă deosebită de 
cunoaştere a realităţilor economice, în condiţiile în care aproape toate datele 
statistice, inclusiv cele referitoare la populaţie, erau considerate ca fiind secrete 
(pe volumele tipărite privind recensământul populaţiei României din 1956 şi 
aflate în biblioteca Institutului este aplicată ştampila "strict secret"). 

În al doilea rând, prin desfiinţarea secţiei de monografii a dispărut o 

şcoală practică de formare a cadrelor de cercetare. Participând la culegerea de 
informaţii şi date statistice primare pe bază de interviuri şi la prelucrarea lor, 
tinerii cercetători monografişti înţelegeau mai bine mecanismul constituirii şi 
semnificaţia datelor statistice, respectiv stările sociale şi economice care se pot 
afla în spatele datelor respective - seci şi abstracte. Vorbind despre dispariţia 
şcolii de formare a cadrelor de cercetare, ne referim şi la faptul că printre 
dascălii săi se afla şi valorosul om de ştiinţă H.H. Sthal, precum şi alţi 
specialişti, buni cunoscători ai metodelor de cercetare directă. 

Un alt caz de reprimare a cercetării în anii de început ai Institutului îl 
reprezintă lucrarea "Aspecte privind dezvoltarea schimbului de mărfuri între 
oraş şi sat în R.P.R.", lucrare colectivă coordonată de l.lonescu şi publicată în 
Editura Academiei în 1961. Fără să se aducă nici un fel de critică autorilor, s-a 
decis ca lucrarea tipărită să nu fie difuzată, iar pe coperta interioară a cărţii s-a 
pus ştampila "uz intern". Critici ca cele menţionate mai sus sunt o dovadă de 
"vigilenţă sporită", cum se obişnuia să se practice la vremea respectivă, faţă de 
cercetătorii valoroşi formaţi în perioada antebelică şi chiar faţă de cadrele de 
conducere, membri de partid, dar căzute în dizgraţie. 

Dată fiind starea de spirit invocată, în perioada de început a activităţii 
ICE, s-au elaborat relativ puţine lucrări de cercetare ştiinţifică de referinţă. La 
aceasta a contribuit numărul redus al cercetătorilor şi lipsa lor de experienţă în 
munca ştiinţifică, majoritatea fiind tineri absolvenţi ai învăţământului superior. 
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Până spre anii 1960-1965, în ICE s-au elaborat însă şi lucrări de 
cercetare care au rezistat timpului sau în care se regăsesc numeroase analize, 
fapte şi date relevante pentru evoluţia economiei româneşti în perioada 
respectivă. In acest sens, avem în vedere volumul "Dezvoltarea economică a 
României 1944-1964", lucrare coordonată de prof. Roman Moldovan (Editura 
Academiei R.P.R., 1964), "Cercetarea privind creşterea productivităţii muncii şi 
reducerea preţului de cost în filaturile de bumbac din Bucureşti" (coordonator I. 
Desmireanu) şi "Monografia economică a S.M.T.-Budeşti" (coordonator N. 
Belii). 

În această perioadă, un loc important în activitatea ICE au avut studiile 

de istorie economică şi gândire economică românească. Sub acest aspect, 
menţionăm lucrările: 

 Contribuţii la istoria capitalului străin în România, lucrare colectivă 
coordonată de C. Murgescu şi N.N. Constantinescu (Editura 
Academiei R.P.R., 1960); 

 Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, amplă monografie în trei 
volume elaborată de C. Kiriţescu, din care volumul I a apărut în 1964, 
iar celelalte în anii 1967 şi, respectiv, 1971. 

Semnificativ este şi faptul că în primii ani de activitate ai Institutului s-au 
pus bazele a două colecţii pentru editarea de texte din istoria gândirii 
economice româneşti şi, respectiv, universale, iniţiativă, de mare însemnătate 
pentru cultura economică din ţară. Din păcate, colecţiile n-au durat decât până 
în 1967, în ele publicându-se puţine lucrări reprezentative. 

În colecţia "Texte din istoria gândirii economice româneşti" au apărut: un 

volum consacrat economiştilor din secolul XIX (studiu introductiv de Gh. Zane), 
un volum asupra gândirii economice a lui P.S. Aurelian (studiu introductiv C. 
Murgescu) şi un alt volum privind gândirea economică a lui Xenopol (studiu 
introductiv semnat de I. Veverca). 

În cadrul colecţiei "Texte din istoria gândirii economice" s-au publicat, în 

limba română, în ordinea apariţiei lor: două volume din opera economică a lui 
David Ricardo (studiu introductiv C. Murgescu), lucrarea lui Adam Smith 
"Avuţia naţiunilor" (cu studiu însoţitor de N.N. Constantinescu) şi texte 
economice din gândirea lui Charles Fourier (studiu introductiv G. Mladenatz şi 
prefaţă Gh. Zane). 

 



3. AFIRMAREA UNOR FACTORI FAVORIZANTI AI 
ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ÎN ANII '60-'65 

 
În anii 1960-1965 s-a conturat o tendinţă de răcire a relaţiilor cu U.R.S.S. 

şi de apropiere de ţările occidentale, de afirmare a principiilor independenţei, 
egalităţii şi suveranităţii naţionale în relaţiile dintre ţările socialiste, de luare în 
considerare a condiţiilor din fiecare ţară în construcţia socialistă, de respingere 
a concepţiilor privind existenţa a două pieţe mondiale paralele, una capitalistă 
şi alta socialistă, şi de specializare a economiilor naţionale din C.A.E.R. pe 
criterii care ar fi condus ca România să rămână o ţară agrară, înapoiată. Noua 
poziţie a României privind construirea socialismului şi relaţiile dintre ţările 
socialiste s-au repercutat favorabil în cercetarea economică şi activitatea 
Institutului. Astfel: 

1. Cercetătorii au avut mai multă libertate în a-şi exprima opiniile în 
legătură cu construcţia economică şi relaţiile economice externe ale ţării. De 
acum se vorbea de aplicarea creatoare a marxism-leninismului la condiţiile ţării 
noastre, fără însă să se atace sau să se pună sub semnul întrebării 
proprietatea socialistă şi conducerea centralizată a economiei naţionale. Într-
adevăr, a existat mai multă libertate de gândire, dar aceasta se realiza într-un 
cadru controlabil bine delimitat, fapt ce, în ultimă instanţă, îngrădea în 
continuare dezvoltarea cercetării ştiinţifice; 

2. În organizarea Institutului şi în programul său tematic au intervenit 
schimbări însemnate care au potenţat activitatea de cercetare, promovarea de 
metode şi tehnici noi de calcul şi analiză. Pentru studierea problemelor 
economice ale României, s-a trecut de la organizarea cercetării pe ramuri ale 
economiei (industrie, agricultură, comerţ etc.) la organizarea cercetării pe 
probleme. În acest sens, s-au creat sectoare şi colective de cercetare care au 
studiat eficienţa economică şi progresul tehnic, utilizarea forţei de muncă, 
economia întreprinderilor, preţurile, venitul naţional şi nivelul de trai. În ultimă 
instanţă, s-a adoptat o structură organizatorică adecvată analizării, sub aspect 
teoretic, metodologic şi practic, a factorilor creşterii economice în România, a 
problemelor macro şi microeconomice. În acest cadru, în programele de 
activitate s-au introdus şi teme privind echilibrul şi optimul economic, modele 
de creştere economică, balanţa legăturilor dintre ramuri şi funcţiile de producţie 
Cobb-Douglas. S-au introdus în plan, totodată, teme privind poluarea şi 
protecţia mediului, precum şi teme de comparaţii economice internaţionale şi 
de evaluare a nivelului de dezvoltare a României. S-a statuat, de asemenea, 
regula ca, pe lângă analizarea realităţilor economice din ţara noastră, aproape 
la fiecare temă, de la caz la caz, să se facă referiri la situaţia din alte ţări, 
comparaţiile internaţionale devenind o metodă curentă de cercetare. 
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Deşi de-a lungul anilor au intervenit anumite schimbări în profilul şi 
denumirea sectoarelor de cercetare, organizarea cercetării pe probleme s-a 
dovedit a fi corespunzătoare. Precizarea profilului de activitate al ICE a fost 
favorizată şi de faptul că, în timp, în cadrul ministerelor şi ai altor instituţii 
centrale, au apărut şi alte institute şi centre de cercetări economice. În 1973, 
de exemplu, reţeaua institutelor de cercetare economică cuprindea: Institutul 
de Cercetări Economice, Institutul de Studii şi Cercetări pentru Planificare, 
Institutul pentru Studierea Conjuncturii Economice Internaţionale, Institutul de 
Cercerări pentru Economia Agrară, Institutul de Cercetări Comerciale, Institutul 
de Cercetări pentru Promovarea Turismului Internaţional, Centrul de Cercetări 
Economice pentru Preţuri şi Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare. În 
1976, s-au înfiinţat Institutul de Economie Industrială şi Centrul de Informare, 
Documentare şi Sinteză. Practic, sub alte denumiri, aceste institute există şi 
astăzi, între ele stabilindu-se o colaborare colegială. 

În contextul precizării profilului de cercetare al Institutului, pentru adân-

cirea cunoaşterii economiei mondiale s-au creat sectoare şi grupe de cercetare 
a economiei ţărilor capitaliste dezvoltate, a ţărilor în curs de dezvoltare, a ţărilor 
socialiste şi, respectiv, pentru cercetarea locului României în cadrul lumii 
socialiste. În acelaşi timp, s-a conturat tematica de cercetare a istoriei 
economiei naţionale, luându-se în studiu momente semnificative şi procese 
economice esenţiale din istoria ţării. 

3. Începând cu anii '60-'65, s-au organizat adevărate dezbateri ştiinţifice, 
colocvii, sesiuni şi simpozioane, acestea prevalând asupra manifestărilor cu 
caracter omagial. Colocviile şi simpozioanele referitoare la eficienţa economică 
a investiţiilor, organizarea întreprinderilor sau cooperarea economică 
internaţională s-au transformat în adevărate laboratoare de cercetare; Institutul 
a devenit un pol de atracţie pentru specialiştii din domeniul respectiv. 

4. După 1965, s-a inaugurat o serie de publicaţii proprii ale Institutului, 
prin care s-a dat posibilitatea valorificării operative a rezultatelor activităţii de 
cercetare. Ne referim, de exemplu, la colecţiile: "Bibliotheca Oeconomica", 
"Caiete de studiu" şi "Caiete documentare". În domeniul istoriei şi al gândirii 
economice s-au afirmat colecţiile "Memoria Oeconomica" şi "Idei economice 
contemporane". 

Volumele apărute în colecţiile amintite - peste 250 - sunt o mărturie a con-
diţiilor mai relaxate în care s-a desfăşurat cercetarea economică. Deşi plăteau 
tribut limitelor la care ne-am referit, ele sunt totuşi o adevărată oglindă a 
proceselor economice din epocă, a schimbărilor din structurile economice şi 
sociale ale ţării, a contradicţiilor şi disfuncţionalităţilor din economie (anexa nr. 2). 

5. În contextul factorilor care au contribuit la dezvoltarea cercetărilor din 
ICE, menţionăm şi lărgirea surselor documentare. În primul rând, Institutul a 
beneficiat de un volum mai mare de date oferite de Direcţia Centrală de 
Statistică, inclusiv date privind balanţa legăturilor dintre ramuri. În al doilea 
rând, cercetătorii au făcut studii, analize şi investigaţii în unităţile economice, 
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fapt ce le-a permis să completeze datele statistice la nivelul economiei 
naţionale cu studii de caz. În al treilea rând, Institutul a beneficiat de un fond 
valutar sensibil sporit pentru procurarea de cărţi şi reviste din Occident, 
punându-se capăt situaţiei privind procurarea de publicaţii aproape în 
exclusivitate din ţările socialiste şi, îndeosebi, din U.R.S.S. În anul 1970 se 
ajunsese ca Institutul să fie abonat la peste 40 de publicaţii occidentale. Un 
accent deosebit s-a pus pe procurarea de anuare statistice ale organismelor 
internaţionale şi ale ţărilor capitaliste dezvoltate şi socialiste, anuarele fiind o 
sursă de primă importanţă în cunoaşterea proceselor economico-sociale. 

Biblioteca Institutului a devenit o verigă organică în activitatea de cerce-
tare, cărţile şi revistele au fost fişate şi adnotate după regulile moderne ale 
biblioteconomiei; personalul bibliotecii sesiza cercetătorilor principalele noutăţi 
bibliografice din domeniul lor de activitate. 

6. În urma relansării relaţiilor cu lumea occidentală, s-au stabilit contacte 
şi relaţii de cooperare şi cu unele institute de cercetări din ţările capitaliste; 
oameni de ştiinţă prestigioşi, inclusiv laureaţi ai premiului Nobel pentru 
economie, au vizitat Institutul; un număr însemnat de cercetători au beneficiat 
de burse pentru stagii de specializare în S.U.A. (5), Franţa (7) şi Anglia (2); s-a 
participat la numeroase congrese şi conferinţe ştiinţifice internaţionale. 
Semnificativ pentru deschiderea spre Occident a institutului este şi faptul că o 
dată cu organizarea de colocvii economice româno-sovietice s-au institu-
ţionalizat şi colocviile economice româno-franceze, având ca partener Institutul 
de Economie Aplicată din Paris, condus de renumitul profesor Frangois 
Perroux. Dintre primii economişti de renume mondial care au vizitat ICE 
menţionăm pe Vasilii Leontiev şi Nicholas-Georgescu Roegen. 

7. Deschiderea Institutului, care a permis efectuarea de cercetări 
aprofundate, a fost însoţită şi de o creştere însemnată a efectivului său de 
cercetare. Astfel, dacă în 1953-1954 personalul cu studii superioare şi medii nu 
depăşea cifra de 20 de persoane, în 1965-1970 a ajuns la aproximativ 75 de 
persoane, cifră care s-a menţinut relativ constantă până spre anii '90. 

Deşi în decursul timpului fluctuaţia cadrelor a fost mare, întotdeauna a 
existat un nucleu valoros de cercetători, fapt ce a contribuit mult la afirmarea lui 
în viaţa ştiinţifică din ţară. Menţionăm, de asemenea, că la elaborarea multor 
lucrări de cercetare, apărute sub egida Institutului, au participat şi numeroase 
cadre didactice din ASE şi alte instituţii de învăţământ superior din Bucureşti şi 
provincie, precum şi specialişti din practica economică. 

De-a lungul activităţii sale, Institutul s-a constituit ca o adevărată şcoală 
de formare a cadrelor de cercetare în domeniul economiei. Meşteşugul 
cercetării s-a dobândit, în primul rând, în procesul muncii propriu-zise, potrivit 
principiului "learning by doing". Tinerilor absolvenţi ai învăţământului economic 
superior, repartizaţi în Institut, li s-au încredinţat sarcini de cercetare chiar din 
momentul în care au trecut pragul acestuia; au întocmit recenzii, au participat 
la dezbateri ştiinţifice şi au fost puşi în situaţia de a cunoaşte realităţile 
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economico-sociale, prin utilizarea pe scară largă a anuarelor statistice şi prin 
efectuarea de investigaţii în arhive şi unităţi economice. 

La afirmarea Institutului ca şcoală de cercetare a contribuit mult şi faptul 
că, în 1967, a căpătat dreptul de a organiza activitatea de doctorat, sarcină de 
care s-a achitat şi se achită în mod onorabil. De peste 30 de ani, Institutul 
oferă, astfel, posibilitatea ca cercetătorii săi şi specialişti din practica 
economică să susţină teze şi să obţină titlul de doctor în economie. Remarcăm, 
de asemenea, exigenţa mare şi nivelul ridicat al lucrărilor de doctorat susţinute 
în Institut, constatare ilustrată şi de faptul că cea mai mare parte a tezelor au 
fost publicate în diferite edituri şi în colecţia Bibliotheca Oeconomica. 

Deschiderea care a intervenit în viaţa Institutului în anii '60-65' este 
indisolubil legată de activitatea directorilor săi Gherghe Rădulescu, Roman 
Moldovan şi, îndeosebi, Costin Murgescu. Sesizând foarte bine cerinţele 
momentului istoric, profesorul Murgescu a orientat şi a asigurat trecerea de la 
cercetarea pe ramuri a economiei la cercetarea pe probleme, a iniţiat 
dezbaterile ştiinţifice şi colecţiile de valorificare a rezultatelor muncii de 
cercetare şi a pus bazele colocviilor economice româno-franceze şi româno-
sovietice. Cu tact şi solicitudine, a format un număr însemnat de cercetători şi 
i-a promovat în funcţii de conducere exclusiv după criterii profesionale. Din 
păcate, din interese oculte, în 1968, când Institutul se afirmase şi devenise 
cunoscut în ţară, profesorul Murgescu a fost eliberat din funcţie. 

Înainte şi după perioada de deschidere la care ne-am referit, funcţia de 

director a fost ocupată şi de persoane care anterior au avut înalte funcţii de 
partid şi de stat, dar care căzuseră în disgraţie. Ne referim la Miron 
Constantinescu, fost membru al Biroului Politic al Partidului Comunist, care a 
funcţionat ca director în intervalul august 1957-iunie 1958 şi la Mihai Levente, 
fost ministru al comerţului, director din a doua parte a anului 1968 şi până la 
sfârşitul anului 1971. Fiecare avea o orientare şi un stil de muncă total diferite. 
Miron Contantinescu s-a manifestat, utilizând o expresie curentă, ca un 
adevărat taliban; punea un accent deosebit pe latura ideologică, pe apărarea 
purităţii marxism-leninismului, fiind unul dintre criticii tezei privind "nucleul 
raţional" al keynesismului, cuprinsă în lucrarea lui E. Balaş. În plus, era 
dominat de ambiţii şi subiectivism exacerbate şi recurgea la metode din 
arsenalul organelor speciale în activitatea de conducere, trăsături care s-au 
manifestat şi mai târziu în relaţiile cu Institutul, când a devenit preşedinte al 
Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice. La vremea respectivă, la cererea 
acestei instituţii, în Institut s-au purtat discuţii sterile privind structura 
organizatorică şi perfecţionarea activităţii de cercetare, discuţii care, în fapt, 
urmăreau ocuparea conducerii institutului. 

Ca director, Mihai Levente s-a înscris în orientarea care a marcat 
deschiderea şi dezvoltarea cercetării în ICE; a marşat pe extinderea relaţiilor 
ştiinţifice cu institutele partenere din străinătate şi a lăsat libertate deplină 
cercetătorilor în realizarea temelor de plan. Era preocupat de problemele unei 
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mai bune organizări a cooperativelor agricole de producţie, domeniu în care a 
scris unele "lucrări neortodoxe" şi care n-au putut să fie publicate. În 1971, la 
sesiunea omagială consacrată aniversării a 50 de ani de la crearea Partidului 
Comunist Român a prezentat comunicarea intitulată "Unele contribuţii privind 
funcţiile economice şi sociale ale lotului personal". În context, a evidenţiat rolul 
lotului personal în sporirea producţiei agricole, dezvoltarea autonomiei 
economice şi ridicarea nivelului de trai al populaţiei. Totodată, a susţinut 
necesitatea permanentizării loturilor şi atribuirii de loturi personale şi muncitori-
lor de la oraşe, precum şi practicarea unor preţuri libere în valorificarea pe 
piaţa ţărănească a produselor obţinute pe loturile respective. Considerat, 
probabil, dizident, Mihai Levente a fost eliberat din funcţia de director al ICE şi 
trimis ca diplomat în străinătate. 

O poziţie de deschidere către nou a cercetării din ICE a arătat şi 
Alexandru Bârlădeanu, care în 1968 fusese înlăturat din conducerea PCR 
pentru orientarea sa diferită de cea a lui N. Ceauşescu privind construirea 
socialismului în România, îndeosebi cea referitoare la repartizarea venitului 
naţional în acumulare şi consum. În cuvântul introductiv la sesiunea omagială 
amintită, Alexandru Bârlădeanu, la vremea respectivă preşedintele secţiei 
economice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, referindu-se la tematica 
sesiunii, arăta: "Personal regret, de pildă, că printre temele comunicărilor nu se 
găseşte vreuna care să trateze rolul factorilor sociopsihologici în ridicarea 
eficienţei economice, chiar dacă admitem restricţia că aceşti factori acţionează 
indirect prin intermediul productivităţii muncii. Ceea ce spun nu este o critică la 
adresa sesiunii, ci o constatare şi sunt convins că la timpul său acest aspect va 
fi abordat". Menţionăm că lucrările sesiunii sunt publicate în volumul editorial 
"Eficienţa şi creşterea economică", vol. 21 din colecţia ICE, Biblioteca 
Oeconomica. 



4. TEMATICA DE CERCETARE ŞI PRINCIPALELE 
REZULTATE 

 

Principalele rezultate ale activităţii Institutului în perioada de până la 
Revoluţia din Decembrie 1989 se concretizează în peste 250 de lucrări de o 
mai mare amploare publicate în edituri şi în colecţiile la care ne-am referit. La 
acestea s-ar mai putea adăuga alte volume editoriale apărute după 1989, dar 
elaborate pe baza cercetărilor anterioare. În lucrările respective, se abordează, 
aşa cum s-a arătat, o gamă mare de subiecte privind teoria şi practica 
economică, dezvoltarea economiei româneşti la nivel macro şi micro, teme 
referitoare la evoluţia economiilor ţărilor capitaliste şi socialiste, precum şi 
subiecte de istoria economiei naţionale şi a gândirii economice. 

În aprecierea lucrărilor Institutului din perioada amintită trebuie să se ţină 

seama de limitele impuse cercetării ştiinţifice de regimul comunist. Aceasta cu 
atât mai mult în cazul institutului, care prin profilul său de activitate, spre 
deosebire de celelalte institute, avea o mai mare atingere cu laturile politico-
ideologice ale regimului. Plătind tribut sub forma citatelor acoperitoare din 
documentele de partid, citate practic existente în aproape toate lucrările 
elaborate în perioada la care ne referim, majoritatea cercetătorilor n-au făcut 
însă rabat exigenţelor cercetării ştiinţifice, obiective. Aceasta s-a concretizat cu 
deosebire în lucrările publicate în colecţia "Caiete de studii", care aveau o 
circulaţie relativ restrânsă şi cu regim de secret de serviciu sau strict secret. 

Deşi nivelul ştiinţific al lucrărilor este inegal, prin ele s-au pus în circulaţie 
numeroase idei, concepte şi metode noi de cercetare, ele cuprinzând date 
statistice şi informaţii relevante din ţară şi străinătate şi analize pertinente 
asupra principalelor procese din economia naţională, disfuncţionalităţile şi 
contradicţiile din societate. Din lucrări rezultă atât progresul economic al ţării 
faţă de perioada antebelică, marile schimbări structurale din ţară, dar şi 
decalajele economice, tehnologice şi sociale în raport cu ţările dezvoltate cu 
economie de piaţă. 

În acest cadru, cu riscul de a ne repeta, vom menţiona principalele 
subiecte de cercetare în care Institutul a avut contribuţii mai însemnate. Astfel: 

 eficienţa economică în general şi îndeosebi a investiţiilor; 

 economia cercetării ştiinţifice şi a progresului tehnic; 

 economia muncii, ocuparea forţei de muncă şi sporirea productivităţii 
muncii; 

 formarea profesională şi creşterea economică; 

 managementul întreprinderilor, experienţa ţărilor dezvoltate; 

 preţurile şi prognoza costurilor de producţie; 
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 minimul de trai şi structura consumului populaţiei; 

 populaţia şi creşterea economică; 

 comparaţii internaţionale privind nivelul dezvoltării economico-sociale 
a ţărilor şi locul României în economia mondială şi europeană; 

 poluarea şi protecţia mediului; 

 disfuncţionalităţile din economia ţărilor socialiste; 

 evoluţia economiei capitaliste dezvoltate, studii monografice pe ţări; 

 balanţa legăturilor dintre ramuri, funcţiile de producţie şi aplicarea lor 
în România; 

 teorii şi modele ale creşterii economice contemporane; 

 curente şi doctrine economice contemporane; 

 evoluţia pe termen lung a economiei româneşti; 
 istoria gândirii economice din România. 



5. TREI GENERAŢII DE CERCETĂTORI 

 

Contribuţiile la care ne-am referit s-au obţinut prin activitatea generaţiilor 
mai vechi şi mai noi de cercetători, care au făcut din munca de cercetare 
esenţa vieţii lor. În acest sens, din prima generaţie de cercetători ai institutului 
menţionăm: I. Desmireanu, D. Dumitru, C. Grigorescu, N. Belli, M. Horovitz, V. 
Pascu, Gh. Dobre, Constanţa Bogdan, Gr. Vâlceanu, Steliana Perţ, M. Ştefan, 
Gh. Răboacă, Fr. Lazăr, Gr. Corlan, Camelia Cămăşoiu, Maria Stănescu, I. 
Anghel, Sorica Sava, V. Axenciuc, C. Moineagu, C. lacobovici-Boldişor, T. 
Schatteles, I. Lemnij, R.C. Demetrescu, V. lordache şi M. Ion. 

A urmat generaţia a doua din care menţionăm aportul însemnat prestat 
de: Gh. Zaman, M. Ciumara, şi Steliana Sandu, Maria Poenaru, Maria Molnar, 
I. Bratu, C. Ciutacu, O. Nicolescu, M. Naneş, V. Pilat, Gh. Manolescu, 
Hildegard Puwak, Reghina Creţoiu, Eufrosina lonescu şi A. Platon. 

Din ultima generaţie de cercetători valoroşi ai ICE au făcut parte: D. 
Dăianu, A. Dochia, G. Georgescu, I. Ghizdeanu, Gh. Oprescu şi S. Tănăsescu. 

Se cuvine să arătăm, de asemenea, că Institutul a avut printre membrii şi 
colaboratorii săi o seamă de oameni de ştiinţă emeriţi, membri ai Academiei 
Române: Gh. Zane, Al. Bârlădeanu, R. Moldovan, C. Murgescu, I. Rachmut, M. 
Biji, N.N. Constantinescu, C. Kiriţescu, E. Dobrescu, T. Postolache, C. lonete, 
V. Trebici şi A. Iancu. 

Totodată, în institut au mai lucrat sau au participat la întocmirea de 
lucrări numeroase cadre valoroase din învăţământ, cercetare şi instituţii de stat 
din care menţionăm: I. Goliat, Gh. Dolgu, I. Berceanu, P. Jica, A. Negucioiu, M. 
Părăluţă, V. Spiridon, V. Candelă, M. Popescu, V.V. Topor, M.C. Demetrescu, 
Gh. Creţoiu şi I. Bulborea. 

Activitatea bibliotecii Institutului este strâns legată de numele unor 
străluciţi economişti şi specialişti ca: D. Iordan, Alexandrina Teodoru, V. Mantu, 
B. Ţincu şi V. Popescu. După pensionarea acestora şi restrângerea schemei 
de personal, de bibliotecă s-au ocupat cu mult devotament, A. Nămolovan şi 
Gh. Mastacaş. 



6. DETERIORAREA CONDIŢIILOR  
DE CERCETARE ÎN ANII '80 

 
În ultimele documente de funcţionare a Institutului în regimul comunist, 

se prevedea că acesta are obligaţia să prezinte principalele concluzii ale 
cercetării Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale (CSDES). 
Forma de prezentare era diversă: sinteze, capitole din lucrări, lucrările în 
extenso şi note scurte, transmise prin conducerea ICCE preşedintelui CSDES, 
în ultimă instanţă, şefului partidului. Subliniem însă că sub nici o formă datele 
şi concluziile rezultate din cercetare n-au fost deformate sau prelucrate în aşa 
fel încât să justifice anumite idei preconcepute ca, de pildă, creşterea eficienţei 
fondurilor fixe sau îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei. În anii '80, 
realitatea era cu totul alta; apăruseră serioase involuţii în sfera economică şi 
socială. Ca atare, notele de prezentare din care rezulta înrăutăţirea indicatorilor 
economici, inclusiv scăderea eficienţei fondurilor fixe sau deteriorarea nivelului 
de trai, nu aveau şansa să fie promovate. În acest cadru, relevăm faptul că, de 
regulă, puţine dintre instituţiile care primeau lucrările Institutului manifestau 
interes faţă de conţinutul lor. Asemenea situaţii relevă un slab interes al 
factorilor politici faţă de cercetarea economică. 

În trecut, Institutul a fost solicitat destul de des să participe la întocmirea 
unor cercetări, studii documentare şi comparaţii internaţionale, care să ofere 
elemente pentru procesul decizional. În acest sens, s-au întocmit documentare 
privind nivelul şi structura economiei naţionale, productivitatea muncii, eficienţa 
fondurilor fixe şi a investiţiilor, regimul amortizărilor, cheltuielile materiale, 
bugetele de venituri şi cheltuieli ale populaţiei şi consumul de produse 
alimentare pe locuitor. Din păcate, o bună parte a rezultatelor acestor cercetări, 
mai ales acelea care nu conveneau liderilor politici sau nu erau înţelese, 
rămâneau în sertarele demnitarilor, fără a fi valorificate nici practic şi nici 
teoretic. 

Datorită afirmării tot mai opresive a dictaturii personale a insolentului 
clan Ceauşescu şi a acutizării crizei de sistem a economiei socialiste româ-
neşti, s-au deteriorat sensibil condiţiile activităţii de cercetare din Institut. Astfel: 

1. Întreaga cercetare economică din ţară, inclusiv cea din ICE, a fost 
pusă direct sub controlul forurilor superioare de partid. Orientarea amintită s-a 
materializat prin crearea, în 1973, a Institutului Central de Cercetări Econo-
mice, în subordinea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale, 
având sarcina de a coordona cercetarea economică. La aceeaşi dată, Institutul 
de Cercetări Economice a trecut din subordinea Academiei de Ştiinţe Sociale şi 
Politice în subordinea CSDES. Precizăm, de asemenea, că în 1977, la reor-
ganizarea ICCE, fără nici o justificare, Institutul nostru a căpătat o nouă 
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denumire - Institutul de Economie Socialistă. Orientarea spre centralizare a 
muncii de cercetare a fost însoţită de punerea în fruntea ICCE a unor cadre de 
încredere, activişti de partid. Noii directori ai ICCE nu aveau experienţă în 
munca de cercetare şi nici înţelegere faţă de cerinţele acestei activităţi. 

Cu excepţia profesorului loan V. Totu, ceilalţi directori llie Şalapa şi 
Barbu Petrescu n-au contribuit favorabil la cercetarea economică din Institut; în 
perioada când aceştia (I.Ş. şi B.P.) au fost în funcţie colectivul de cercetare s-a 
confruntat cu intrigile şi şantajul unui şef de cadre provenit din organele 
securităţii şi, respectiv, cu neavizarea deplasării în străinătate a unor 
cercetători invitaţi să participe la manifestări ştiinţifice. 

Promovarea principiului integrării cercetării cu învăţământul şi producţia, 
pe baze coercitive şi administrative, s-a manifestat la nivelul IES prin atragerea 
la programul de cercetare a unui număr de peste 100 de cadre didactice din 
învăţământul economic superior. Din păcate, în puţine cazuri se realiza o 
integrare reuşită în planul muncii de cercetare şi al rezultatelor acesteia. În 
marea lor majoritate participările cadrelor didactice erau nesemnificative. 

Prin crearea în 1973 a ICCE s-a statuat, în dezacord cu cerinţele unei 
conduceri eficiente a muncii de cercetare, principiul dublei subordonări a 
unităţilor de cercetare economică şi a catedrelor de economie din învăţământul 
superior (activitatea referitoare la cercetare): faţă de institutul central şi, 
respectiv, faţă de ministerele şi instituţiile de învăţământ superior. Această 
măsură avea. să fie completată cu o alta, la fel de lipsită de logică. În 1977, la 
reorganizarea ICCE, s-a stabilit ca preşedintele Consiliului ştiinţific din Institut 
să nu mai fie directorul acestuia, ci secretarul organizaţiei de partid, măsură 
aplicată, de altfel, în toate institutele de cercetări. 

Noul mod de organizare nu a fost de natură să potenţeze activitatea de 
cercetare economică. A crescut birocraţia în toate institutele componente ale 
ICCE şi, îndeosebi, în ICE (IES), care trebuia să îndeplinească, prin 
compartimentele sale funcţionale, toate atribuţiile aferente ICCE, acesta 
neavând un personal propriu, nici de. cercetare şi nici administrativ. În mod 
formal, directorul general al Institutului Central era şi directorul ICE (IES), 
funcţia profesională fiind practic îndeplinită de directorul adjunct ştiinţific; 

2. După crearea ICCE, pe lângă temele de cercetare propriu-zise, în 
planul tematic al Institutului au început să apară lucrări cu caracter 
propagandistic şi de omagiere a celor doi dictatori. Sub acest aspect, se 
ajunsese la o situaţie mai rea decât cea din primii ani de existenţă a acestuia. 
Dacă atunci, în lucrările de cercetare trebuia să se ţină seama de dogmele 
marxism-leninismului şi de experienţa sovietică, de acum farul călăuzitor al 
cercetării economice îl reprezentau rapoartele, expunerile şi cuvântările 
conducătorului partidului, care erau considerate ca fiind "geniale" sau "culmea 
gândirii teoretice în domeniul economic". În aceste împrejurări nefericite, 
Institutul a fost obligat să participe, la cererea şi sub egida ICCE, la publicarea 
unor capitole în lucrări omagiale ("Economia României socialiste în opera 
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preşedintelui Nicolae Ceauşescu" - 1978, "Progresul economic al României 
socialiste în concepţia preşedintelui Nicolae Ceauşescu" - 1983 şi "Epoca 
Nicolae Ceauşescu, epocă de înfăptuiri istorice în dezvoltarea şi modernizarea 
economiei româneşti", coordonator Barbu Gh. Petrescu - 1985), care se 
înscriau în grotescul peisaj generalizat al cultului exacerbat al personalităţii lui 
Nicolae şi Elena Ceauşescu, impus fără cea mai mică jenă de regimul totalitar. 
În obişnuita tradiţie colectivistă, capitolele elaborate în Institut pentru volumele 
omagiale aveau ca autor doar numele acestuia şi sectoarelor de cercetare, 
directorul general în calitate de coordonator al ultimului volum fiind, practic, 
unicul autor, ca semn al recunoştinţei şi devoţiunii faţă de regimul care îl 
numise; 

3. Deteriorarea condiţiilor de cercetare din institut s-a concretizat, 
totodată, în restrângerea bazei documentare oferite de organele de statistică. 

S-au redus substanţial volumul şi calitatea datelor şi informaţiilor 
cuprinse în anuarele statistice editate de DCS; ediţia din 1988 a anuarului are, 
spre exemplu, numai 127 de pagini, iar datele sunt exprimate cu precădere în 
cifre relative. În mod corespunzător, s-a diminuat posibilitatea efectuării de 
analize la nivel macroeconomic. Ca urmare a situaţiei menţionate, în elabo-
rarea lucrărilor s-a recurs, mai ales, la date obţinute din unităţile economice. 

S-a diminuat, de asemenea, fondul valutar pentru procurarea de cărţi şi 
reviste din Vest. Dacă în 1970 Institutul era abonat la peste 40 de cărţi, anuare 
şi reviste economice, în anii '88-'89 s-a încetat, practic, să se mai comande 
publicaţii occidentale. Este o consecinţă directă a orientării dictaturii ceauşiste 
spre achitarea, înainte de termen, a datoriei externe a ţării, evident cu pierderi 
însemnate pentru economie şi cercetarea ştiinţifică. Într-o anumită măsură, 
lacuna amintită a fost suplinită prin obţinerea unor reviste străine, în baza 
aranjamentelor Bibliotecii Academiei privind schimburile internaţionale de 
publicaţii, precum şi prin obţinerea gratuită a unor cărţi şi reviste de la 
Biblioteca Americană; 

4. Un aspect nu mai puţin însemnat care marchează înrăutăţirea 
condiţiilor cercetării a constat în restrângerea relaţiilor ştiinţifice externe ale 
Institutului, atât cu institutele partenere din Vest, cât şi cu cele din Est. S-a 
renunţat la folosirea burselor de specializare şi la trimiterea de cercetători la 
manifestări ştiinţifice internaţionale, chiar şi atunci când organizatorii suportau 
cheltuielile de deplasare. S-au redus, de asemenea, schimburile de experienţă, 
pe bază de reciprocitate, cu institutele economice din ţările socialiste. 

Aceeaşi soartă au avut-o şi colocviile economice româno-franceze şi 
cele româno-sovietice inaugurate în 1968 şi, respectiv, în 1971. Astfel, al 
patrulea şi, în acelaşi timp, ultimul colocviu româno-francez s-a ţinut în '1976 la 
Bucureşti, având drept temă "Echilibrul şi reglarea în ştiinţele economice". 
După alţi cinci ani avea să se pună capăt şi colocviilor româno-sovietice, care 
ajunseseră la a şasea sesiune. Ultimul colocviu s-a organizat la Moscova şi a 
fost axat pe tema "Dezvoltarea relaţiilor economice Est-Vest". 
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Restrângerea contactelor cu cercetătorii şi oamenii de ştiinţă din alte ţări 
s-a dovedit a fi o măsură aberantă. În ultimă instanţă, orientarea amintită se 
încadra în politica generală din anii '80 a partidului de izolare politică a 
României faţă de ţările capitaliste şi socialiste, de negare a valabilităţii altor 
concepte şi experinţe în teoria şi practica economică. 

Înrăutăţirea condiţiilor de cercetare din Institut s-a manifestat cu 

deosebire în deceniul al nouălea, când semnele crizei de sistem a economiei 
socialiste au devenit tot mai evidente. Fireşte, condiţiile tot mai dificile din 
cercetare, au afectat, într-un fel sau altul, activitatea de cercetare. Aceasta nu 
a împiedicat însă cercetătorii să analizeze stările reale din economie, 
contradicţiile şi disfuncţionalităţile societăţii. Mărturie în acest sens sunt 
lucrările publicate în Caietele de studiu şi informaţiile cuprinse în "Anuarul 
lucrărilor de cercetare ştiinţifică în domeniul economiei, 1976-1980", precum şi 
în ediţiile anuarului din anii 1981-1988, editate de Revista economică. 

În acest cadru, menţionăm şi participarea cercetătorilor Institutului la 

elaborarea "Tratatului de economie contemporană", vastă lucrare de sinteză 
orientată în direcţia analizării obiective a proceselor şi conceptelor economice 
contemporane, elaborat în cadrul programului de cercetare al ICCE. Dintre 
volumele tipărite menţionăm: vol. 1 "Sistemul ştiinţelor economice şi sistemele 
economice contemporane" (coordonator prof. univ. dr. doc. N.N. Constan-
tinescu, membru corespondent al Academiei R. S România, Bucureşti, 1986) şi 
vol.2 "Economia Naţională. Reproducţie socială şi mecanisme economice" 
(coordonator prof. univ. dr. T. Postolache, membru corespondent al Academiei 
R.S. România), cartea I "Cadrul conceptual general" (Bucureşti, 1987) şi cartea 
a II-a "Funcţionarea economiilor naţionale" (Bucureşti, 1989). 

A doua zi după Revoluţia din 22 Decembrie 1989, colectivul de cercetare 
al institutului şi-a declarat adeziunea la transformarea, pe baze noi, a societăţii 
româneşti şi a cerut trecerea institutului, sub denumirea de Institutul de 
Cercetări Economice, la Academia Română. 

La 2 ianuarie 1990 s-a creat Institutul Naţional de Cercetări Economice 
(INCE) prin reorganizarea Institutului Central de Cercetări Economice care s-a 
desfiinţat. Prin reorganizare, pe structura Institutului de Economie Socialistă s-
a creat Institutul de Economie Naţională care, împreună cu celelalte institute 
componente ale INCE, desfăşoară o activitate de cercetare axată, în principal, 
pe studierea problemelor economice ale tranziţiei României la economia de 
piaţă. 
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Anexe 

Anexa nr.1 - Acte normative referitoare la Institutul de Cercetări 
Economice (Institutul de Economie Socialistă) 

 
1. Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 251 din 27 ianuarie 1953 privind în-

fiinţarea Institutului de Cercetări Economice al Academiei Republicii Populare 
Române. 

2. Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2910 din 1 decembrie 1967 pentru 
aplicarea Decretului nr. 1058/1967 privind titlurile ştiinţifice în Republica Socialistă 
România. 

3. Horărârea Consiliului de Miniştri nr. 527 din 29 aprilie 1970 privind ap-
robarea statutului Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste 
România şi unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea acestei Academii. 

4 Decret al Consiliului de Stat nr. 704 din 28 decembrie 1973 privind înfi-
inţarea Institutului Central de Cercetări Economice. 

5. Decret al Consiliului de Stat nr. 426 din 27 decembrie 1976 privind 
unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Central de Cercetări 
Economice. 

 

Anexa nr. 2 - Lucrări apărute în diverse edituri 

Studii şi referate economice, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1954. Autori: 
Gh. Badrus, N. Belii, Al. Sobaru, CI. Popescu, C. Murgescu, P. Dan, V. Spir-
idon, A. Oprea, I. Berceanu, G. Deak. 

Mobilizarea rezervelor interne pentru creşterea productivităţii muncii şi re-
ducerea preţului de cost în filaturile de bumbac, Bucureşti, Editura Acad-
emiei R.P.R., 1956. Autori: I. Desmireanu, M. Tarapanov, Gr. Corlan, M. 
Margulis. 

Reforma agrară din 1945, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1956. Autor: C. 
Murgescu. 

Monografia economică A S.M.T. Budeşti, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 
1956. Autori: N. Belii (redactor responsabil), Gr. Vâlceanu, V.V. Topor, ş.a. 

Organizarea muncii şi repartizarea producţiei în întovărăşirile agricole de lu-
cru în comun al pământului, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1956. 
Autor: D. Dumitru. 

Dezvoltarea economiei ţărilor socialiste din Europa în anul 1956, Bucureşti, 
Editura ştiinţifică, 1957. Autor: I. Burştein. 

Aspecte ale dezvoltării capitalismului premonopolist în România, Bucureşti, 
E.S.P.L.P., 1957. Autor: N.N. Constantinescu. 

Studierea cererii de mărfuri în comerţul socialist, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 
1957. Autor: I. lonescu. 
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Uzinele "I.C. FRIMU" - Sinaia, Bucureşti, Editura politică, 1958. Autori: M. Biji, V. 
Trebici (redactori responsabili), A. Boghici, Gh. Clinciu, N. Rancu, M. 
Simionescu, L. Tovissi. 

Dezvoltarea economiei R.P.R. pe drumul socialismului, 1948-1957, Bucureşti, 
Editura Academiei R.P.R., 1958. Autori: C. Grigorescu, M. Resiga (redac-
tori), N.N. Constantinescu, I. Şandru, I. Desmireanu, C. Kopich, C. Siegler, 
G. Foca, N. Belli, T. Hănciulescu, A. Apostolide, V.V. Topor, E. Barat, N. 
Celac, A. Lascu, F. Melsner, R. Mihăilescu, Al. Sobaru, R. Moldovan, M. Biji, 
Gh. Rădulescu, I. Burştein, M. Mănescu. 

Economia României între anii 1944-1959, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 
1959. Autori: I. Rachmuth (redactor responsabil), R. Moldovan, V. Malinschi, 
M. Mănescu, C. Murgescu, M. Părăluţă (membrii colectivului de conducere), 
FI. Balaure, C. Tuzu, N. Gheorghiu, E. Matyas, I. Desmireanu, I. Dumitru, C. 
Ştefan, C. Loncear, M. Resiga, I. Velea, P. Jica, M. Suder, E. Florescu, A. 
Andrei, I. Rusanovschi, N. Stern, C. Teodoru, M. Haşeganu, D. Dumitru, M. 
Popescu, E. Alexe, V.V. Topor, B. Şchiopu, Gh. Dragomir, N. Sabin, M. 
Stancu, E. Barat, N. Celac, C. lacobovici, C.Atanasiu, Al. Sobaru, I. lonescu, 
R. Mănescu, V. Bucur, S. Someşan, G. Rădulescu, I. Burştein, M. Biji, C. 
Moineagu, Gh. Belu, M. Zara. 

Probleme ale dezvoltării şi consolidării agriculturii socialiste, Bucureşti, Edi-
tura Academiei R.P.R., 1960. Autori: C. Murgescu (redactor principal), D. 
Dumitru, Gr. Vâlceanu, B. Şchiopu, E. Jianu, S. Nica, N. Gogioiu, M. 
Popescu, D. Frăsie, Tr. Lazăr, M. Stancu, S. Hartia. 

Contribuţii la istoria capitalului străin în România, de la sfârşitul primului 
război mondial până la ieşirea din criza economică din 1929-1933, 
Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1960. Autori: C. Murgescu, N.N. Con-
stantinescu (redactori responsabili), R. Paul, C. Bogdan, M. Ştefan. 

Constanţa, prima regiune colectivizată, Bucureşti, Editura politică, 1960. Autori: 
S. Hartia, M. Dulea. Monografia G.A.S. "Partizanul - Dragalina" regiunea 
Bucureşti, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1961. Autori: C. Parpală, C. Jianu. 

Studii de economie socialistă, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1961. Autori: 
I. Rachmuth, M. Părăluţă, C. lacobovici, V. Spiridon, M. Horovitz ş.a. . 

Studii privind istoria economică a României, vol.l, Bucureşti, Editura Academiei 
R.P.R., 1961. Autori: N.N. Constantinescu, V. Axenciuc (redactori re-
sponsabili), C. Kiriţescu, D. Hurezeanu, V. Bozga, I.Puia, S. Mihai, R. Paul, 
C. Bogdan. 

Aspecte privind dezvoltarea schimbului de mărfuri între oraş şi sat în R.P.R., 
Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1961. Autori: I. lonescu, M. Stănescu, 
A. Horia, C. lacobovici, Gh. Răboacă. 

"Industria sârmei" - Câmpia Turzii. Dezvoltarea întreprinderii în anii regimului 
democrat-popular, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1963. Autori: C. 
Grigorescu (redactor principal), Gh. Belu, T. Buda, K. Hillel, A. lancu, P. Jica, 
I. Puia, A. Puiu, G. Retegan, Şt. Ungureanu. 

Probleme ale creării şi dezvoltării bazei tehnico-materiale a socialismului în 
R.P.R., Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1963. Autori: I. Rachmuth (re-
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dactor responsabil), R. Moldovan, C. Grigorescu, R. Săveanu, M. Părăluţă, 
D. Paulescu, P. Jica, I. Desmireanu, M. Levente, S. Bălan, C. Moineagu, V. 
Trebici, I. Craiu, C. lonescu, Gh. Belu, N.N. Constantinescu, D. Dumitru ş.a. 

Uzinele Reşiţa în anii construcţiei socialiste, Bucureşti, Editura Academiei 
R.P.R., 1963. Autori: I. Desmireanu, E. Cimponeriu, Gr. Corlan, M. Des-
mireanu, A. lancu, I. Istrate, P. Jica, C. Moineagu, Gh. Răboacă, M. Resiga, 
P. Rotaru, Gh. Stanciu, C. Ştefan, P. Tudor. 

Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, Bucureşti, Editura Academiei, vol. l - 
1964; vol.ll - 1967; vol.lll - 1971. Autor: C. Kiriţescu. 

Dezvoltarea economică a României 1944-1964, Bucureşti, Editura Academiei 
R.P.R., 1964. Autori: R. Moldovan (redactor responsabil), C. Murgescu (re-
dactor responsabil adjunct), I. Rachmuth (redactor responsabil adjunct), M. 
Biji, V. Malinschi, M. Mănescu (membri ai colectivului de coordonare şi re-
dacţie), Gh. Belu, I. Desmireanu, C. Grigorescu (membri ai colectivului de 
coordonare şi redacţie şi secretari ştiinţifici ai lucrării), Gh. Ţuţui, Gh. Dobre, 
M. Lupu, A. Spiridon, I. Berceanu, Gr. Corlan, M. Desmireanu, M. Stănescu, 
Tr. Lazăr, C. Bogdan, Gh. Creţoiu, E. Alexe, Al. Codarcea, FI. Luchian, Gh. 
Hossu, C. Moineagu, Gh. Retegan, V. Trebici, V. Spiridon, V. Rausser, M. 
Zara, T. Malacopol, L. Marcovici, R. Săveanu, P. Vlaiculescu, I. Iţicovici, V. 
Modoran, St. Arsene, C. lacobovici, I. Tulpan, N. Mihuţiu, S. Perţ, D. Emeric, 
S. Kovacevici, E. Constantinescu, O. Ciulea, C. Băloiu, S. Gioga, A. lancu, 
M. Ion, D. Păulescu, B. Şchiopu, D. Dumitru, R. Constantin, M. Poenaru, N. 
Sufană, Gr. Vâlceanu, Gh. Răboacă, N. Stern, Al. Puiu, Al. Sobaru, M. Stăn-
escu, P. Rotaru, A. Rozen, M. Fulea, V. lordache, M. Vasilescu, M. Horovitz, 
I. Lemnij, I. Burştein, N. Belii, S. Daniel, I. Copil. 

Studii despre comerţul mondial capitalist, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1968. 
Autori: S. Sava, Gh. Zaman ş.a. 

Probleme ale determinării eficienţei economice a investiţiilor, Bucureşti, Edi-
tura ştiinţifică, 1968. Autori: I. Rachmuth, C. lacobovici-Boldişor, I. Des-
mireanu, P. Jica, P. Rotaru, Gr. Corlan, R. Costantin, El. Steiu, M. Stănescu, 
I. Mihai, A. lancu, I. Iliescu, Gr. Marinescu, I. Ouatu, M. Stănculescu, A. Filot-
ti, D. Constantin, E.V. Topală, I. Ceacoveanu, N. Braşoveanu, V. Baghinschi, 
O. Vlad ş.a. 

Analize macroeconomice - Statele Unite ale Americii, Anglia, Republica Fed-
erală a Germaniei, Franţa, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1970. Autori: I. 
Anghel, S. Sava, E. Cosmescu. 

Industria din România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Despre sta-
diile premergătoare industriei mecanizate, Bucureşti, Editura Academiei 
R.S.R., 1970. Autor: Gh. Zane 

Uzinele "Industria Sârmei" - Câmpia Turzii la 50 de ani de existenţă 1920-
1970, Câmpia Turzii, 1970. Autori: P. Rotaru, Gr. Corlan, I. Resteman. 

Japonia - fenomenul economic. Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1971. Autor: S. Sa-
va. 

Creşterea economică şi resursele naturale, Bucureşti, Editura politică, 1976. 
Autor: A. lancu. 
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Progresul economic în România 1877-1977, Bucureşti, Editura politică, 1977. 
Autori: I.V. Totu (coordonator), C. Murgescu, St. Olteanu, Gh. Zane, A. Stan, 
V. Malinschi, Gh. Dobre, I. Bulborea, N.N. Constantinescu, D. Hurezeanu, V. 
Axenciuc, I. Nicolae Văleanu, N. Dobrotă, R. Moldovan, Gh. Surpat, C. Bog-
dan, I. Perţ, Gh. loniţă, A. Petric, FI. Burtan, M. Popescu, FI. Balaure, A. Ne-
gucioiu, Gh. Creţoiu, P. Mîlcomete, I. Blaga, Gh. Ciulbea, I. Olteanu, D. 
Pugna, A. lancu, C. Grigorescu, Gh. Răboacă, G.P. Apostol, M. Părăluţă, C. 
luga, I. Ravăr, I. Vasile, S. Sava. 

Politica P.C.R. de industrializare socialistă a ţării. Bucureşti, Editura Academiei 
P.C.R., 1978, Autori: I.V. Totu (coordonator), Gh. Dobre, C. Bogdan, V. 
Popescu, Gh. Răboacă, S. Perţ, M. Horovitz, C. Grigorescu, N.N. Con-
stantinescu, M. Todosia, A. lancu, C. Russu, B. Gh. Petrescu, D. Dumitru, I. 
Desmireanu, I. Olteanu, C. Murgescu, I. Vasile. 

Căi şi strategii de lichidare a subdezvoltării. Probleme ale făuririi unei noi or-
dini economice internaţionale, Bucureşti, Editura politică, 1979. Autori: S. 
Sava (coordonator), E. lonescu, M. Rudăreanu, Şt. Mihai, I. Resteman. 

Economia mondială - anul 2000, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1980. Au-
tori: M. Florescu, M. Maliţa, M. Horovitz (coordonatori), V. Trebici, R. Creţoiu, 
S. Sandu, A. lancu, I. Mihai, P. Petrescu, Th. Gherasim, I. Crişan, I. Cal-
boreanu, I. Boconcios, I. Buiu, E. Buciuman, I. Kuhn. 

Consumul populaţiei în Republica Socialistă România, Bucureşti, Editura 
Academiei R.S.R., 1981. Autori: Gr. Vâlceanu (coordonator), M. Poenaru, V. 
lordache, R. Emanoil, E. Badea, G. Moşanu, Gh. Răducanu. 

Contractele în mecanismul economico-financiar al întreprinderii, Bucureşti, 
editată de Revista economică, 1981. Autori: Al. Deteşan, R. Demetrescu. 

Căi şi modalităţi de creştere a eficienţei investiţiilor, Bucureşti, Editura politică, 
1982. Autori: M. Horovitz (responsabil), Gr. Corlan, I. Mihai, I. Cămăşoiu 
(membri ai colectivului de coordonare), M. Ciumara, Al. Olteanu, I. Vasile, 
Gh. Gorincu, St. Sandu, G. Haşeganu. 

Legislaţia întreprinderii de la A la Z, Bucureşti, Revista economică, 1982. Autori: 
Al. Deteşan, R. Demetrescu, Gr. Corlan ş.a. 

Productivitatea muncii în industrie, Bucureşti, 1984. Autori: B. Gh. Petrescu, 
N.V. Stoica. 

Dezvoltarea agriculturii în corelaţie cu industria, Bucureşti, 1984. Autori: C. 
Grigorescu (coordonator), M. Stănescu, Şt. Mihai, R. Creţoiu, M. Stancu, I. 
Ghizdeanu, G. Georgescu, O. Popescu, M. Popescu, Al. Taşnadi, T. Lazăr, 
V. Florea, T. Dragoş, C. Răuţă, A. Gîrbea, D. Rădulea, N. Belii, C. Hera, V. 
Herdea, V. Stoica, M. Scurtu, E. Miron, V. Bogdan. 

Strategia dezvoltării intensive a economiei româneşti, Bucureşti, 1985. Autori: 
B. Gri. Petrescu (coordonator), Gh. Răboacă, M. Horovitz, Gh. Zaman, Gr. 
Corlan, C. Cămăşoiu, C. Russu, I. Dănescu, I. Vasile, N.V. Stoica, I. 
Românu, I. Cămăşoiu, M. Gheorghiţă. 

Ocuparea deplină şi folosirea eficientă a forţei de muncă în România, 
Bucureşti, 1988. Autori: Gh. Răboacă (coordonator), S. Perţ, I. Bratu, C. 
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Ciutacu, O. Naneş, L. Mihăilescu, D. Mihalcea, G. Toma Trăistaru, C. Olah, 
Gh. Ciobanu, C. Lefter, M. Enăchescu, D. Tănăsoiu. 

 

 

Anexa nr. 3 - Lucrări publicate în  
colecţia "BIBLIOTECA OECONOMICA" 

Eficienţa economică a investiţiilor. Cercetări teoretice şi metodologice, 
Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1967. Autori: I. Desmireanu (coordona-
tor), C. lacobovici-Boldişor, A. lancu, C. Murgu, M. Stănescu, I. Mihai, E. 
Steiu, R. Constantin, Gr. Corlan, P. Rotam ş.a. 

Elasticitatea cererii populaţiei cu privire la bunurile de consum şi servicii, 
Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1967. Autor: M.C. Demetrescu. 

Metode statistice de cercetare a corelaţiilor în economie, Bucureşti, Editura 
Academiei R.S.R., 1967. Autori: C. lonescu, V. lordache, C. Moineagu, V. 
Postelnicu. 

Eficienţa economică a comerţului exterior. Probleme teoretice şi metodo-
logice. Lucrările colocviului din 27 aprilie 1967, Bucureşti, Editura Acad-
emiei R.S.R., 1967. Autori: C. Murgescu, C. Băloiu, T. Grigore, I. Savu, C. 
Rădulescu, D. Lăzăroiu, M. Horovitz, A. Zamfir, D. Dumitru, I. Negură ş.a. 

Crearea sistemului monetar naţional la 1867, Bucureşti, Editura Academiei 
R.S.R. Autori: Gh. Zane, C. Giurescu, B. Ţincu, C. Kiriţescu, M. Maievschi, 
C. lacobovici-Boldişor. 

Utilizarea forţei de muncă. Factori, caracteristici, tendinţe în România, 
Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1968. Autori: C. Grigorescu (redactor 
coordonator), Gr. Vâlceanu, S. Nica, T. Lazăr, N. Sufană, S. Perţ. 

Organizarea activităţii de conducere a întreprinderilor. Lucrările Colocviului 
ştiinţific, din noiembrie 1967, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1968. 
Autori: I. Olteanu, I. Păţan, M. Voinescu, D. Cigusievici, T. Volintiru, O. Ni-
colescu, E. Nicolau, D. Vaida, G. Boldur, C. lacobovici-Boldişor, M.C. Deme-
trescu, M. Dumitrescu, V. Gheorghiu, V. Enache, I. Haiduc, C. Pintilie. 

Valorificarea superioară a resurselor naturale, Bucureşti, Editura Academiei 
R.S.R., 1969. Autor: A. Puiu. 

Gândirea economică a saşilor din Transilvania în secolul XIX, Bucureşti, Edi-
tura Academiei R.S.R., 1969. Autor: G. Golner. 

Probleme de preţuri în economia socialistă, Bucureşti, Editura Academiei 
R.S.R., 1969. Autor: C. lacobovici-Boldişor. 

Progresul tehnic şi dezvoltarea economică, Bucureşti, Editura Academiei 
R.S.R., 1969. Autor: I. Lemnij. 

Economia zonei Porţile de Fier, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1969. Au-
tori: N.N. Constantinescu (redactor responsabil), B. Băloiu, Gh. Zahiu, E. 
Şirianu, N. Popescu, I. Trandafir, A. Giurcăneanu, C. Florescu, I. Văcărel, C. 
Topoiu, Gh. Sonea, V. lordache. 

Casa Regală şi afacerile cu devize 1936-1940, Bucureşti, Editura Academiei 
R.S.R., 1970. Autor: C. Murgescu. 
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Teorii şi modele ale creşterii economice în socialism. Lucrările Colocviului, 
din iunie 1969, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1970. Autori: E. Do-
brescu, M. Horovitz (redactor), N. Racoveanu, M. Altăr, I. Lemnij, N. Suci-
tulescu, I. Muntean, N. Belii, Şt. Arsene, D. Lăzăroiu, Al. Zamfir, Gh. Zaman, 
O. Ciulea, Gh. Şiclovan, A. Goian. 

Modelul economic optim, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1970. Autor: M. 
Horovitz. 

Probleme ale perfecţionării conducerii întreprinderilor industriale. Lucrările 
Colocviului ştiinţific, din iunie 1969, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 
1971. Autori: I. Olteanu, P. Vagu, M. Dumitrescu, N. Haneş, V. Enache, I. 
Oprea, I. Bratu, E. Nicolau, D. Cigusievici, C. Pintilie, V. Clonda, V. Stănes-
cu, Gh. Boldur, I. Băncilă, C. Maniţiu, N. Stănescu, P. Rotaru, O. Nicolescu. 

Modelarea proceselor tehnico-economice în industria petrolului, Bucureşti, 
Editura Academiei R.S.R., 1971. Autor: R. Dootz. 

Comportamentul procesului de formare a preţurilor, Bucureşti, Editura Acade-
miei R.S.R., 1972. Autor: C. lonete. 

Eficienţa economică a investiţiilor şi tehnicii noi. Studii privind per-
fecţionarea metodologiei de calcul, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 
1972. Autori: I. Iliescu, I. Mihai, Gr. Corlan, E. Schmidt, E. Bichi, V. M. 
Popescu, G. Căprărescu. 

Eficienţa şi creşterea economică, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1972. 
Autori: M. Horovitz, M. Levente, A. Goian, L. Mihăilescu, C. Băloiu, Gh. 
Răboacă, I. Copil, O. Ciulea, S. Perţ, R. Creţoiu, P. Danciu, T. Gherasim, C. 
Albu, L. Şuster, I. Burştein, St. Arsene, G. Corlan, I. Mihai, V. Popescu, M. 
Malinschi, Gr. Vâlceanu, M. Bucur, R. Constantin, O. Nicolescu, I. Bratu, P. 
Rotam, P. Jica, C. Tacu, T. Eftimie, P. Niculicioiu, I. Iliescu, A. Olaru, A. 
Floareş, D. Cigusievici, V.M. Popescu, A. Tacu, Şt. Sonea. 

Agricultura cooperatistă şi creşterea economică. Cercetări macroeconomice, 
Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1973. Autori: Gr. Vâlceanu (coordona-
tor), M. Bucur, R. Constantin. 

Prognoza şi planul preţurilor de producţie, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 
1973. Autor: Gh. Sică. 

Introducerea tehnicii moderne în construcţiile de maşini. Orientări, rezultate, 
calcule de eficienţă, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1973. Autor: P. 
Rotaru. 

Metode de previzionare a fondului de consum şi a elementelor sale compo-
nente, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1973. Autori: V. lordache, A. 
Rosen, E. Steiu, Gh. Zaman, C. Moineagu, R. Dootz, I. Iliescu. 

Critica teoriei "România - ţară eminamente agricolă", Bucureşti, Editura Acad-
emiei R.S.R., 1973. Autor: O. Constantinescu. 

Perfecţionarea organizării conducerii întreprinderii. Variabile organizaţionale, 
analize, tehnici şi metode, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1973. Au-
tor: O. Nicolescu. 

Corelaţii macroeconomice în economia postbelică a Franţei, Bucureşti, Editura 
Academiei R.S.R., 1974. Autor: S. Sava. 
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Modele de creştere economică şi de optimizare a corelaţiei dintre acumulare 
şi consum, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1974. Autor. A. lancu. 

Cu privire la contribuţia formării profesionale a forţei de muncă la creşterea 
economică, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1974. Autor: S. Perţ. 

Contribuţii la metodologia de prognoză a costurilor de producţie, Bucureşti, 
Editura Academiei R.S.R., 1976. Autori: I. Marinescu (redactor responsabil), 
C. Mihai, I. Iliescu, C. Cămăşoiu, T. Gherasim, G. Haşeganu. 

Populaţie şi economie, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1976. Autor: C. 
Grigorescu. 

Contribuţii la perfecţionarea organizării şi conducerii unităţilor industriale, 
Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1976. Autori: P. Rotaru, O. Nicolescu, 
C. Maniţiu, R. Dootz, G. Căprărescu, D. Cigusievici, E. Stein, I. Bratu. 

Folosirea balanţei legăturilor dintre ramuri în elaborarea programului de 
producţie al unei ramuri, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1977. Autor: 
E Ţigănescu. 

Mobilitatea forţei de muncă. Eficienţa formelor de pregătire a muncitorilor, 
Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1977. Autori: Gh. Răboacă (coordona-
tor responsabil), S. Perţ (redactor), Gr. Vâlceanu, M. Bucur, R. Constantin, 
G. Toma, St. Sonea, D. Mareş, Gh. Burcea, O. Iliescu, Gh. Popescu, I. Pe-
trov, V. Popescu. 

Restructurarea relaţiilor economice internaţionale - cerinţă a eliminării 
decalajelor, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1978. Autori: S. Sava 
(coordonator), Şt. Mihai, M. Rudăreanu, M. Duhăneanu, Şt. Arsene, E. 
lonescu. 

Evoluţia demografică şi creşterea economică, Bucureşti, Editura Academiei 
R.S.R., 1981. Autor: C. Băloiu. 

Capitalul străin în societăţile anonime din România în perioada interbelică - 
cu privire specială la anii 1934-1938, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 
1981. Autori: C. Bogdan, A. Platon. 

Retribuţia - pârghie a folosirii eficiente a forţei de muncă, Bucureşti, 1984. Au-
tori: Gh. Răboacă (coordonator), S. Perţ, O. Naneş, I. Bratu, C. Ciutacu, L. 
Mihăilescu, D. Mihalcea, I. Lupaş, H. Niculescu, Gh. Curcă, E. Preda, N. 
Bădilă, I. Ciurea. 

Fondurile sociale de consum - teorie şi practică, Bucureşti, 1984. Autori: Gr. 
Vâlceanu, M. Poenaru, M. Molnar (coordonatori), R. Emanoil, El. Badea, V. 
lordache, H. Puwak, A. Dochia, M. Moşanu, Şt. Diamandescu, N. Georges-
cu, Gh. Popescu, C. Caliţoiu, S. Rozenberg. 

Dimensiunea întreprinderii industriale, Bucureşti, 1986. Autori: C. Cămăşoiu, 
Gr. Corlan (coordonatori), M. Ion, M. lacobescu, R. Constantin, N. Niculescu, 
C. Cioşcu, D. Ivănel, M. Dimitriu, D. Vasile, Gh. Manolescu. 
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Anexa nr. 4 - Colecţia "TEXTE DIN ISTORIA GÂNDIRII ECONOMICE"  

David Ricardo. Opere alese, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., vol.l. - 1959, 
335 p.; vol.II. - 1962, 336 p. Traducere: I. Veverca şi St.I. Dumitrescu Studiu 
introductiv: C. Murgescu.  

Adam Smith. Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi cauzelor ei, 
Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., vol. I. 1962 - Vlll+344p.; vol.ll. 1965-
475 p. Traducere: A. Hallunga Studiu însoţitor: N.N. Constantinescu.  

Charles Fourier. Opere economice, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1966, 
431 p. Traducere şi studiu introductiv: G. Mladenatz, Prefaţă: Gh. Zane. 

 
 

Anexa nr. 5 - Colecţia "TEXTE DIN ISTORIA GÂNDIRII ECONOMICE 
ROMÂNEŞTI" 

Texte din literatura economică în România. Secolul XIX, vol. I., Bucureşti, Edi-
tura Academiei R.P.R., 1960, 476 p. Selecţie, note şi studiu introductiv: Gh. 
Zane.  

P.S. AURELIAN. Opere economice. Texte alese, Bucureşti, Editura Academiei 
R.S.R., 1967, LXXXIII+399 (401) p., Studiu introductiv: C. Murgescu, Note şi 
comentarii: M.C. Demetrescu.  

A.D. Xenopol. Opere economice. Texte alese, Bucureşti, Editura Academiei 
R.S.R., 1967, 322 p. Selecţie, note şi studiu introductiv: I. Veverca. 
 

 

Anexa nr. 6 - Colecţia "CAIETE DE STUDIU" 

Eficienţa economică a investiţiilor, Bucureşti, 1966. Autori: I. Desmireanu (coor-
donator), C. lacobovici-Boldişor, N. Braşoveanu, I. Saphier, V. Spiridon, I. 
Lemnij, R. Vindt, E. Schmidt, P. Rotaru, M. Stănescu, I. Mihai ş.a. 

Probleme privind îmbunătăţirea sistemului de conducere şi planificare a 
economiei naţionale în unele ţări socialiste, Bucureşti, 1966. Autori: M. 
Horovitz (redactor responsabil), A. Goian, I. Lemnij, C. Rădulescu, L. Şuster, 
I. Kuhn, C. Băloiu. 

Criteriile de caracterizare şi comparare internaţională a nivelului economic, 
Bucureşti, 1966. Autori: I. Lemnij, M. Desmireanu. 

Unele caracteristici şi tendinţe ale comerţului mondial capitalist în anii de 
după cel de-al Doilea Război Mondial, Bucureşti, 1967. Autori: S. Sava 
ş.a. 

Rolul sectorului de stat în ţările în curs de dezvoltare, Bucureşti, 1967. Autori: 
I. Veverca, N. Mihăileanu. 

Revoluţia tehnico-ştiinţifică şi implicaţiile ei economico-sociale, Bucureşti, 
1967. Autori: D. Iordan, Al. Teodoru. 

Zone optime de deservire a utilajelor. Aplicaţii ale teoriei liniilor de aşteptare 
în ţesătorii, Bucureşti, 1967. Autori: Al. Tacu, C. Tacu. 
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Cu privire la teoria evidenţei contabile. Contribuţie la un nou mod de inter-
pretare, Bucureşti, 1968. Autori: C. Luca, Al. Marius. 

Dezvoltarea comerţului dintre ţările socialiste şi cele capitaliste dezvoltate 
din punct de vedere economic, Bucureşti, 1968. Autori: O. Ciulea, Al. 
Puiu. 

Salarizarea în capitalismul contemporan, Bucureşti, 1968. Autori: C. Grigorescu 
(coordonator), D. Iordan, Gh. Răboacă. 

Estimări comparative ale nivelului de dezvoltare economică. Studiu metodo-
logic, Bucureşti, 1968. Autor: M. Desmireanu.  

Consideraţii despre deservirea mai multor maşini şi cumularea de noi 
profesii, Bucureşti, 1970. Autori: Gh. Savu, I. Haiduc, H. Drobny.  

Teoria preţurilor. Metode de modelare, Bucureşti, 1970. Autori: A. lancu, T. Ghe-
rasim.  

Extinderi ale modelului input-output, Bucureşti, 1970. Autor: T. Schatteles.  
Eficienţa investiţiilor productive. Lucrările dezbaterii ştiinţifice cu tema: 

"Valoarea producţiei obţinute la 1000 lei investiţii", Bucureşti, 1970. Au-
tori: I. Desmireanu, I. Iliescu, N. Braşoveanu, I. Saphier, Gr. Corlan, E. Flo-
rescu, I. Românu, P. Rotaru, I. Ouatu, C. Moisuc, E. Topală, C. lacobovici-
Boldişor, E. Schmidt, I. Florea, C. Dinu, N. Cupcea, J. Grăniceanu, I. Mihai, 
P. Cartianu, I. Nicolau, Al. Bârlădeanu.  

Agricultura şi creşterea economică în economia socialistă, Bucureşti, 1971. 
Autor: A. Goian.  

Tendinţe în evoluţia structurii producţiei industriei construcţiilor de maşini. 
Incidenţele lor cu comerţul exterior şi cooperarea economică inter-
naţională, partea I, Bucureşti, 1971. Autori: I. Burştein, E. Kadar, V. 
Popescu, S. Arsene, M. Malinschi.  

Consideraţii teoretice pe baza unor metode de creştere care ţin seama de 
progresul tehnic în socialism, Bucureşti, 1972. Autor: I. Lemnij.  

Tendinţe în dezvoltarea industriei metalurgice feroase în unele ţări socialiste 
europene, Bucureşti, 1972. Autor: C. Albu.  

Dezvoltarea industrială în unele ţări în curs de dezvoltare din Asia şi comerţul 
lor exterior, Bucureşti, 1971. Autori: N. Mihăileanu, A.B. Guha. 

Aspecte ale colaborării economice între unele ţări în curs de dezvoltare din 
Asia, Bucureşti, 1971. Autor: A.B. Guha. 

Tendinţe în evoluţia structurii producţiei industriei construcţiilor de maşini şi 
incidenţele lor cu comerţul exterior şi cooperarea economică, partea a 
ll-a. Bucureşti, 1972. Autori: I. Burştein, V. Popescu, S. Arsene, M. Ma-
linschi. 

Reformele preţurilor în unele ţări socialiste europene, Bucureşti, 1972. Autor; 
G. Moşanu. 

Tendinţe în dezvoltarea industriei chimice a ţărilor socialiste europene în 
comparaţie cu ţările capitaliste, Bucureşti, 1972. Autori: N. Belii, M. Cucu, 
R. Şuster. 

Fenomene şi tendinţe noi în economia ţărilor capitaliste. Colocviu ştiinţific, 
12-13 martie, Bucureşti, 1972. Autori: I. Cristescu, Al. Farcaş, E. Zaharia, S. 
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lancu, I. Covaci, Gh. Postelnicu, I. Dumitru, V. Pilat, G. Tănase, O. 
Gogoneaţă, Gh. Marcu, T. Silea, I. Toht, A. Bereny, M. Scvarţov, Gr. Botoi, I. 
Vesa, A. Spiridon, N. Mihăileanu, L. lonescu, I. Gavrilă. 

Studii economice. Comunicările sesiunii ştiinţifice a tinerilor cercetători, 
Bucureşti, 1972. Autori: G. Căprărescu, Şt. Marinescu, C. Mihai, V. Roşu, O. 
Nicolescu, A. Manolescu, C. Popescu, M. Vasile, M. Bucur, S. Sandu, M. Ci-
umara, O. Gogoneaţă, L. lonescu. 

Probleme ale colaborării economice româno-sovietice. Comunicări prezen-
tate la Colocviul româno-sovietic, Moscova, 12-14 iulie 1972, Bucureşti, 
1972. Autori: C. Grigorescu, I. Burştein, R. Constantinescu, N. Belii, M. Ho-
rovitz, R. Negru, l. Perpegel, O.T. Bogomolov, I.S. Siraev, N.V. Feit, V.N. 
Sastitko, V.N. Bîkov, E.P. ludina. 

Probleme ale previzionării preţurilor, Bucureşti, 1972. Autori: C. Mihai, I. 
Marinescu, T. Gherasim. 

Studii şi cercetări economice. Sinteze ştiinţifice, Bucureşti, 1972. Autori: Colec-
tivul Institutului de Economie Socialistă. 

Modalităţi de determinare a necesarului de personal de specialitate al 
întreprinderilor industriale, Bucureşti, 1972. Autor: I. Bratu. 

Metode şi tehnici de previziune, decizie şi organizare, vol. I-II Bucureşti, 1973. 
Autori: A. Avramescu, C. Russu, C. Pintilie, V. Clonda, T. Zorlenţan, D. 
Cigusievici, M. Stoica, I. Băncilă, P. Vagu, M. Dumitrescu, O. Nicolescu, N. 
Haneş, P. Isac, E. Bolesch, I. Bratu, I. Velican, S. Smirnov, C. Cotescu, C. 
Maniţiu. 

Selecţia cadrelor de conducere - orientări şi metode, Bucureşti, 1973. Autor: C. 
Maniţiu.  

Probleme ale investiţiilor de capital în unele ţări în curs de dezvoltare din 
Asia, Bucureşti, 1973. Autor: N. Mihăileanu.  

Republica Zambia şi Republica Federală a Nigeriei. Monografii economice, 
Bucureşti, 1973. Autor: A.B. Guha.  

Algeria. Monografie economică, Bucureşti, 1973. Autor: I. Resteman.  
Egalizarea nivelurilor de dezvoltare economică şi colaborarea dintre ţările 

socialiste. Comunicări prezentate la Colocviul economic româno-
sovietic, Bucureşti, 1973. Autori: C. Grigorescu, M. Horovitz, R. Constantin, 
N. Belii, C. Moisuc, P. Constantin, Al. Puiu, M. Ciumara, I. Zahiu, Gh. 
Creţoiu, R. Susan, I. Lemnij, P.M. Alampiev, L.S. Seminova, A. P. Butenko, 
A. I. Sabalin, A.N. Bîkov. 

Măsuri de perfecţionare a activităţii de comerţ exterior din unele ţări social-
iste europene, Bucureşti, 1973. Autor: S. Arsene.  

Modele multisectoriale utilizabile în planificarea şi prognoza macroeconom-
ică, Bucureşti, 1975. Autor: L. Mihăilescu. 

Deplasări structurale în economia României şi evoluţia nivelului său econom-
ic comparativ cu celelalte ţări membre ale CAER, Bucureşti, 1975. Autori: 
I. Şalapa, M. Horovitz, C. Băloiu (coordonatori), N. Belii, C. Moisuc, A. Goi-
an, L. Şuster, R. Creţoiu, M. Ciumara, C. Drânceanu. 
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Probleme ale integrării economice a ţărilor participante la Piaţa Comună vest-
europeană şi relaţiile economice internaţionale, Bucureşti, 1976. Autori: 
S. Sava, M. Duhăneanu, M. Rudăreanu, N. Mihăileanu, I. Resteman, E. 
lonescu, L. lonescu. 

Aspecte ale cooperării internaţionale în economia românească, Bucureşti, 
1976. Autori: V. Popescu, E. Kadar, S. Arsene. 

Creşterea producţiei medii la hectar în România (rezerve de creştere mai 
rapidă a producţiei), Bucureşti, 1976. Autori: C. Grigorescu (coordonator), 
Gr. Vâlceanu, M. Bucur, R. Constantin, R. Emanoil. 

Sporirea eficienţei economice a investiţiilor prin reducerea duratei de ex-
ecuţie a lucrărilor, Bucureşti, 1976. Autori: Gr. Corlan (redactor re-
sponsabil), V. lordache, Gr. Chircoveanu, I. Iliescu, I. Cămăşoiu, I. Popa. 

Specializarea şi cooperarea internaţională în cadrul CAER, Bucureşti, 1976. 
Autori: I. Şalapa (coordonator), C. Băloiu, N. Belii, R. Creţoiu, M. Ciumara, 
C. Drânceanu. 

Studii şi cercetări economice. Sinteze, Bucureşti, 1977. Autor: Colectivul Institu-
tului de Economie Socialistă. 

Metodologia de calcul a investiţiei demografice, Bucureşti, 1977. Autori: C. 
Grigorescu, C. Moineagu.  

Asimilarea de produse noi şi creşterea productivităţii muncii în industrie. 
Cercetarea efectuată la întreprinderea de elemente pentru automatizări 
Bucureşti, Bucureşti, 1977. Autori: Gh. Răboacă (coordonator), S. Perţ, G. 
Toma, O. Naneş, I. Petrov. 

Reducerea cheltuielilor materiale şi creşterea eficienţei economice. Bucureşti, 
1977. Autori: Gr. Corlan (redactor responsabil), V. lordache, I. Iliescu, Şt. 
Dobrică, I. Popa, I. Cămăşoiu, Al. Gherasim, B. Arsene, D. Mărgulescu, I. 
Cardula, A. Isfănescu, M. Palin, C. Stănescu, Gr. Vâlceanu, C. Gereanu, I. 
loniţă, M. Stoian. 

Problemele redistribuirii muncii în C.A.P. Cercetări microeconomice, 
Bucureşti, 1977. Autori: Gr. Vâlceanu (coordonator), M. Bucur, R. Emanoil, 
R. Constantin. 

Unele probleme ale specializării şi cooperării industriale în cadrul CAER, 
Bucureşti, 1977. Autori: V. Popescu, E. Niculescu-Mizil ş.a. 

Organizarea cercetării economice în S.U.A, Bucureşti, 1977. Autori: Gh. Dobre 
(redactor responsabil), V. Pilat, E. Badea, E. Cosmescu. 

Evoluţia structurii industriei şi gospodărirea raţională a resurselor ener-
getice, Bucureşti, 1977. Autori: A. lancu (redactor responsabil), I. Mihai, L. 
Mihăilescu, C. Cămăşoiu, Şt. Răgălie, G. Nertea, N. Mihăileanu, L. Tovissi, 
Gh. Preda, Şt. Brad. 

Valorificarea superioară a metalului şi reducerea cheltuielilor materiale în in-
dustria constructoare de maşini, Bucureşti, 1977. Autori: Gr. Corlan (re-
dactor responsabil), V. lordache, G. Haşeganu, Şt. Dobrică, I. Iliescu, I. 
Popa, Al. Gheorghiu, Gh. Vâlceanu, M. Caracotă, N. Paliu, C. Gereanu, I. 
Cămăşoiu, C. Bărbulescu. 
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Probleme economice ale progresului tehnic în industria constructoare de 
maşini. Specializarea organologică, Bucureşti, 1978. Autori: I. Lemnij, M. 
Molnar. 

Studii şi cercetări economice. Sinteze, Bucureşti, 1978. Autori: Colectivul Institu-
tului de Economie Socialistă. 

Probleme de structură şi ritm în gândirea şi practica economică din unele ţări 
socialiste, Bucureşti, 1979. Autori: V. Popescu (coordonator), R. Constan-
tin, H. Puwak, M. Stănescu, R. Creţoiu, FI. Burtan, A. Cojol, I. lovănescu. 

Probleme ale făuririi unei noi ordini economice internaţionale. Comunicările 
prezentate la Colocviul româno-sovietic, Bucureşti, ianuarie 1979. Autori: 
C. Murgescu, I.V. Totu, N.N. Constantinescu, Al. Puiu, S. Sava, C. Fota, A. 
Ghibuţiu, D. Dumitru, C. Grigorescu, E. Dijmărescu. 

Probleme ale raportului plan-piaţă în teoria şi practica economică din unele 
ţări socialiste (U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R.S.F. Iugoslavia, R.P. Ungaria, 
Bucureşti, 1979. Autori: V. Pilat (coordonator), S. Kovacevici, C. Gruici, V. 
Iota, E. Prahoveanu. 

Studii şi cercetări economice. Sinteze, partea I şi a ll-a, Bucureşti, 1979. Autori: 
Colectivul Institutului de Economie Socialistă. 

Aspecte ale nivelului de trai în R.D. Germană, Bucureşti, 1979. Autori: M. Poe-
naru, R. Emanoil. 

Aspecte ale nivelului de trai în R.P. Ungară, Bucureşti, 1979. Autori: M. Molnar, 
El. Badea. 

Criterii şi modalităţi de elaborare a normativelor de personal de specialitate 
din învăţământ, Bucureşti, 1979. Autori: S. Perţ, L. Şuster, O. Naneş, I. 
Dogaru, I. Lungu, T. Klepsch, C. Lefter, N. Constantinescu. 

Unele aspecte ale nivelului de trai în Uniunea Sovietică, Bucureşti, 1979. Auto-
ri: C. Lazăr, G. Moşanu. 

Unele aspecte ale nivelului de trai în R.P. Polonă, Bucureşti, 1978. Autori: S. 
Rosenberg, C. Caliţoiu, V. Cornescu, N. Georgescu. 

Probleme actuale ale creşterii economice în România, Bucureşti, 1980. Autori: 
C. Grigorescu (redactor responsabil), R. Constantin, M. Horovitz, V. 
Popescu, S. Perţ, Gr. Vâlceanu, M. Poenaru, Gh. Dobre. 

Documentele Congresului al Xll-lea al P.C.R., generoasă sursă de idei pentru, 
tinerii cercetători, Bucureşti, 1980. Autori: D. Dăianu, I. Ghizdeanu, H. Pu-
wak, M. Pop, O. Naneş, D. Mucica, M. lacobescu, M. Gondoş, V. lacob, P. 
Coman, E. Pelinescu, D. Zamfirescu, C. Dănescu, M. Costea, S. Bara, O. 
Mihăescu. 

Specializarea şi cooperarea în producţie în condiţiile noului mecanism eco-
nomico-financiar. Bucureşti, 1980, Autori: V. Popescu (coordonator), D. 
Ancuţa, M. Dimitriu, Gh. Manolescu, Gr. Corlan, I. Calboreanu, C. Maniţiu, 
C. Cămăşoiu, M. Cantoreanu, I. Mihai, Şt. Cruceru, T. Buzatu. 

Studii şi cercetări economice. Sinteze, partea I şi partea a ll-a, Bucureşti, 1980. 
Autor: Colectivul Institutului de Economie Socialistă. 

Consumul de bunuri şi servicii al populaţiei după destinaţie. Analiză şi 
prognoză, Bucureşti, 1980. Autori: Gr. Vâlceanu (coordonator), M. Molnar, 
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M. Poenaru, El. Badea, R. Emanoil, Şt. Diamandescu, S. Rosenberg, Gh. 
Popescu, C. Caliţoiu, A. Pascal, C. Lazăr. 

Prognoza consumului de servicii al populaţiei în funcţie de evoluţia pre-
vizionată a veniturilor şi de nevoile raţionale, Bucureşti, 1980. Autori: C. 
Grigorescu (coordonator), V. lordache, G. Moşanu, I. Lupaş, M. loviţu, M. 
Mânu, N. Răducanu. 

Aspecte ale perfecţionării planificării în unele ţări socialiste, Bucureşti, 1980. 
Autori: V. Pilat (coordonator), S. Kovacevici, E. Prahoveanu, N. Bădilă, R. 
Soare, M. Savu. 

Creşterea eficienţei economice şi progresul tehnic şi tehnologic în industrie, 
Bucureşti, 1980. Autori: M. Horovitz (coordonator), Gh. Zaman, M. Ciumara, 
S. Sandu, I. Resteman, M. Pop, P. Panţîru, I. Sîrbu, M. Chirilă, N. Fătu, E. 
Gavrilă, E. Tănăsescu, I. Maftei, A. Vrabie, Gh. Gorincu. 

Concepţie şi acţiune în ţările în curs de dezvoltare privind planificarea eco-
nomico-socială, Bucureşti, 1980. Autor: S. Sava (coordonator), Şt. Mihai, E. 
lonescu, M. Rudăreanu, V. lonescu. 

Analiza dezvoltării economiei româneşti până în anul 1990, comparativ cu 
economia Franţei, Bucureşti, 1980. Autori: Şt. Mihai (coordonator), R. 
Creţoiu, M. Stănescu, R. Constantin, H. Puwak, I. Ghizdeanu, E. Miron, CI. 
Popescu, V. Florea, A. Grîbea, D. Rădulea, D. Rebuşapcă, Gh. Maşala, M. 
Ieremie, A. Bărbulescu. 

Studii şi cercetări economice. Sinteze partea I şi partea a ll-a, Bucureşti, 1981. 
Autori: Colectivul Institutului de Economie Socialistă. 

Căi de acoperire a necesarului de muncitori calificaţi în meserii de bază din 
industria de construcţii, Bucureşti, 1981. Autori: Gh. Răboacă, S. Perţ 
(coordonator), I. Bratu, L. Mihăilescu, C. Ciutacu, O. Naneş, L. Şuster, G. 
Toma, I. Petrov. 

Retribuţia ca pârghie economică a utilizării eficiente a forţei de muncă în ag-
ricultura de stat, Bucureşti, 1981. Autori: Gh. Răboacă (coordonator), I. 
Bratu, L. Mihăilescu, I. Lupu, I. Cozak, V. Florea, M. Scurtu, E. Şerban. 

Retribuirea muncii în C.A.P. şi folosirea raţională a forţei de muncă, Bucureşti, 
1981. Autori: Gh. Răboacă (coordonator), C. Ciutacu, G. Toma, I. Constan-
tin, V. Florea, M. Scurtu, E. Şerban. 

Autogestiunea economico-financiară şi autoconducerea muncitorească pe 
diferite trepte ale organizării producţiei sociale, Bucureşti, 1981. Autori: 
V. Popescu (coordonator), Gr. Corlan, C. Cămăşoiu, M. Ion, C. Maniţiu, M. 
lacobescu, Gh. Manolescu, M. Dumitriu, V. Niculescu, M. Curteanu, G. 
Lăbuş, T. Buzatu. 

Căi şi modalităţi de creştere a eficienţei fondurilor fixe, Bucureşti, 1981. Autori: 
M. Horovitz (coordonator), Gh. Zaman, S. Sandu, M. Ciumara, M.Pop, G. 
Danielescu, I. Resteman, G. Rădulescu. 

Consumul de bunuri şi servicii al populaţiei în profil teritorial, Bucureşti, 1981. 
Autori: Gr. Vâlceanu (coordonator), M. Poenaru, M. Molnar, V. lordache, R. 
Emanoil, El. Badea, G. Moşanu, A. Dochia. 
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Probleme ale modernizării structurii economiei naţionale în teoria şi practica 
economică din unele ţări socialiste, Bucureşti, 1982. Autori: V. Pilat 
(coordonator), E. Prahoveanu, G. Bordon, V. Iota, S. Kovacevici. 

Studii şi cercetări economice. Sinteze, Bucureşti, 1982. Autori: Colectivul Institu-
tului de Economie Socialistă. 

Studii de istorie a economiei româneşti 1945-1948. Bucureşti, 1982. Autori: Gh. 
Dobre (coordonator), A. Platon, C. Bogdan, I. Puia, V. Bozga, V. Axenciuc, 
R. Vasile. 

Perfecţionarea organizării producţiei şi a muncii şi creşterea eficienţei în 
unităţile economice, Bucureşti, 1982. Autori: Gr. Corian (coordonator), C. 
Cămăşoiu, Gh. Lăbuş, T. Buzatu, V. Niculescu, M. Dimitriu, V. Burlacu, R. 
Coroi, T. Maria, Gh. Manolescu, I. Românu, I. Cămăşoiu, St. Popa, R. Lungu, 
M. Curteanu, Gh. Savin, M. Ion, S. Drăgănescu, C. Maniţiu, M. lacobescu. 

Dezvoltarea economică echilibrată a tuturor judeţelor şi creşterea eficienţei 
întregii economii naţionale, Bucureşti, 1982. Autori: C. Grigorescu (coor-
donator), M. Stănescu, R. Creţoiu, Şt. Mihai, R. Constantin, I. Ghizdeanu, H. 
Puwak, A. Bărbulescu. 

Dezvoltarea economică echilibrată a tuturor judeţelor şi creşterea eficienţei. 
Studii de caz, Bucureşti, 1982. Autori: C. Grigorescu (coordonator), Şt. 
Mihai, M. Stănescu, H. Puwak, R. Constantin, R. Creţoiu, I. Ghizdeanu, I. 
Rîmniceanu, Gh. Popescu, L. Costinel, G. Gorincu, P. Mîlcomete, G. Medri-
han, V. Munteanu, V. Pîrvu, Gh. Petrescu, E. Niculescu, M. Bucur, FI. Bur-
tan, A. Cojol, I. Iovănescu, V. Lungu, I. Tiriboi, Şt. Gheorghe, I. Done, D. Re-
buşapcă, D. Cucu, A. Gîrbea, B. Rădulea, Gh. Constantin, Gh. Dobriţa. 

Nivelul de trai minim în România, Bucureşti, 1982. Autori. Gr. Vâlceanu (coordo-
nator), A. Dochia, El. Badea, R. Emanoil, M. Molnar, M. Poenaru, V. 
lordache, G. Moşanu, C. Caliţoiu, Gh. Popescu, S. Rozenberg, D. Cojoc, Şt. 
Diamandescu, A. Pascal, N. Georgescu. 

Investiţia specifică şi creşterea eficienţei economice, Bucureşti, 1982. Autori: 
M. Horovitz (coordonator), Gh. Zaman, St. Sandu, M. Ciumara, M. Pop, G. 
Danielescu, C. Grigorescu, I. Resteman, P. Panţîru, I. Sîrbu, A. Vrabie, E. 
Gavrilă, M. Chirilă, E. Tănăsescu, N. Fătu, I. Florea, I. Românu, I. Vasilescu, 
C. lotici, M. Gheorghiţă. 

Experienţe privind dezvoltarea agriculturii în unele ţări capitaliste, Bucureşti, 
1983. Autori: C. Grigorescu (coordonator), M. Stănescu, R. Creţoiu, Şt. 
Mihai, I. Ghizdeanu, G. Georgescu, M. Stancu, A. Bărbulescu. 

Studii şi cercetări economice. Sinteze, partea I şi partea a ll-a, Bucureşti, 1983. 
Autori: Colectivul de cercetare al Institutului de Economie Socialistă şi cadre 
didactice. 

Economia României, 1938-1944. Bucureşti, 1984. Autor: Gh. Dobre. 
Utilizarea eficientă a forţei de muncă în industrie, Bucureşti, 1984. Autori: Gh. 

Răboacă (coordonator), S. Perţ, I. Bratu, L. Mihăilescu, C. Ciutacu, O. 
Naneş, G. Toma, D. Mihalcea, I. Petrov, M. Tărăgan (I.E.S.), I. Berceanu, D. 
Honţuş, H. Niculescu, C. Lefter, L. Vîlculescu, M. Scurtu, V. Florea, N. Apos-
tol, M. Balea, Gh. Curcă, E. Preda, P. Preda, I. Lungu, E. Şerban, C. Olah, I. 
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lancu, A. Drăgoescu, I. Ciobanu, S. Pop, I. Ciurea, R. Năstase, G. Ure-
cheanu, L. Fokt, I. Tartagă, A. Ilieşi, M. Boeriu. 

Dimensiunea optimă a întreprinderilor şi perfecţionarea organizării producţiei 
şi a muncii, Bucureşti, 1984. Autori: Gr. Corlan (coordonator), C. Cămăşoiu, 
I. Mihai, R. Constantin, Gh. Manolescu, C. Maniţiu, M. lacobescu, M. Dimi-
triu, C. Cioşcu, E. Butnariu, N. Zicos, E. Niculescu, D. Vasile, R. Lungu, M. 
Curteanu. 

Studii şi cercetări economice. Sinteze, Bucureşti, 1984. Autori: cercetători din 
Institutul de Economie Socialistă, cadre didactice din învăţământul superior 
economic. 

Probleme actuale ale asigurărilor sociale şi ajutoarelor familiale, Bucureşti 
1984. Autor: A. Dochia. 

Probleme ale eficienţei în teoria şi practica economică din unele ţări social-
iste - U.R.S.S., R.D. Germană, R.P. Bulgaria, Bucureşti, 1984. Autori: V. 
Pilat, S. Kovacevici, G. Bordon, I. Grădişteanu, V. lonescu, E. Prahoveanu. 

Căi şi modalităţi de reducere a cheltuielilor materiale, Bucureşti, 1984. Autori: 
M. Horovitz (coordonator), Gh. Zaman, M. Ciumara, S. Sandu, D. Danieles-
cu, I. Resteman, I. H. Bucur, F. Burtan, I. Brînzan, P. Panţâru, A. Vrabie, E. 
Gavrilă, E. Tănăsescu, M. Chirilă, N. Fătu. 

Căi şi forme de perfecţionare a normării muncii în funcţie de modificările în 
baza tehnică, Bucureşti, 1985. Autori: Gh. Răboacă (coordonator), S. Perţ, 
I. Bratu, L. Mihăilescu, O. Naneş, D. Mihalcea, G. Toma, I. Petrov, M. 
Tărăgan, H. Niculescu, N. Bădilă, L. Vîlculescu. 

Serviciile de producţie pentru agricultură în România, Bucureşti, 1985. Autori: 
C. Grigorescu, M. Stănescu (coordonatori), Şt. Mihai, R. Creţoiu, M. Stancu, 
I. Ghizdeanu, G. Georgescu, A. Bărbulescu, V. Florea. 

Serviciile de consum pentru populaţie, Bucureşti, 1985, Autori: Gr. Vâlceanu 
(coordonator), V. lordache, G. Moşanu, H. Puwak, M. Poenaru, M. Molnar, 
R. Emanoil, El. Badea, A. Dochia, G. Dumitrescu, C. Abărbieriţei, Şt. Dia-
mandescu, Gh. Popescu, C. Caliţoiu, I. Lupaş, Gh. Răducanu, M. loviţu, M. 
Irimie. 

Studii şi cercetări economice. Sinteze, Bucureşti, 1985. Autori: Cercetători din 
Institutul de Economie Socialistă, cadre didactice din învăţământul superior 
economic. 

Concepţii şi mecanisme de stimulare a dezvoltării agriculturii în unele ţări 
socialiste (U.R.S.S., R.P.U., R.P.B.), Bucureşti, 1985. Autori: V. Pilat, G. 
Bordon, S. Kovacevici. 

Căi şi direcţii de perfecţionare a regimului juridic intern al activităţii de 
comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, Bucureşti, 1985. 
Autori: R. Demetrescu (coordonator), D. Aldea, D. Dinu. 

Politici de promovare a progresului tehnico-ştiinţific în România şi alte ţări, 
Bucureşti, 1985. Autori: B. Gh. Petrescu, Gr. Corlan (coordonatori), C. 
Cămăşoiu, R. Constantin, I. Mihai, Gh. Manolescu, C. Maniţiu, M. lacobescu, 
M. Dimitriu, L. Hasan. 
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Contribuţii la evaluarea stadiului de dezvoltare economico-socială a Româ-
niei - Studiu comparativ cu 118 ţări, Bucureşti, 1985. Autori: C. Grigorescu 
(coordonator), M. Stănescu, Şt. Mihai, R. Creţoiu, G. Georgescu, I. 
Ghizdeanu, A. Bărbulescu, S. Tănăsescu, Gh. Oprescu, R. Stroe, N.V. 
Mihăiţă. 

Studii şi cercetări economice. Sinteze, Bucureşti, 1986. Autori: Cercetători din 
Institutul de Economie Socialistă şi cadre didactice din învăţământul superior 
economic. 

Probleme ale determinării indicatorilor macroeconomici sintetici în R.S.R., 
Bucureşti 1986. Autori: Gr. Vâlceanu (coordonator), M. Poenaru, M. Molnar, 
R. Emanoil, A. Dochia, El. Badea, Gh. Popescu, C. Caliţoiu, Gh. Răducanu, 
M. loviţu, M. Irimie. 

Probleme ale comparabilităţii internaţionale a indicatorilor sintetici, Bucureşti, 
1986. Autori: Gr. Vâlceanu (coordonator), V. lordache, H. Puwak, G. 
Mureşanu, G. Dumitrescu, C. Abărbieriţei, L. Chisăgiu, Gh. Răducanu, M. 
loviţu, M. Irimie, Gh. Popescu, C. Caliţoiu. 

Experienţe pe plan internaţional în protecţia mediului înconjurător, Bucureşti, 
1986. Autori: C. Grigorescu, M. Stănescu (coordonatori), Şt. Mihai, R. 
Creţoiu, I. Ghizdeanu, M. Stancu, G. Georgescu, Gh. Oprescu, S. 
Tănăsescu, A. Bărbulescu. 

Progresul tehnic şi amortizarea fondurilor fixe, Bucureşti, 1986. Autori: B. Gh. 
Petrescu, M. Horovitz (coordonatori), Gh. Zaman, S. Sandu, M. Ciumara, G. 
Danielescu, I. Românu, I. Cămăşoiu, M. Dimitriu, Şt. Popa, F. Burtan, A. Co-
jol, I. Doru, V. Duran, C. Lazăr, Al. Pascal, Gh. Gorincu, Em. Cioflan, P. 
Panţîru, A. Vrabie, Em. Gavrilă, Em. Tănăsescu, M. Chirilă, N. Fătu, M. Ab-
abi. 

Acoperirea necesarului de muncitori calificaţi în industria extractivă, sec-
toare calde din construcţii de maşini, construcţii şi agricultură, 
Bucureşti, 1987. Autori: Gh. Răboacă (coordonator), S. Perţ, I. Bratu, L. 
Mihăilescu, C. Ciutacu, O. Naneş, D. Mihalcea, G. Toma, I. Petrov, M. 
Tărăgan, C. Olah, Z. Szucs, Gh. Ciobanu, Al. Farkaş, V. Vita, S. lancu, S. 
Pop, M.M. Ghişoiu, E. Sonea, M. Belea, Gh. Curcă, J. Sîrbu, M. Avram, P. 
Preda, N. Bădilă, M. Vasile, E. Şerban, H. Niculescu, D. Honţuş, M. Scurtu, 
L. Vîlculescu, C. Lefter, I. Lungu, I. Dumbravă, I. lovănescu, V. Lungu, I. Ciu-
rea, M. Enăchescu, D. Tănăsoiu, I. Strenţan. 

Studii şi cercetări economice. Sinteze, Bucureşti, 1987. Autori: Cercetători din In-
stitutul de Economie Socialistă şi cadre didactice din învăţământul superior. 

Perfecţionarea căilor de promovare a progresului tehnic în economie, 
Bucureşti, 1987. Autori: B. Gh. Petrescu, Gr. Corlan (coordonator), C. 
Cămăşoiu, M. Ion, R. Constantin, Gh. Manolescu, M. lacobescu, M. Dimitriu, 
L. Hasan. 

Realizarea echilibrului intern în unele economii socialiste, Bucureşti, 1987. 
Autor: D. Dăianu. 

Gândirea economică în România despre agricultură, 1848-1945 - Culegere de 
texte, secţiunea: forţele de producţie în agricultură, Bucureşti, 1987. Au-
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tori: V. Axenciuc, D. Poenaru, I. Gherasim, A. Spiridon, A. Berenyi, T. 
lonescu, M. Furdek, G. Klein, Gh. Peter, G. Pinczes, I. Pîrvu, E. Sirianu, I. 
Munteanu, F. Paţac, I. Moţiu, I. Fruja, F. Cătineanu, D. Mureşan, M. 
Mureşan, A. Rogojan, R. Vasile, M. Rozorea. 

Producţia şi consumul de cereale în România interbelică, Bucureşti, 1987. Au-
tor: Gh. Dobre. 

Producţia şi consumul petrolului şi cărbunelui în România interbelică, 
Bucureşti, 1987. Autor: A. Platon. 

Producţia şi consumul produselor din lemn, Bucureşti, 1987. Autor: C. Bogdan. 
Comerţul exterior în România interbelică, Bucureşti, 1987. Autori: Gh. Dobre, C. 

Bogdan, A. Platon. 
Sectorul de stat în România interbelică, Bucureşti, 1987. Autori: Gh. Dobre, A. 

Platon, I. Tiriboi. 
Probleme ale adaptării economiilor socialiste la evoluţiile din economia 

mondială, Bucureşti, 1987. Autori: V. Pilat, D. Dăianu, G. Bordon, R. 
Creţoiu. 

Probleme ale adaptării unor economii socialiste la exigenţele evoluţiei econ-
omiei mondiale, Bucureşti, 1988. Autori: V. Pilat, D. Dăianu, G. Bordon, S. 
Kovacevici. 

Studii şi cercetări economice. Sinteze, Bucureşti, 1988. Autori: Cercetători din In-
stitutul de Economie Socialistă şi cadre didactice din învăţământul superior. 

Probleme economice ale protecţiei mediului înconjurător în R.S. România, 
Bucureşti, 1988. Autori: C. Grigorescu, M. Stănescu (coordonatori), Şt. 
Mihai, R. Creţoiu, M. Stancu, I. Ghizdeanu, G. Georgescu, S. Tănăsescu, A. 
Bărbulescu, Gh. Oprescu, V. Florea, I. Rădulea, D. Grigore. 

Evaluarea stadiului de dezvoltare economico-socială a României comparativ 
cu 118 ţări, Bucureşti, 1988. Autori: C. Grigorescu (coordonator), M. Stă-
nescu, Şt. Mihai, G. Georgescu, I. Ghizdeanu, S. Tănăsescu, A. Bărbulescu, 
Gh. Oprescu, N.V. Mihăiţă, R. Stroe. 

Crearea venitului naţional în România. Probleme teoretico-metodologice, 
Bucureşti, 1988. Autori: V. lordache (coordonator), G. Moşanu, Gh. Rădu-
canu, M. Irimie, M. loviţu, V. loviţu, O. Rujan, E. Odobescu. 

Consumul populaţiei în profil teritorial. Reformele agrare din perioada 1848-
1945. Texte de gândire economică. 

Proprietatea şi exploataţia funciară în România. Texte de gândire economică. 
Relaţii de producţie în agricultură. Problema agrară în România, 1848-1945. 

Texte de gândire economică, Bucureşti, 1989. Autori: V. Axenciuc (coordo-
nator), D. Poenaru, I. Gherasim, A. Spiridon, M. Furdek, G. Pinczeş, R. Va-
sile ş.a. 

Perfecţionarea relaţiilor dintre întreprinderea centrală şi minister în sistemul 
conducerii economiei naţionale, Bucureşti, 1989. Autori: M. lacobescu, I. 
Mihai, C. Cămăşoiu, Gr. Corlan, Gh. Răboacă, Gh. Manolescu, L. Hasan, R. 
Constantin, M. Dimitriu, M. Ungureanu şi un colectiv de la A.S.E.-Bucureşti. 

Politica şi legislaţia agrară în România, 1848-1945. Texte de gândire econom-
ică. 
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Producţia agricolă 1848-1945, Bucureşti, 1989. Autori: V. Axenciuc (coordonator), 
D. Poenaru, I. Gherasim, A. Spiridon, M. Furdek, Gh. Pinczeş, R. Vasile ş.a. 

Asociaţii economice în agricultură. Creditul agricol, 1848-1945. Texte de 
gândire economică, Bucureşti, 1989. Autori: V. Axenciuc (coordonator), D. 
Poenaru, I. Gherasim, A. Spiridon, M. Furdek, Gh. Pinczeş, R. Vasile ş.a. 

Progres tehnologic - educaţie, pregătire şi perfecţionare a resurselor umane. 
Procese şi tendinţe noi (experienţe internaţionale). 

Studii şi cercetări economice. Sinteze, partea I şi partea a ll-a, Bucureşti, 1989. 
Autori: Cercetători din Institutul de Economie Socialistă şi cadre didactice din 
învăţământul superior. 

Problemele utilizării pârghiilor economice în teoria şi practica din unele ţări 
socialiste. 

Eficienţa fondurilor fixe (aspecte metodologice şi practice). 
Adaptarea contractelor economice interne la exigenţele contractelor comer-

ciale internaţionale. 
Recuperarea şi valorificarea unor produse secundare din industria cocso-

chimică, siderurgică şi energetică. 
Economia României în 1848-1950. Studii istorico-economice. 
Politica socială. Aspecte teoretico-metodologice şi practice, partea I, a ll-a şi a 

lll-a. 
Industria din România interbelică. 
Organizarea şi modernizarea producţiei. (Experienţe şi tendinţe contemporane), 

Bucureşti, 1989. Autori: I. Bratu, Gr. Corlan, M. Ungureanu, M. Naneş, M. 
Dimitriu, R. Constantin, I. Mihai. 

Starea materială a ţărănimii. Premisele răscoalelor ţărăneşti, 1848 - 1945, 
Bucureşti, 1989. Autori: V. Axenciuc (coordonator), D. Poenaru, I. Gherasim, 
A. Spiridon, M. Furdek, Gh. Pinczeş, R. Vasile ş.a. 

* 
* * 

Istoria gândirii economice în România. Proiect de tematică, 1967, 94 p. Sub re-
dacţia: Gh. Zane (Proiectul de tematică a fost republicat în Studii de istorie a 
gândirii economice, vol. XXII, Bucureşti, 1971). 

Asigurarea cu forţă de muncă, calificarea profesională şi sporirea productivi-
tăţii muncii în capitalismul contemporan - aspecte şi tendinţe în Anglia, 
Bucureşti, 1971. Autor: C. Grigorescu 

Repartizarea forţei de muncă salariate în profil teritorial, Bucureşti, 1971. Au-
tor: Gh. Răboacă. 

Căi de acoperire a necesarului de muncitori calificaţi în industrie şi comerţ, 8 
studii monografice privind meseriile: cocsar, laminor, furnalist, oţelar, 
turnător-formator, forjor-termist-tratamentist, sondor, miner, cazangiu, fierar-
betonist, tâmplar, zidar, Bucureşti, 1977. Autori: Gh. Răboacă, S. Perţ (coor-
donatori), C. Ciutacu, I. Bratu, L. Mihăilescu, O. Naneş, G. Toma, L. Şuster, 
I. Petrov, M. Belea, Gh. Curcă, E. Preda, P. Preda, M. Curteanu, D. Grigore, 
L. Fokt, C. Lefter, N. Constantinescu, I. Cozac, I. Tartagă, I. Hudrea, A. Ileşi, 
L. Vîlculescu, E. Şerban, M. Bir, A. Lazarovici, L. lonescu, I. Lupu, M. 
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Hagistate, T. Kelpch, I. lovănescu, Gh. Şerban, I. Ciurea, R. Năstase, G. 
Urecheanu, N. Giurgiu, Al. Farcaş, E. Butura, E. Coloszi, I. Berceanu, D. 
Honţuş, M. Scurtu, S. Paşcanu. 

Probleme ale progresului tehnic în ţările în curs de dezvoltare, Bucureşti, 
1976, 232 p. Autori: C. Bogdan, R.C. Demetrescu. 

Centenarul independenţei României 1877-1977. Comunicările sesiunii omagiale 
din 6 mai 1977, Bucureşti, 270 p. Autori: I.V. Totu, I. Bulborea, Gh. Dobre, A. 
Spiridon, R. Demetrescu, V. Ioţa, D. Mureşan, M. Rozorea, Şt. Mihai, S.S. 
Selejan, Gr. Ciulbea, I. Desmireanu, A. lancu, C. Grigorescu, Gh. Răboacă, 
I. Perţ, V. lordache, M. Stănescu, N. Ivanciu, S. Sava, R. lonescu, S. Arsene, 
M. Rudareanu, V. Popescu. 

 

 

Anexa nr. 7 - Colecţia "MEMORIA OECONOMICA" 

Memoria Oeconomica, vol. I - XXIX, Bucureşti, 1970-1973. Publicaţie neperi-

odică. Până la nr. XXII (1971) a apărut sub denumirea "Studii de istorie a 

gândirii economice". Conducător ştiinţific: Gh. Zane. Responsabil ştiinţific: 

Gh. Dobre. Secretar ştiinţific: C. Bogdan, V. Pilat. 
În Memoria Oeconomica au fost valorificate rezultatele unora dintre cercetările 

efectuate. În Institut şi de către colaboratori externi în domeniul gândirii eco-

nomice româneşti şi universale - moderne şi contemporane. De asemenea, 

au fost publicate documente, cercetări bibliografice, texte din literatura eco-

nomică românească, comentarii etc. 

 

 

Anexa nr. 8 - Colecţia "IDEI ECONOMICE CONTEMPORANE" 

Aspecte ale gândirii social-economice în ţările în curs de dezvoltare. Con-

cepţii africane despre dezvoltare, Bucureşti, C.I.D.S.P., 1980. Autori: S. 

Sava (coordonator), V. Stoenescu, D. Mureşan, M. Rozorea, I. Bulborea. 
Aspecte ale gândirii social-economice din ţările în curs de dezvoltare. Din 

gândirea economică latino-americană şi asiatică, Bucureşti, C.I.D.S.P., 

1980. Autori: M. Rudăreanu, E. lonescu, I. Nicolae-Văleanu, Gh. Ciulbea. 
Orientări actuale în gândirea economică contemporană, Bucureşti, C.I.D.S.P., 

1981. Autori: S. Sava (coordonator responsabil), C. Grigorescu, I. Nicolae-

Văleanu, D. Mureşan, M. Rozorea, I. Trăistaru, A. Vrabie, V. Pilat, D. Rochi-

an, M. Bota, E. Deaconescu, D. Mihalcea, T. Lazăr, Fr. Kiss, C. Tudoran, l. 

Olaru, D. Dăianu, Gh. Macovei, Gr. Botoi, I. Bulborea, S. Arsene, E. lonescu, 

D. Popescu, C. Moisuc, L. lonescu, M. Negruş, N. Părăluţă, M. Sevarţov, A. 

lancu, S. Sută-Selejan, V. Stoenescu, Şt. Marinescu, M. Barnea, B. 

Cotigaru, H. Minţi, V. Petrescu, Gh. Pisău, S. Toma. 
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Probleme economice actuale - abordări ale comuniştilor francezi, Bucureşti, 

1984. Autori: S. Sava, E. lonescu, M. Rudăreanu, I. Nicolae-Văleanu, Gh. 

Ciulbea, M. Rozorea, D. Mureşan, V. Ioţa, V. lonescu, I. Lupu. 
Probleme economice actuale - abordări ale comuniştilor italieni, Bucureşti, 

1983. Autori: S. Sava, E. lonescu, M. Rudăreanu, D. Dăianu, I. Nicolae 

Văleanu, I. Bulborea, V. lonescu, I. Lupu. 
Problematica crizei economice mondiale în gândirea economică contem-

porană, Bucureşti, 1987. Autori: S. Sava, E. lonescu, M. Rudăreanu, N. Do-

brotă, S.S. Selejan, I. Bulborea, L. lonescu, I. Lupu. 

 

 

Anexa nr. 9 - CAIETE DOCUMENTARE 

Calendar economic 1948-1962, Bucureşti, 1963. Autori: C. Bogdan (redactor re-

sponsabil), P. Grigorescu, C. Rădulescu ş.a. 
Planificarea şi piaţa - tendinţe moderne în diferite sisteme economice. Con-

ferinţă internaţională organizată sub auspiciile Asociaţiei Internaţionale a 

Economiştilor, Nisa, 1966, Bucureşti. Sub îngrijirea: Gr. Vâlceanu. 
Creşterea economică şi organizarea întreprinderilor. Rolul creator al con-

ducerii întreprinderii într-o lume în creştere accelerată. Lucrările celui 

de-al XlV-lea Congres Mondial al Consiliului Internaţional pentru Organi-

zarea Ştiinţifică (Rotterdam, septembrie 1966), Bucureşti, I.C.E., 1967. Sub 

îngrijirea: I. Olteanu, D. Iordan. 
Cooperarea economică internaţională - Masa rotundă Est-Vest. Bruxelles, 24-25 

februarie 1967, Bucureşti, I.C.E., 1967, 39 p. Studiu introductiv şi îngrijirea 

volumului: C. Grigorescu. 
Sesiunea a II-a U.N.C.T.A.D. Material documentar. New Delhi, februarie-martie 

1968, Bucureşti, I.C.E., 1968. Întocmit: N. Belii. 
Prognoze în dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii. Simpozion organizat de Comisia 

permanentă a C.A.E.R. pentru cercetări tehnico-ştiinţifice, Praga, februarie 

1967, Bucureşti, I.C.E., 1968, 70. 
Bibliografie privind economia României. Documente de stat pentru tratatul de 

economie naţională, vol.IV şi V, Bucureşti, I.C.E., 1968. Sub îngrijirea: Al. 

Teodoru, I. lonescu ş.a. 

Planificarea şi progresul economic. Al IV-lea Seminar internaţional organizat de 

Centrul de studii şi cercetări economico-sociale (CESES), Rapallo, Italia, 

sept. 1967). 
Probleme de marketing. Întâlnirea Est-Vest a cercetătorilor pieţei, Roma, iunie 

1967, Bucureşti, I.C.E., 1969. 
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Economia fondurilor fixe. Simpozion internaţional organizat de Academia de Şti-

inţe Ungară, Grupa de cercetări pentru economia industriei, Budapesta, 

aprilie 1967, Bucureşti, I.C.E., 1968. Întocmit: R. Creţoiu ş.a. 
Planificare, consum, creştere. Lucrările conferinţei internaţionale Est-Vest 2-9 

iulie 1968, Bucureşti, I.CE.,1969. Întocmit: I. Lemnij. 
Probleme ale utilizării resurselor de muncă în ţările socialiste. Simpozion in-

ternaţional, Budapesta, 25-27 septembrie 1968, Bucureşti, I.C.E., 1969. Sub 

îngrijirea: O. Ciulea, L. Şuster. 
Probleme ale creşterii eficienţei investiţiilor. Consfătuirea specialiştilor din ţările 

membre ale C.A.E.R. privind căile sporirii eficienţei economice a investiţiilor, 

Sofia, decembrie 1968, Bucureşti, I.C.E., 1969, 249 p. Sub îngrijirea: P. 

Rotaru, M. Popescu. 
Probleme de investiţii în literatura economică occidentală, Bucureşti, I.CE., 

1969. Întocmit: I. Resteman. 
Determinarea cheltuielilor de muncă socialmente necesare. Problemele re-

ducerii muncii. Conferinţa ştiinţifică organizată de Institutul de Economie al 

Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S., Moscova, noiembrie 1969, Bucureşti, 

I.C.E., 1970. Sub îngrijirea: A. lancu, P. Rotaru. 
Mişcarea şi fluctuaţia forţei de muncă în judeţul Argeş, Bucureşti, 1975. 

Întocmit: Gh. Răboacă (coordonator), S. Perţ, O. Naneş, Gh. Burcea, O. 

Iliescu. 
Durata săptămânii de lucru în unele ţări capitaliste şi unele ţări socialiste - 

tendinţe, trăsături caracteristice, Bucureşti, 1976. Întocmit: Gh. Răboacă, 

S. Perţ.  

 

 

Anexa nr. 10 - MONOGRAFII ECONOMICE 

Monografia economică a zonei Sînmihaiul Român, raionul Timişoara, regiunea 

Timişoara, 1957, 740 p. dactilo. Autori: I. lonescu, R. Gheorghiţă, V. 

lordache, C. Grigorescu, M. Fulea, O. Bădina, G. Zaharia. 
Monografia economică a zonei Micăsasa, raionul Mediaş, regiunea Braşov, 

1957, 544 p., dactilo. Autori: P. Grigorescu, C. Atanasiu, V. lonescu, Gh. 

Mustăreaţă, Gh. Răboacă, L. Mureşan. 
Monografia economică a zonei Mădăraşul de Câmpie, raionul Târgu-Mureş, 

regiunea Mureş Autonomă Maghiară, 1957, 357 p., dactilo. Autori: O. Ciulea, 

V. lordache, P. Stănculescu, M. Nemeth, Gh. Bardossi, N. Stancu. 
Monografia economică a zonei Horotnic, raionul Rădăuţi, regiunea Suceava, 

505 p., dactilo. Autori: I. Istrate, I. Rosmarin, T. Lazăr, Gr. Botoi, R. Pătraşcu, 

D. Russo. 
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Monografia economică a zonei Olteneşti - Tîrzii, raionul Huşi, regiunea laşi, 

1957, 556 p., dactilo. Autori: Gh. Marinescu, A. Maranciuc, Şt. Drăgoi, V. 

Armeanu, A. Miţopulos, I. Mihăilescu, N. Davideanu. 
Monografia economică a zonei Dorobanţu, raionul Medgidia, regiunea Con-

stanţa, 1957, 366 p., dactilo. Autori: S. Moisescu, M. Almaciu, P. Bunei, Gr. 

Vâlceanu, Gh. Berescu, S. Alecu, D. Ştrulovici. 
Monografia economică a zonei Budeşti, raionul Olteniţa, regiunea Bucureşti, 

1957, 445 p., dactilo. Autori: S. Perţ, P. Stănculescu, Al. Puiu, O. Neamţu, I. 

Stoian. 
Monografia economică a zonei Dioşti, raionul Caracal, regiunea Craiova, 1957, 

539 p., dactilo. Autori: N. Sufană, C. Ene, A. Bugeanu, C. Oprescu, E. Drob, 

D. Preda, M. Pietraru, G. Panaiotu. Caiet de cercetări monografice, 

Bucureşti, 1958, 200 p. Autori. M. Constantinescu, C. Murgescu, Gh. Re-

tegan, Gh. Marinescu, V. lordache, I. Istrate, P. Grigorescu, C. Moineagu, 

Gh. Belu, C. Oprescu, S. Moisescu, Gr. Vâlceanu, Al. Puiu, P. lonescu, S. 

Perţ, V. Trebici. 
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INTRODUCERE 

 
Complexitatea şi particularităţile procesului de tranziţie de la economia 

de comandă la economia de piaţă, controversele generate de adaptarea 
legislaţiei la normele comunitare, structurile instituţionale şi mecanismele de 
asigurare a condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă a ţărilor foste comuniste din 
centrul şi estul continentului nostru au determinat continuarea studiului privind 
pregătirea României pentru integrarea în Uniunea Europeană cu o analiză 
realistă şi exhaustivă a situaţiei ei după zece ani de la demararea reformei, prin 
prisma efectelor pe care le-au avut, asupra preţurilor şi veniturilor, politicile 
economice promovate de autorităţi. 

În acest sens, avându-se în vedere, în primul rând, că evoluţiile 
economice şi sociale din statele membre ale Uniunii Europene sunt, încă, prea 
puţin cunoscute în ţara noastră, din cauza izolării la care ea a fost condamnată 
în trecut, strategia economică a României şi impactul acesteia pe segmentele 
urmărite sunt raportate, în studiu, la exigenţele occidentale şi, bineînţeles, 
apreciate în consecinţă. 

Pe temeiul şi al aprecierii obiective a rezultatelor din celelalte ţări care 
aspiră la integrarea în Comunitatea Economică Europeană, diferenţele dintre 
performanţele ţărilor care au început deja negocierile de aderare şi rezultatele 
României sunt explicate pornindu-se tot de la strategia adoptată, apreciată, la 
rândul său, funcţie de modul în care ea a fost fundamentată, articulată şi 
adecvată contextului propriu şi cerinţelor de integrare. 

Vizavi de exemplele relevate, actualul studiu supune atenţiei în special 
acele opţiuni ale autorităţilor, care, examinate fiind, s-au dovedit aparent 
oportune pe termen scurt, dar contraproductive şi extrem de costisitoare pe 
termen lung. 

Debusolate fiind de scăderea dramatică a veniturilor bugetare, între 
altele cauzată de fuga de terapia de şoc, de subvenţionarea ineficientei şi de 
dezvoltarea economiei subterane, autorităţile române au recurs la alternativa, 
cu impact reparatoriu imediat, de a majora impozitele şi taxele, pentru 
diminuarea deficitului, în loc de a folosi pârghiile la îndemână pentru lărgirea 
bazei de impozitare (relaxarea fiscală, stimularea investiţiilor, încurajarea 
exporturilor şi descurajarea importurilor, executarea silită a debitorilor ş.a.). 

După opinia autorilor studiului, ieşirea din cercul vicios în care s-a intrat 
este posibilă numai prin reconsiderarea politicii fiscale, în sensul pe de o parte 
al susţinerii iniţiativei şi dezvoltării şi pe de altă parte al asanării economiei şi 
creşterii numărului contribuabililor. 

Prin prisma acestor cerinţe, noul Cod fiscal şi noul Cod de procedură 
fiscală - ale căror proiecte le prezentăm o dată cu studiul - pot fi considerate de 
bun augur. 



1. STRATEGIA FISCALĂ  
ÎN SPAŢIUL MICROECONOMIC 

 
Impozitele, care constituie esenţa încasărilor publice, pot fi utilizate de 

către autoritatea publică pentru a modifica comportamentele agenţilor 
economici, atât pe termen scurt (impozitele contribuind la instrumentarea unei 
politici economice conjuncturale), cât şi pe termen lung (impozitele participând 
atât la realizarea politicii de dezvoltare, cât şi la asigurarea echităţii sociale). 

Orientarea instrumentelor fiscale spre unul dintre scopurile politicii eco-
nomice va trebui să ţină seama de caracteristicile sistemului fiscal existent şi, 
în acest caz, se poate constitui, ca obiectiv specific, adecvarea sistemului fiscal 
la cerinţele strategiei şi politicii economice privind tranziţia. 

Structurile sistemului fiscal reflectă alegerile sociopolitice impregnate de 
inerţii şi neutralităţi circumscrise finalităţilor explicite şi, îndeosebi, implicite in-
tereselor şi motivaţiilor puterii politice. În acest sens, manipularea unui sistem 
fiscal în cadrul unei politici conjuncturale este cu atât mai dificilă cu cât ea im-
pune ca măsurile fiscale să fie rapid implementate şi să aibă efecte imediate. 
Deoarece, în realitate, deciziile sunt luate treptat şi consecinţele lor sunt 
diferenţiat eşalonate în timp (adesea efectele fiind tardive), utilizarea fiecărei 
categorii de impozite are impact deosebit. 

Concret, manipularea impozitelor directe în cadrul unei politici conjunc-
turale în aparenţă nu prezintă dificultăţi. În perioada de depresiune acestea vor 
trebui "relaxate", iar în perioada de inflaţie impozitele vor trebui majorate. 
Totuşi, utilizarea impozitelor directe prezintă limite, îndeosebi în condiţiile 
inflaţiei, atât în cazul impozitelor pe veniturile persoanelor fizice, cât şi al im-
pozitului pe profitul obţinut de persoanele juridice. 

Stimularea investiţiilor directe, mai ales a disponibilităţii de a investi a 
agenţilor privaţi în formare, în scopul de a facilita accesul la performanţă, poate 
fi obţinută prin intermediul deducerilor fiscale, în favoarea investiţiilor, sau al 
instituirii unui regim convenabil al amortismentelor. Pentru ca măsurile fiscale 
de stimulare a investiţiilor să fie eficace va trebui ca agentul economic să bene-
ficieze sau, cel puţin, să spere că va beneficia rapid de aceste măsuri. De 
asemenea, pentru a fi incitat să investească printr-un avantaj fiscal sau de 
credit, agentul economic va trebui să dispună de două condiţii: să aibă o strat-
egie de restructurare şi un program de investiţii proprii şi, mai ales, să sconteze 
pe o creştere a cererii, internă sau externă, faţă de bunurile şi serviciile pe care 
le va oferi. 

În această perioadă de tranziţie, relansarea generală a fiscalităţii directe, 
prin diminuarea ratei de impozitare a profitului, şi rentabilitatea selectivă (cu 
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tendinţă) a subiecţilor plătitori de impozit pe profit pot constitui o componentă 
activă a mediului fiscal al activităţii agenţilor economici. 

Aplicarea neutralităţii selective faţă de întreprinderi, în această perioadă, 
are în vedere atât riscul potenţial de afectare a rentabilităţii microeconomice, 
prin incitaţiile fiscale, cât şi efectul psihologic al acestor incitaţii asupra-
comportamentului expansiv al agenţilor economici. 

Anticiparea efectelor economice (şi nu numai a acestora) şi a reacţiilor 
agenţilor economici la măsurile fiscale adoptate este hotărâtoare pentru 
atingerea obiectivelor urmărite de autorităţi, atât în cazul impozitelor directe, 
cât şi în cazul impozitelor indirecte. 

Utilizarea impozitelor indirecte în scopul stimulării cererii în perioada de 
deflaţie este relativ facilă. O scădere a acestor impozite, care degrevează 
preţurile, poate contribui- la reanimarea conjuncturii. 

Pe de altă parte însă în condiţiile inflaţiei, apăsarea excesivă pe pârghia 
impozitelor indirecte se poate solda cu consecinţe dintre cele mai grave, pe 
toate planurile. 

Experienţa mondială de după anii '60 esenţializează că o diminuare gen-
erală a ratelor impozitelor indirecte nu a avut efecte deflaţioniste durabile, de-
oarece nu a reuşit modificarea anticipaţiilor. Pe lângă aceasta, o creştere a ra-
telor de impozitare a antrenat implacabil accelerarea creşterii preţurilor, 
frânarea creşterii consumului gospodăriilor, a încetinit creşterea economică, 
accentuând şomajul, chiar dacă temporar balanţa comercială s-a ameliorat. 

Înregistrarea unui impact pozitiv asupra demarajului economic al 
relansării impozitării indirecte presupune îndeplinirea cumulativă a două cer-
inţe: în primul rând, această diminuare trebuie să se traducă efectiv printr-o 
scădere a preţurilor, adică trebuie ca această "deducere" finală să nu fie con-
fiscată de producători sau de către comercianţi, care ar putea profita de 
creşterea marjelor de beneficii; în al doilea rând, trebuie ca produsele care 
beneficiază de această degrevare fiscală să prezinte o cerere elastică în raport 
cu preţul, adică trebuie ca diminuarea preţului lor să se traducă printr-o sensi-
bilă creştere a cererii lor. 

Impactul fiscalităţii asupra comportamentului agenţilor economici se re-
alizează într-un mediu fiscal dat, prin mecanismele de translaţie a "încărcării" 
fiscale asupra structurilor economice productive. 

Într-o abordare generală, sensul şi amplitudinea unei translaţii impozitare 
depinde simultan de un număr de factori, dintre care cei mai importanţi sunt: 

 tipul de impozit (direct sau indirect, selectiv sau general); 

 natura baremului de impozitare (unitar sau ad valorem, rata unică de 
multiple); 

 elasticitatea ofertei sau cererii; 

 structura preţului, influenţat direct de concurenţă, monopol de stat sau 
privat etc.); 
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 forma costului de producţie al bunului impus (crescător, descrescător, 
constant); 

 durata perioadei de ajustare luată în considerare. 
Impactul final al acestor factori diferiţi depinde de interacţiunea lor în ca-

drul macroeconomiei. 
Analiza de bază a mecanismelor de translaţie constă în a le studia sepa-

rat în cadrul unei analize parţiale, pe cât se poate mai aprofundată. 

1.1. Efectele translaţiei fiscale asupra comportamentului 
agenţilor economici 

Translaţia în funcţie de elasticitatea cererii şi a ofertei exprimate prin preţ 
Rolul elasticităţii cererii şi a ofertei exprimate prin preţ poate fi, teoretic, rezu-
mat la două situaţii: 

• elasticitatea cererii: cu cât cererea este mai elastică (sensibilă) la var-
iaţia preţului, cu atât este mai dificilă repercutarea impozitului anticipat. Sub 
forma unei creşteri a preţului, el va apăsa deci cu atât mai mult asupra factori-
lor de producţie; 

• elasticitatea ofertei: cu cât elasticitatea ofertei este mai ridicată (adică 
o mai mare ofertă este cantitativ sensibilă la o variaţie a preţului), cu atât este 
mai dificil de a repercuta impozitul, retroactiv asupra remunerării factorilor. 
Deci, cu atât mai apăsătoare va fi împovărarea consumatorului. Pentru a ilustra 
rolul elasticităţilor, este necesar să reliefăm 

impactul impozitului asupra preţurilor de vânzare şi al remunerării factori-
lor de producţie, precum şi asupra cantităţii de bunuri comercializată: 

a) cazul cererii perfect elastice: în acest caz, impozitul nu poate fi re-
percutat asupra consumatorilor, crescând preţul de vânzare. El trebuie să fie în 
întregime suportat de factorii de producţie. Având în vedere alura crescătoare 
a funcţiei lor de ofertă, aceştia vor reduce oferta până la punctul în care remu-
nerarea minimă pe care ei o impun pentru a se angaja corespunde preţului de 
piaţă, mai puţin impozitul unitar, adică preţului net; 

b) dacă cererea este, din contră, total inelastică, încărcătura fiscală es-
te suportată de cumpărători. Într-adevăr, aşa cum cumpărătorii nu reacţio-
nează la o variaţie a preţului, vânzătorii pot translata în întregime suma de im-
pozit pe unitatea de produs asupra cumpărătorilor. După prelevarea impozi-
tului, preţul încasat de factorii de producţie rămâne acelaşi, în timp ce preţul 
brut plătit de cumpărători include şi impozitul; 

c) elasticitatea perfectă a ofertei semnifică că resursele productive 
sunt total mobile pe termen lung. Dacă se urmăreşte prelevarea unui impozit 
ca o creştere a costului marginal, se va înregistra un nou preţ de vânzare, mai 
ridicat la o cantitate comercializată mai mică. Repercusiunea asupra preţului 
de vânzare şi asupra cumpărătorilor, evidentă, se explică prin mobilitatea fac-
torilor de producţie; impozitul nu poate reduce remunerarea lor, căci, dacă 
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aceasta se plasează sub preţul pe care îl impune productivitatea lor marginală 
valorică, factorii vor fi angajaţi într-o altă activitate; 

d) dacă oferta este inelastică: deoarece rezervele nu dispun de nici o 
altă utilizare posibilă, impozitul se repercutează în întregime asupra factorilor 
de producţie, care vor accepta o remunerare mai mică pentru o prestaţie iden-
tică; preţul de piaţă (brut) va rămâne la nivelul anterior, în timp ce preţul net 
disponibil pentru remunerarea factorilor de producţie se va diminua; 

e) când oferta şi cererea sunt parţial elastice, povara fiscală este rep-
artizată între consumatori şi factorii de producţie, conform elasticităţii relative a 
ofertei de cereri. Dacă echilibrul cerere-ofertă înainte de impozit implica o an-
umită cantitate vândută la un anumit preţ, prelevarea unui impozit unitar va 
provoca o translaţie a ofertei, caracterizată printr-un preţ de vânzare superior şi 
o cantitate comercializată inferioară, ceea ce duce la o diminuare a remunerării 
factorilor de producţie. Deci, povara fiscală se repercutează atât anticipat, 
asupra consumatorilor (cumpărătorilor), cât şi retroactiv, asupra factorilor de 
producţie (vânzători). Valoarea explicativă a acestei reflecţii teoretice asupra 
mecanismelor translaţiei prin elasticitate oferă o deschidere operaţională re-
dusă, deoarece nu dispune de informaţii asupra impactului real al impozitelor. 
Este necesar un studiu empiric, pe baza datelor proceselor de tranziţie, dificil 
de realizat şi interpretat teoretic, fiindcă în realitate ne vom afla într-un sistem 
de echilibru general, în care toţi factorii care generează repercusiuni sunt inter-
dependenţi. 

În consecinţă, condiţia iniţială - ceteris paribus - esenţială în analiza 
parţială, nu poate fi respectată. 

1.2. Incidenţa impozitelor indirecte asupra preţurilor 

Studiul efectelor impozitelor şi taxelor indirecte asupra preţurilor implică 
şi analiza influenţelor lor asupra repartiţiei acestor efecte între producători şi 
beneficiari, precum şi coordonarea de către stat, în calitatea sa de autoritate 
publică. 

Avându-se în vedere reprezentarea grafică din figura nr. 1, se constată 
că în cazul în care curba cererii se găseşte în poziţia C1, aplicarea impozitului 
indirect T asupra produsului realizat va înregistra o deplasare a curbei ofertei 
de la nivelul Q0 la Q1 urmare a creşterii preţului, de la P0 la P1, determinată de 
creşteri mai mici. 
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Figura nr. 1 - Curbele cererii şi impozitului indirect 

 
O = curba ofertei; Q = producţia; P - preţul; C = curba cererii; T = impozitul indirect. 

 
Intersecţia curbei ofertei cu cea a cererii va reprezenta preţul de echilibru 

şi cantitatea iniţială Q0P0 şi după aşezarea Q1P1. Din analiza efectelor rezultate 
se observă: 

1) P1>P0:Q1<Q0 
2) Prin intermediul impozitelor indirecte (i), Executivul va obţine un venit 

pentru stat egal cu aria patrulaterului P2 BAP1 
3) Aşezarea unei taxe indirecte presupune şi o realocare a resurselor. 
Din elementele prezentate se poate trage concluzia că în industria 

bunurilor prelucrate, asupra cărora se aşează taxele indirecte, va avea loc o 
reducere a producţiei, de la Q0 la Q1 iar resursele disponibile vor fi redisipate 
(poligonul Q-, Q0 CD) în restul economiei. 

Suprafaţa Q1 Q0 CD reprezintă echivalentul eliberării de factori variabili la 
aşezarea taxei indirecte. Deci, cu cât această suprafaţă va fi mai mică, cu atât 
oferta va deveni mai inelastică. 

1.3. Taxa pe valoarea adăugată şi inflaţia 

O întrebare ce se pune în toate ţările în care se introduce taxa pe 
valoarea adăugată (TVA) este în legătură cu influenţa acesteia asupra 
preţurilor, implicit asupra inflaţiei. O concepţie adesea întâlnită, în special în 
ţările care trec la economia de piaţă, este aceea că TVA pune în mişcare o spi-
rală în care impozitul - preţurile - salariile se alimentează reciproc. Cu alte cu-
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vinte, în aceste ţări se afirmă că TVA este generatoare de inflaţie. Dacă acest 
fapt este real, atunci tendinţa respectivă trebuie să constituie o problemă seri-
oasă pentru ţările care aplică TVA şi unde procesul inflaţionist reprezintă o 
preocupare curentă (anexa nr.1.). 

Aşa cum afirma Alan A.Tait, în urma studiilor efectuate în mai multe ţări 
care au implementat TVA, în mod normal introducerea acesteia este însoţită 
de o creştere generală a preţurilor, de aproximativ 0,4% pentru fiecare procent 
al cotei de impunere. 

Economistul american Alan A. Tait a colectat unele date empirice privind 
influenţa TVA asupra indicelui preţurilor de consum din 35 de ţări. Astfel, el a 
făcut o analiză aprofundată privind variaţia nivelului general al preţurilor la an-
umite mărfuri la un moment dat, după implementarea TVA, comparativ cu o 
perioadă anterioară momentului introducerii impozitului respectiv, considerată 
ca bază. 

Concluziile l-au condus pe Tait la conturarea a trei ipoteze: a) TVA are 
un efect minor sau nul asupra indicelui preţurilor de consum (adică asupra 
inflaţiei); 

b) TVA conduce la o modificare a indicelui preţurilor de consum, dar nu-
mai o dată, în momentul în care aceasta se introduce; 

c) TVA accelerează creşterea indicelui preţurilor de consum (inflaţia). 
Informaţiile culese din ţările supuse analizei au relevat faptul că în 29 de 

state introducerea TVA a avut un efect minor sau nul asupra ratei inflaţiei sau a 
determinat o modificare unică a indicelui preţurilor de consum, respectiv în 
momentul aplicării acesteia (deci, ipotezele a şi b). În şase ţări implementarea 
TVA a generat creşterea inflaţiei (ipoteza c). 

Potrivit cazurilor analizate de Tait, în studiul efectuat, pot fi prezentate 
câteva exemple, din unele ţări, în legătură cu efectele introducerii TVA asupra 
spiralei inflaţioniste. Totuşi, această influenţă este dificil de cuantificat, ea nu 
poate fi niciodată perfect şi exact măsurată, chiar în ţări cu economie dezvol-
tată, unde procesul inflaţionist este integral şi real controlat. 

În Italia a existat o interacţiune TVA - inflaţie, şi aceasta datorită creşterii 
substanţiale a ratei profitului, care a influenţat nivelul preţului. Fenomenul re-
spectiv s-a realizat fără o compensare suficientă efectuată prin impozitul pe 
venit, care ar fi trebuit să aibă o progresivitate mai redusă (cote de impunere 
mai mici). 

În Norvegia, de exemplu, implementarea TVA în anul 1970 a presupus 
iniţial o schimbare deliberată a impozitului pe vânzări (cifra de afaceri) cu unul 
pe consum. S-a aplicat o rată (cotă) a taxei pe valoarea adăugată de 20%, 
care a acoperit aproximativ 72% din sfera consumului, în timp ce impozitul pe 
care l-a înlocuit - adică o cotă pe vânzări (cifra de afaceri) de 13,64% - cu-
prindea numai 62% din sfera consumului. La data implementării TVA, indicele 
preţurilor de consum a fost prognozat să crească cu 5,8% (în condiţiile arătate 
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mai sus). Dar, în realitate, după aplicarea TVA, indicele respectiv a crescut cu 
numai 1,7%, datorită realizării unei corelaţii optime a raportului preţ-salarii. 

Franţa este patria TVA; aceasta a reprezentat modelul după care toţi cei-
lalţi s-au inspirat. Introducerea impozitului respectiv a generat o creştere a indi-
celui preţurilor de consum cu numai 1,6%, în condiţiile în care salariile şi cred-
itele au crescut brusc. Autorităţile au introdus un control riguros asupra 
preţurilor atunci când au avut loc sporiri suplimentare ale cotelor TVA, mai cu 
seamă în condiţiile aplicării unui sistem de impozitare a valorii adăugate bazat 
pe rate multiple. De aceea, introducerea TVA nu a determinat o creştere a 
inflaţiei. 

Cauzele considerate plauzibile, care au generat o oarecare creştere a 
inflaţiei, au fost, în primul rând, mărirea salariilor şi a creditelor, apoi majorarea 
suplimentară a cotelor de impunere a valorii adăugate. 

Deci, exemplul francez ar putea fi transferat către categoria efectelor 
nule sau reduse ale implementării TVA. 

În aceeaşi situaţie se înscrie şi aplicarea TVA în Bulgaria, care a avut o 
bază cuprinzătoare de impozitare şi un număr redus de cote, cu influenţe redu-
se asupra spiralei inflaţioniste. 

Germania reprezintă ţara la care se fac cel mai frecvent referiri atunci 
când analiştii doresc să arate că introducerea TVA nu trebuie să afecteze in-
dicele preţurilor de consum. Astfel, în Germania indicele respectiv a crescut cu 
numai 1,5% în anul aplicării TVA, adică în 1968, iar din această creştere nu 
mai mult de 0,4 - 0,6% a fost atribuită taxei pe valoarea adăugată. Impactul 
scăzut al implementării TVA în Germania a fost în mare măsură reflectarea 
efectuării la timp a modificărilor aduse impozitului pe venitul global, în sensul 
reducerii cotelor (conform principiului progresivităţii) acestuia, o dată cu intro-
ducerea TVA. De asemenea, în Germania aplicarea TVA s-a efectuat în con-
diţiile unei recesiuni minore. 

În Irlanda însă implementarea TVA a fost încadrată de analişti în catego-
ria schimbării şi accelerării ratei inflaţiei. Aceasta ca o consecinţă a unei ex-
tinderi a creditelor interne şi a accizelor aplicate la petrol, alcool, tutun etc., 
care au contribuit la o creştere substanţială a preţurilor la bunurile respective şi 
derivate. Deşi multe influenţe ale altor factori au contribuit la accelerarea 
inflaţiei în aceeaşi măsură cu creşterile cotelor TVA (mai ales a celei standard) 
totuşi Irlanda a fost încadrată în cazurile în care aplicarea TVA a produs o ur-
care a spiralei inflaţioniste. 

În consecinţă, considerentele privind influenţa introducerii TVA asupra 
ratei inflaţiei sunt contradictorii. Aşa cum arăta Tait, nu este vorba de însuşi 
caracterul inflaţionist al TVA, ci este vorba de politicile promovate în domeniul 
salariilor şi în cel al creditelor, care, dacă sunt neadecvate, favorizează inflaţia. 

Alegerea momentului când este implementată taxa pe valoarea adău-
gată poate influenţa în sens pozitiv sau negativ spirala inflaţionistă (la anumite 
cote). Anumite dezechilibre care există în ţările aflate în procesul de tranziţie la 
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economia de piaţă, care generează, implicit, şi nesiguranţă în privinţa modi-
ficărilor succesive de preţuri, au efecte negative asupra spiralei inflaţioniste, 
acestea fiind o expresie a condiţiilor lăsate de trecut şi amplificate în prezent 
de reformele declanşate. 

Totodată, trebuie să se aibă în vedere că aplicarea TVA cu o singură 
cotă de impunere şi cu puţine scutiri de la plata acesteia are un caracter re-
gresiv asupra veniturilor. Adică, un asemenea mod de implementare a TVA va 
influenţa într-o proporţie mai mare veniturile (şi cheltuielile) familiilor nevoiaşe. 
Dar, totodată, aplicarea unui sistem al taxei pe valoarea adăugată bazat pe 
cote multiple de impunere (4 - 5) ar putea produce unele distorsiuni şi complica 
activitatea de administrare. 

De regulă, TVA este adoptată pentru că reprezintă o sursă activă de 
venituri bugetare, care trebuie asigurate şi chiar influenţate în sensul creşterii 
lor, prin aplicarea eficientă a impunerii respective. TVA a fost concepută pentru 
a corecta inegalităţile de venit sau de avere existente înainte de aplicarea ei 
deci nu reprezintă un instrument de redistribuire a veniturilor populaţiei. 

Problema regresivităţii TVA trebuie să fie analizată în contextul impac-
tului întregului sistem fiscal, nu numai al unui element al acestuia. 

Aceasta se poate realiza prin alte componente ale sistemului fiscal, de 
exemplu prin reducerea progresivităţii excesive la impozitul pe venit, mai ales 
la acele categorii de populaţie încadrate în marje mici şi medii de venituri. 

În economiile în tranziţie este posibil, ca introducerea TVA să fie 
îndeaproape urmată de implementarea impozitelor pe venitul personal şi de 
extinderea unei reţele de protecţie socială, prin transferuri de fonduri (nu prin 
taxe suplimentare), mult sporite faţă de etapa anterioară introducerii taxei pe 
valoarea adăugată. Legat de ultima alternativă, aceasta reprezintă, de fapt, 
impactul asupra situaţiei celor săraci sau cu venituri medii, în folosul acestor 
categorii sociale defavorizate. 



2. FISCALITATEA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ, ÎN 
CONTEXTUL EXTINDERII INTEGRĂRII ECONOMICE 

 
Alături de ameliorarea ratei ocupării forţei de muncă, prin promovarea 

unei strategii care, între altele, exclude supraimpozitarea relativă a muncii, sta-
bilizarea încasărilor fiscale ale statelor membre şi buna funcţionare a pieţei 
unice reprezintă principalele obiective ale politicii fiscale a ţărilor Uniunii Euro-
pene, în finalizarea procesului de integrare economică. 

Din această perspectivă, stabilizarea încasărilor fiscale ale statelor 
membre presupune, în opinia specialiştilor, reglementarea, înainte de toate, a 
cadrului concurenţei, în ceea ce priveşte inclusiv aşezarea acestuia pe principii 
care să nu afecteze nici unul dintre statele comunitare. 

Concurenţa corectă constituie unul dintre elementele cheie ale pieţei 
unice, dar concurenţa incorectă, în domeniul fiscal, este de natură să suscite 
preocupări din cauza efectelor negative potenţiale pe care aceasta le are, în 
special asupra încasărilor fiscale ale statelor membre, repartizării resurselor 
economice şi competitivităţii la nivelul acestora. 

Degradarea situaţiei fiscale se traduce prin erodarea bazei de impo-
zitare, ca urmare a concurenţei fiscale (transferul bazelor impozabile către alte 
ţări), pe de o parte, şi dezvoltarea economiei paralele (transferul bazelor im-
pozabile către piaţa neagră), pe de altă parte. Primul fenomen este determinat 
de ecarturile între ratele de impozitare efective, iar al doilea fenomen este ex-
presia diferenţei dintre nivelele absolute ale acestor rate. 

În prezent, se pare că erodarea fiscală nu a afectat produsul total al fis-
calităţii şi al cotizaţiilor de securitate socială. În ultimele două decenii acest 
produs a fost constant sau a crescut uşor ca procent în PIB, în spaţiul Uniunii 
Europene. Totuşi, atunci când rata impozitării muncii a crescut, cea a celorlalţi 
factori de producţie a scăzut. 

Sistemele de impozitare ale statelor membre ale Uniunii Europene au 
suferit o schimbare structurală semnificativă, confruntându-se cu cerinţa de a 
finanţa, prin intermediul sistemelor de protecţie socială, o populaţie ce 
îmbătrâneşte şi un şomaj care nu încetează să se agraveze. În condiţiile în 
care această situaţie impune constrângeri din ce în ce mai puternice fiscalităţii, 
creşterea presiunii asupra bazei impozabile tinde să încurajeze din ce în ce 
mai mult evaziunea şi frauda fiscală, prin intermediul economiei paralele. Se 
poate deci crede că stabilitatea încasărilor fiscale totale nu a fost păstrată 
decât cu preţul unei deteriorări progresive a structurii fiscalităţii: presiunea fis-
cală a fost pusă mai mult pe baza de impozitare cel mai puţin mobilă (adică 
munca), în vederea recuperării pierderilor fiscale care rezultă din erodarea altor 
baze de impozitare mai mobile. 
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Între anii 1980 şi 1993, rata de impozitare implicită a muncii salariale 
pentru ansamblul Comunităţii Europene a crescut cu aproape o cincime, în 
timp ce acelaşi indicator, raportat la ceilalţi factori de producţie - în special la 
cel privind munca independentă şi capitalul - a scăzut cu mai mult de o zecime. 

Această evoluţie pare să indice că diferitele state membre şi-au văzut 
afectată libertatea de a-şi structura sistemele de impozitare şi că ele au 
reacţionat în parte la ameninţarea unei degradări, deplasând presiunea fiscală. 
De acum înainte, pare din ce în ce mai evident că presiunea asupra muncii nu 
poate fi accentuată, date fiind nu numai ameninţarea de a se agrava mai mult 
baza impozabilă, care riscă să se deplaseze către economia paralelă, ci şi, în 
aceeaşi măsură, creşterea efectelor deja negative asupra costului (preţului) 
muncii şi ocupării. 

Deşi degradarea fiscală afectează toate sursele mari de încasări (im-
pozitele pe consum, impozitele pe societăţi, impozitarea veniturilor imobiliare, 
cotizaţiile sociale), repercusiunile sale variază considerabil, după natura im-
pozitului în cauză. Chiar impozitele pe consum, a căror armonizare este totuşi 
mult mai importantă decât a impozitelor directe, nu sunt ferite de o degradare 
fiscală. 

Taxa pe valoarea adăugată este ameninţată, în special din cauza creşte-
rii numărului de servicii internaţionale care recurg la tehnologii noi pentru a 
plasa operaţiunile impozabile în afara câmpului geografic al regimului comun 
de TVA. Exemplul cel mai frecvent citat este cel al telecomunicaţiilor, dar există 
şi altele, în special în cazul în care consumatorii de servicii nu beneficiază de 
drepturi de deducere (bănci, întreprinderi de asigurări etc). 

Accizele sunt mai puţin armonizate decât TVA, şi importantele disparităţi 
care există dincolo de ratele minime la cele trei categorii - tutun, produse pe-
troliere şi alcool - limitează sensibil libertatea statelor membre în materie de 
fiscalitate. Orice sporire a accizelor de către un stat membru trebuie să ţină 
seama de riscul de a pierde o parte din activitatea economică şi - prin urmare - 
din încasări, în beneficiul ţărilor vecine care taxează acelaşi produs la o rată 
net inferioară, sau în beneficiul produselor concurente care sunt excluse de la 
baza de impozitare în cauză. 

În sfârşit, ecarturile dintre cotizaţiile naţionale de protecţie socială sau 
ratele de impozitare a veniturilor persoanelor fizice între ţările vecine pot, de 
asemenea, să contribuie, în special în regiunile frontaliere, la favorizarea, mi-
graţiilor transfrontaliere, în ceea ce priveşte munca, dar şi în ceea ce priveşte 
schimbarea locului de rezidenţă. Pe de altă parte, există, mai ales, riscul ca 
nivelurile ridicate ale cotizaţiilor de protecţie socială şi ale ratelor de impozitare 
a veniturilor personale să determine muncitorii şi îndeosebi independenţii să 
transfere activitatea lor în economia paralelă, cu scopul de a declara venituri 
impozabile mai mici. Aceasta în contextul în care adâncirea deficitului bugetar, 
ca urmare a creşterii economiei paralele şi a evaziunii fiscale, impune, adesea, 
creşterea fiscalităţii, cu riscul creşterii preţurilor şi inflaţiei, scăderii puterii de 
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cumpărare, reducerii activităţii economice ş.a.m.d., risc cu care este de pref-
erat ca nici una dintre ţările care îşi doresc cu adevărat integrarea să nu se 
confrunte. 

Dacă Europa, inclusiv acea parte a ei "în tranziţie", vrea să realizeze în 
acelaşi timp marea piaţă, este necesar ca toate aspirantele la acest obiectiv să 
pună în practică o politică fiscală globală, având ca ţinte esenţiale incitarea la 
investiţii şi lărgirea bazei de impozitare, taxarea consumului astfel încât aceas-
ta să nu se repercuteze asupra producţiei şi a puterii de cumpărare. 

Din acest punct de vedere, fie şi numai faptul că agenţii economici din 
ţara noastră sunt taxaţi cu aproape 70 de bani la fiecare leu producţie trebuie 
să reprezinte un subiect de reflecţie vizavi de strategia fiscală, în situaţia în 
care această rată de impozitare este evident exagerată faţă de ratele de im-
pozitare a societăţilor în ţările comunitare, şi această exagerare împiedică dez-
voltarea şi, în consecinţă, reduce oferta, atrăgând după sine creşterea 
costurilor şi a preţurilor. 

 
Tabelul nr. 1 Gradele de fiscalitate în ţările Uniunii Europene 

Ţara Gradul de fiscalitate 

Belgia 39,0 

Danemarca 38,0 

Germania 45,5 

Grecia 46,0 

Spania 35,3 

Franţa 34,0 

Irlanda 43,0 

Italia 36,0 

Luxemburg 39,4 

Olanda 35,0 

Portugalia 39,5 

Austria 30,0 

Finlanda 40,0 

Suedia 30,0 

Regatul Unit 34,0 

Sursa: Prelucrări în cadrul I.C.F.M. "Victor Slăvescu". 

 

2.1. Reduceri de cote şi scutiri de TVA, în diferite ţări 

În Franţa: sistemul francez cuprinde, între cele trei mari categorii de cote 
de TVA aplicate, o categorie de cote suprareduse şi reduse. 

a) cotele suprareduse - 2% - se aplică la 12 tipuri de produse destinate 
alimentaţiei umane: apa oraşelor, produsele alimentare de bază, cu excepţia 
produselor de cofetărie şi a margarinei, laptele livrat pentru consum, uleiul ali-
mentar, oţetul comestibil, ciocolata crocantă şi sub formă de tablete, cafeaua şi 
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ceaiul, produsele de patiserie proaspete, produsele din aluat pentru micul 
dejun, aperitivele şi deserturile, zahărul şi dulceţurile, produsele de origine 
agricolă, produsele din peşte şi mierea de albine. 

b) cotele reduse - 5-6% - se aplică la prestări de servicii şi unor produse 
eterogene, între altele la închirierea amplasamentelor pe terenuri de camping, 
cazarea în satele de vacanţă, furnituri de cazare în hoteluri care nu sunt consi-
derate de lux, transportul de călători, închirierile de imobile, hrana în căminele 
de pensionari, distribuirea şi canalizarea apei, produsele farmaceutice, spec-
tacole, cărţi, produse destinate agriculturii - hrana animalelor, îngrăşămintele, 
produsele antideparazitare etc. 

În Germania, cota redusă de TVA - 7% - se aplică în cazul livrărilor de 
produse alimentare şi agricole, inclusiv pentru consumul acestora, pentru an-
umite servicii profesionale, pentru cărţi, ziare, instrumente şi mecanisme medi-
cale, medicamente etc. 

În cazul în care întreprinderile deţin o cifră de afaceri care nu depăşeşte 
60000 DM/an, acestea vor plăti un impozit reprezentând 4% din baza de impu-
nere în care va fi inclusă şi TVA. 

În Anglia, cota zero de TVA se aplică la produsele alimentare, cărţi, ziare 
şi periodice, literatură muzicală, hărţi, combustibili, exceptându-se petrolul, en-
ergia, construcţiile de clădiri, reţelele medicale, transportul public (inclusiv aeri-
an, naval şi taximetre), serviciile de transport de mărfuri, îmbrăcămintea şi 
încălţămintea pentru copii, exporturile şi anumite servicii internaţionale. 

În Belgia, cota redusă de TVA - 6% - este aplicată pentru livrările şi im-
portul de produse de primă necesitate, cum este cazul majorităţii produselor 
alimentare, inclusiv al apei minerale; de asemenea, pentru produse farmaceu-
tice, publicaţii, opere de artă originală, servicii, inclusiv cameră hotel, spec-
tacole etc. 

În Ungaria, cota zero este utilizată la export, la produsele alimentare de 
bază, la produsele de întreţinere a locuinţelor: cărbune, lemn de foc, apă caldă 
şi electricitate, medicamente, servicii publice de bază (inclusiv furnizarea apei 
potabile şi menajere) etc, avându-se în vedere că ponderea acestor bunuri şi 
servicii, în totalul cheltuielilor de consum, este de 42% 

În Cehia , cota redusă de TVA - 5% - se aplică, între altele, la: animale 
vii, carne şi organe comestibile, lapte şi produse lactate, ouă, cereale, produse 
de panificaţie, produse din carne, zahăr, conserve din legume şi fructe, apă, 
apă minerală, cărţi, ziare, reviste, servicii publice de bază şi alte servicii, inclu-
siv alimentaţia în restaurante. 

 



3. CERINŢE PRIVIND POLITICA IMPOZITELOR ÎN 
ŢĂRILE ÎN TRANZIŢIE 

 
Statele în tranziţie către economia de piaţă se confruntă, în adoptarea 

politicii lor fiscale, cu trei mari grupe de probleme, care, în esenţă, vizează: 
a) elaborarea legislaţiei care să. reglementeze noul sistem de taxe şi im-

pozite; 
b) decretarea mai multor reguli şi dispoziţii pe care un sistem modern de 

impozitare trebuie să se bazeze în administrarea resurselor; 
c) înfiinţarea unei administraţii fiscale adecvate. 
Scopul comun pentru ţările din Europa care se află în tranziţie este im-

plementarea unui sistem de impozite similar cu cel răspândit în Occident, sis-
tem care, în mare, cuprinde: 

• impozitul pe venitul individual şi impozitul pe venitul societăţii; 
• taxa pe valoarea adăugată; 
• impozitul pe salarii, colectat de la toţi patronii şi angajaţii; 
• câteva taxe pe cifra de afaceri; 
• câteva taxe pe avere. 
În teorie, ţările aflate în tranziţie ar putea copia legile de impozitare din 

Europa de Vest. Dar, spre deosebire de aceste ţări cu o situaţie economică 
relativ stabilă, bună sau foarte bună, ele operează în condiţii în general mai 
puţin prielnice, cum sunt: scăderea producţiei, şomajul, inflaţia etc. Armo-
nizarea legislaţiei lor cu legislaţia vest-europeană necesită, în plus, şi eval-
uarea costurilor sociale ale măsurilor preconizate. 

În acest sens, Cehoslovacia a început cu înlocuirea impozitului pe cifra 
de afaceri cu taxa pe valoarea adăugată, în 1993. 

Rusia a început introducerea taxei pe valoarea adăugată, în 1992, cu câ-
teva faze pregătitoare, deoarece rata de 28% propusă â întâmpinat dificultăţi. 

Dintre ţările în tranziţie, Ungaria a fost prima care a introdus TVA şi, to-
todată, a încercat să reducă la minimum impactul acesteia, printr-o pregătire 
intensă a mediului economic şi social. 

O dată cu introducerea TVA, trecerea la economia de piaţă presupune 
însă reconsiderarea şi modernizarea întregului sistem de taxe şi impozite, im-
plicit aplicarea unor noi taxe pe cifra de afaceri şi pe anumite bunuri. 

Pe termen scurt şi mediu, o sursă de venituri trebuie să o reprezinte tax-
ele pe importuri, iar pentru viitor se poate programa introducerea impozitului pe 
venitul global. 

Important este ca, în acelaşi timp cu alimentarea corespunzătoare a bu-
getului, să se urmărească şi optimizarea presiunii fiscale, astfel încât incidenţa 
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impozitelor şi taxelor asupra activităţilor şi a preţurilor, implicit asupra costului 
vieţii, să fie minimă. 

În concluzie, sistemul de impozite din ţările dezvoltate poate oferi mai 
multe exemple pentru ţările aflate în perioada de tranziţie, reliefând probleme 
de ordin social, structural şi administrativ. În perioada de tranziţie simplitatea 
trebuie să fie principalul ghid de urmat. Specialiştii FMI consideră că sistemele 
sofisticate şi cu mai multe funcţii, obiectiv în impozitare, nu sunt recomandabile 
în această perioadă. 

Încercarea unora dintre guvernanţi de a promova politici industriale sau 
sociale prin sistemul de impozitare, ca şi încurajarea ţărilor în tranziţie să 
grăbească introducerea impozitului pe venitul global după exemplul SUA, unde 
se află peste 100 milioane contribuabili, sunt, după opinia experţilor din ţările 
avansate economic, greşeli foarte greu de corectat. 

Fiecare încercare de a extinde taxele de stimulare a întreprinderilor şi 
tratamentelor preferenţiale pentru grupurile particulare de contribuabili în im-
pozitarea veniturilor, prin diferite forme, limitează beneficiile. Tratamentele 
preferenţiale pentru societăţile de tip "joint ventures" conduc la multe abuzuri, 
se atrage atenţia în IMF WORKING PAPER, de către Departamentul Afacerilor 
Fiscale. 

Cotele ar trebui să aibă o bază largă şi să fie astfel dimensionate încât 
să nu lase loc interpretărilor şi să nu inhibe iniţiativa, să nu genereze resenti-
mente politice, între altele din cauza creşterii peste măsură a presiunii fiscale. 



4. POLITICA FISCALĂ A AUTORITĂŢILOR ROMÂNE 

 
Programul de stabilizare a economiei româneşti a atribuit politicii fiscale 

rolul pe care teoria şi experienţa ţărilor confruntate cu dezechilibre inflaţioniste i 
l-a consacrat, formând, alături de politica monetară, nucleul macrostabilizării. 

De-a lungul tranziţiei, caracterul stabilizator al politicii fiscale a fost con-
diţionat în primul rând, de calitatea şi eficacitatea adaptării sistemelor fiscale şi 
a cheltuielilor bugetare la cerinţele unei economii de piaţă, principalele carac-
teristici ale reformei bugetare, în primii ani ai tranziţiei, fiind: 

a) debugetizarea economiei s-a realizat prin înlocuirea anacronicelor 
vărsăminte obligatorii, sub diferite forme, cu impozite specifice economiei de 
piaţă; 

b) debugetizarea anumitor cheltuieli publice a presupus crearea unor 
fonduri extrabugetare, destinate acoperirii anumitor obligaţii ale statului; 

c) bugetizarea rezultatelor financiare ale unor organizaţii sau instituţii au-
tonome s-a concretizat prin prelevarea la buget a unei părţi din profitul BNR, 
practică care a încetat o dată cu legalizarea impozitării acestui profit cu 80%; 

d) menţinerea sechelelor etatizării unor venituri ale unităţilor economice, 
regiile autonome fiind supuse regimului de efectuare a vărsămintelor la buget. 
Totodată, s-a instituit un sistem de centralizare a unor resurse ale agenţilor 
economici cu capital de stat şi de alocare administrativă a acestora la nivelul 
Fondului Proprietăţii de. Stat şi al fondurilor proprietăţii private; 

e) ritmul lent al descentralizării bugetare şi al creşterii autonomiei bu-
getelor locale; 

f) stabilirea ca indicatori de performanţă ai reformei reducerea sub-
venţiilor, până la eliminarea lor, diminuarea datoriei publice, a deficitul bugetar 
şi a sarcinii fiscale. 

4.1. Reforma fiscală în România 

În faza sa iniţială, reforma fiscală din România a vizat crearea unui sis-
tem de impozite care să asigure venituri bugetare adecvate, într-un mod echi-
tabil şi cu distorsiuni minime asupra preţurilor. 

Principalele măsuri iniţiate au fost introducerea impozitelor pe profit, pe 
dividende şi pe vânzarea de active, pe salarii, suportate direct de titularii de 
venituri, eliminarea impozitului pe circulaţia mărfurilor şi introducerea taxei pe 
valoarea adăugată, în 1993, perfecţionarea impozitului pe profit şi stabilirea 
cotei unice de impozitare de 38%, introducerea unui nou sistem de taxe 
vamale şi a sistemului de accize. 

Totuşi, sistemul fiscal românesc se caracterizează printr-o transparenţă 
redusă şi un grad ridicat de instabilitate. Există un număr semnificativ de 
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reglementări fiscale extrem de complicate, care lasă loc interpretărilor contra-
dictorii. Un labirint de exceptări şi facilităţi fiscale a fost construit gradual, ca 
urmare a presiunilor diferitelor grupuri de interese. În ultimul timp, sistemul de 
impozitare a devenit tot mai mult obiectul unor negocieri între Parlament, 
Guvern şi reprezentanţii contribuabililor, în cadrul cărora consideraţiile privind 
eficienţa impozitelor, echitatea acestora şi costul administrării joacă un rol 
marginal. 

Exceptarea producătorilor din agricultură de la plata impozitelor pe veni-
tul agricol până în anul 2000 inclusiv, ca şi numeroasele exceptări de la plata 
impozitelor a revoluţionarilor, handicapaţilor etc, fără a se controla modul în 
care au fost sau sunt obţinute documentele justificative, au făcut ca povara fis-
cală să fie trecută pe umerii industriei, implicit în costurile şi preţurile bunurilor 
industriale destinate consumului şi ale serviciilor pentru populaţie. 

Complexitatea sistemului de impozitare, transparenţa redusă şi instabili-
tatea reglementărilor în domeniu au încurajat evaziunea fiscală, contribuind la 
instalarea unei tendinţe de reducere a gradului de colectare a impozitelor şi de 
inovare a altor taxe acoperitoare pentru buget. 

Comparativ cu programul, în anii 1998 şi 1999 veniturile bugetare nereal-
izate au fost, în principal, înregistrate la ţiţei şi gaze naturale şi la alte impozite 
indirecte (accize la cafea, tutun etc), pe de o parte din cauza restanţelor înreg-
istrate de ROMGAZ şi PETROM la ţiţei şi gaze naturale şi, pe de altă parte, din 
cauza creşterii evaziunii fiscale la cafea, tutun, alcool. 

În aceste condiţii s-a manifestat o tendinţă sistematică de reducere a 
venitului bugetului general consolidat, concomitent cu creşterea aberantă a 
preţurilor în urma creşterii taxelor de consum, deprecierii monedei naţionale şi 
sub pretextul reducerii subvenţiilor. 

Deşi această tendinţă este comună aproape tuturor ţărilor din Europa 
Centrală şi de Est, anvergura escaladării preţurilor şi a scăderii veniturilor bu-
getare în România este printre cele mai pronunţate (anexa nr. 5). Astfel, veni-
turile bugetului consolidat au scăzut îngrijorător în ultimii ani. Din cauza 
dezechilibrelor de proporţii între încasări şi plăţi la şi din bugetul asigurărilor 
sociale de stat şi a creşterii cheltuielilor aferente serviciului datoriei publice, 
deficitul bugetului general consolidat s-a accentuat considerabil în perioada 
1994-1999, după atingerea unui vârf, de 3,8 procente, în anul electoral 1996. 

Aparent, după standardele internaţionale, ponderea de 33,96% a veni-
turilor bugetului general consolidat din 1998 nu indică o povară fiscală ridicată 
(anexa nr. 2). Aprecierea poverii fiscale pe baza indicatorilor agregaţi ascunde 
însă importante distorsiuni structurale. O proporţie excesivă a poverii fiscale 
cade, prin intermediul impozitării, în sarcina persoanelor juridice. Spre exem-
plu, impozitele suportate de persoanele juridice asupra fondului de salarii cu-
prind în medie 23,5% pentru asigurările sociale de stat, 5 % pentru fondul de 
şomaj şi 5% pentru asigurările sociale de sănătate. Impozitarea totală a mâinii 
de lucru este amplificată de impozitarea salariilor, pe baza unei rate medii de 
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19,5% şi de contribuţiile de 3% pentru pensia suplimentară, 2% pentru fondul 
de şomaj, şi 7% pentru fondul de sănătate, plătite de salariaţi. 

 
 

Tabelul nr. 2 - Deficitul bugetului general consolidat  
şi al bugetului de stat 

- % din PIB - 

Anii 
Deficitul bugetului general 

consolidat 
Deficitul bugetului de stat 

1994 1,9 4,2 

1995 2,6 4,1 

1996 3,8 4,9 

1997 3,7 3,6 

1998 3,3 2,8 

1999 2,0 2,6 

Sursa: Buletinul lunar, decembrie 1999, Ministerul Finanţelor. 

 
Relaxarea impozitării directe este, în condiţii normale, justificată de 

necesitatea stimulării înclinaţiei sectorului privat spre economisire şi investiţii, 
dar autorităţile române satisfac doar parţial această cerinţă, continuând să per-
ceapă aberant, între altele, chiar şi impozit pe profitul reinvestit. 

Deoarece relaxarea impozitării directe impune, în condiţiile gradului 
ridicat de tensionare a bugetului general consolidat, transferarea poverii fiscale 
spre impozitarea indirectă, la începutul anului 1998 au fost iniţiate noi măsuri 
de majorare a taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a altor taxe, măsuri 
care au fost urmate de alte măsuri de majorare a aceloraşi taxe în anul 1999. 

Rezultatele: au crescut preţurile de consum şi, concomitent, au scăzut 
semnificativ puterea de cumpărare a populaţiei şi volumul vânzărilor de mărfuri 
cu amănuntul. Pe piaţă, agenţii economici au fost puşi iar în situaţia de a-şi re-
duce producţia, iar consumatorii au ajuns şi vor fi nevoiţi astfel să plătească 
mai scump o ofertă mai mică. 



5. REFORMA CHELTUIELILOR BUGETARE ÎN 
ROMÂNIA 

Iniţierea reformei cheltuielilor bugetare a pornit de la premisa că o 
reducere a acestor cheltuieli în ritmul necesar evitării presiunilor inflaţioniste nu 
se poate realiza pe termen scurt. Ca urmare a adoptării acestei strategii, 
cheltuielile publice s-au redus treptat, până la aproximativ 33-34 % din PIB. 

În această situaţie, ponderea cea mai ridicată în PIB a fost atribuită 
cheltuielilor sociale, incluzând pensiile, ajutoarele de şomaj, cheltuielile de 
protecţie socială şi cele destinate pieţei forţei de muncă. Din cauza însă a 
ritmului lent imprimat reformei economice în special şi, în consecinţă, a 
creşterii costurilor tranziţiei peste aşteptări, politica bugetară promovată nu s-a 
soldat cu rezultatele scontate. 

În loc să insiste pentru restructurarea şi privatizarea industriei şi a 
sectorului bancar, în vederea stopării producţiei şi decapitalizării întreprin-
derilor, autorităţile române au pedalat excesiv pe macrostabilizarea economiei, 
urmărind, greşit, diminuarea deficitului bugetar printr-o operaţie cosmetică, nu, 
cum ar fi fost normal, prin alimentarea corespunzătoare a bugetului de către 
microeconomie. 

 
Tabelul nr. 3 - Evoluţia bugetului general, a deficitului consolidat şi a 

cheltuielilor aferente datoriei publice 

% din PIB 

 
Deficitul bugetului  
general consolidat 

Plăţi cu dobânzile şi alte cheltuieli 
aferente datoriei publice 

1990 1 0 

1991 3,3 0 

1992 -4,6 0,2 

1993 -0,4 0,9 

1994 -1,9 1,3 

1995 -2,6 1,3 

1996 -3,9 1,6 

1997 -3,6 3,7 

1998 -3,0 4,5 

1999 -2,0 6,6 

Sursa: Buletinul lunar, decembrie 1999, Ministerul Finanţelor. 

 
Astfel, preţul acestei politici tinde să fie tot mai ridicat. Creşterea ponderii 

cheltuielilor cu plăţi de dobânzi şi a altor cheltuieli aferente datoriei publice în 
PIB la 4,5% în 1998 şi la circa 6,6 % în 1999 a fost rezultatul conjugat al 
acumulării unui stoc important de datorie publică internă şi al nivelului ridicat al 
ratelor nominale ale dobânzilor remuneratorii ale acestei datorii, în condiţiile 
inflaţiei aberante care a influenţat economia, măcinată, de la începutul tranziţiei 
încoace, de ineficientă, jaf şi lupte de interese. 



6. COSTURILE ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE POLITICII 
FISCALE 

 
Politica bugetară şi politica fiscală, asociata acesteia, nu s-au dovedit 

adecvate principalelor obiective urmărite pe termen mediu în România: sprijini-
rea reformei; eficientizarea şi relansarea producţiei, finanţarea corespunză-
toare a programelor vizând modernizarea serviciilor publice; şi protecţia so-
cială, educaţia. 

În condiţiile în care, de la începutul tranziţiei încoace, bugetul României a 
fost împovărat de o serie de cheltuieli legate fie de reforma economică, in-
cluzând costul închiderii întreprinderilor cu pierderi şi costul social aferent, fie 
de restructurarea sistemului pensiilor şi ocrotirii sănătăţii, de creşterea in-
vestiţiilor în infrastructura şi pregătirea militară pentru posibila integrare în 
NATO, în condiţiile în care, în plus, începând din 1996, bugetul a trebuit să su-
porte şi costurile de reabilitare a unor bănci, măsurile luate de autorităţile 
fiscale române, pentru reducerea deficitelor, au rezolvat întrucâtva problema 
pe termen scurt, dar, pe termen lung, au fost contraproductive. 

Mutarea accentului de pe impozitarea directă pe impozitarea indirectă în 
România s-a făcut fără precauţie. Deşi se ştie că, pe de o parte, există limite în 
impozitarea indirectă, pentru că ea se reflectă în creşterea preţurilor şi afectea-
ză implicit consumul şi că, pe de altă parte, impozitarea excesivă stimulează 
evaziunea fiscală, autorităţile române au adoptat o politică de majorare a im-
pozitelor, nu de lărgire a bazei de impozitare. 

Coroborată cu atitudinea discriminatorie manifestată în colectarea im-
pozitelor, prin reeşalonarea repetată a datoriilor marilor întreprinderi de stat 
generatoare de pierderi, această politică s-a repercutat dramatic, lovind, ase-
menea unui bumerang, atât asupra producţiei şi consumului, cât şi asupra bu-
getului însuşi, implicit asupra beneficiarilor săi. 

Politica fiscală a autorităţilor române a fost insuficient racordată la evo-
luţiile socioeconomice în ansamblu şi, în special, la evoluţia indicatorilor care 
au arătat situaţia surselor de alimentare a bugetului. 

Creşterea presiunii fiscale a atras după sine, o dată cu creşterea 
preţurilor produselor industriale şi a preţurilor de consum, reducerea drastică a 
producţiei industriale şi agricole, a exportului, a vânzărilor de mărfuri cu 
amănuntul şi a prestărilor de servicii, a vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante 
ş. a m.d. Impunerea unor bugete de austeritate şi majorarea impozitelor, insti-
tuirea unor noi taxe şi renunţarea la unele dintre facilităţile acordate investi-
torilor şi exportatorilor, în condiţiile reducerii alarmante a veniturilor la buget au 
blocat dezvoltarea şi au erodat treptat puterea de cumpărare şi consumul. 
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În contextul în care nu s-a trecut ferm la executarea silită a rău platnicilor 
şi s-au făcut concesii peste concesii marilor societăţi comerciale cu capital ma-
joritar de stat care funcţionează în pierdere, prin reeşalonarea repetată a dato-
riilor sau subvenţionarea pe faţă ori mascată a ineficientei, datoria publică şi 
dobânzile aferente acesteia au luat proporţii considerabile, ajungând să aibă o 
pondere în cheltuieli aproape egală cu a taxei pe valoarea adăugată în veni-
turile bugetului de stat, implicit povara fiscală a fost trecută excesiv pe umerii 
sectorului privat şi ai populaţiei. 

Din aceste motive şi ca urmare a politicii monetare restrictive adoptată 
de Banca Naţională a României, fără a avea în vedere că o creştere a masei 
monetare sub nivelul creşterii preţurilor afectează procesul economic, în con-
diţiile în care viteza de circulaţie a banilor este mică, peste 300.000 de agenţi 
economici mici şi mijlocii şi-au încetat activitatea şi, în consecinţă, au ieşit din 
rândul contribuabililor la buget. 

Aşa cum indexarea salariilor a pus în mişcare spirala preţurilor şi a 
inflaţiei, reducerea numărului contribuabililor şi a masei veniturilor impozitate, a 
acesteia din urmă atât din cauza reducerii producţiei şi a volumului desfacerii 
de mărfuri, cât şi din cauza creşterii evaziunii fiscale, a accentuat presiunea 
fiscală şi a adâncit austeritatea, până la limita de avarie. În acest sens sunt rel-
evante datele prezentate în anexa nr. 3. 

Calculele relevă că în perioada tranziţiei veniturile fiscale la bugetul de 
stat (exprimate în dolari SUA) au scăzut la sub jumătate, de la 8,64 miliarde 
dolari, în 1990, la 5,02 miliarde dolari, în 1999. 

În structura acestor venituri, încasările din impozitul pe profit au scăzut 
astfel încât, la sfârşitul aceluiaşi interval, au ajuns să cumuleze doar 1,03 mil-
iarde dolari, faţă de 2,3miliarde dolari la început, în 1990. 

Înlocuirea impozitului pe circulaţia mărfurilor cu taxa pe valoarea adău-
gată, în anul 1993, şi apoi indexarea accizelor, pe măsura deprecierii leului, nu 
au adus, nici ele, venituri mai mari la buget. De la 4,29 miliarde dolari SUA 
venituri din accize şi impozit pe circulaţia mărfurilor în 1990, veniturile din taxa 
pe valoarea adăugată şi accize au însumat doar 2,85 miliarde dolari SUA, în 
anul 1999 (anexa nr.4). 

Din cauza creşterii preţurilor la carburanţii auto (îndeosebi ca urmare a 
majorării accizelor, până la ponderea de 70% în preţul de vânzare), numai în 
perioada 1 ianuarie-31 mai 1999 s-a înregistrat o reducere a consumului aces-
tora cu 19,1%, faţă de creşterea prognozată de 15%, cu impact, fireşte, asupra 
bugetului, ale cărui venituri au fost afectate corespunzător. 

În situaţia în care preţurile la carburanţi şi la celelalte produse petroliere, 
la gaze naturale, sunt suprasaturate cu taxa de consum şi, în consecinţă, an-
trenează în lanţ creşterea tuturor preţurilor, în situaţia în care România se 
numără printre puţinele ţări în care produsele alimentare de bază sunt 
purtătoare de TVA şi cafeaua este produs "de lux" şi taxată ca atare, fără ca 
majorarea taxelor să se regăsească măcar în creşterea veniturilor bugetare, 
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schimbarea filosofiei de construcţie a bugetului ar trebui să prevaleze în con-
fruntarea cu alternativa de a se recurge la înăsprirea fiscalităţii. 

* 
*  * 

Din această perspectivă, în cazul reconsiderării politicii bugetare şi 
fiscale, esenţiale sunt, prin prisma experienţelor prezentate şi analizei efectu-
ate în studiu: 

1. Adoptarea unei strategii bugetare şi fiscale care să favorizeze reforma 
şi să descurajeze ineficienta în economie, prin: 

 reducerea cheltuielilor cu subvenţiile şi a datoriei publice, cu 
precădere prin asanarea întreprinderilor generatoare de pierderi şi a 
sectorului bancar, efectuarea unei analize competente şi a unui 
control sever de către Parlament asupra politicii monetare a BNR şi a 
modului în care aceasta supraveghează băncile comerciale; 

 reducerea numărului de fonduri speciale din structura bugetului 
consolidat şi, prin aceasta, a sarcinii fiscale a agenţilor economici 
dispuşi să investească mai mult pentru dezvoltarea activităţii; 

 acordarea de facilităţi suplimentare investitorilor şi exportatorilor; 

 reconsiderarea politicii vamale, în conformitate cu acordurile interna-
ţionale încheiate, astfel încât producţia internă să fie protejată numai 
dacă produsele autohtone sunt competitive prin calitate şi preţ cu 
produsele similare importate; 

 instituirea unui control sever asupra costurilor şi gestionării veniturilor 
companiilor naţionale furnizoare de resurse energetice şi ale regiilor 
autonome de servicii publice, în vederea reducerii costurilor pe 
orizontala economiei şi a subvenţiilor pentru protecţia socială a 
populaţiei. 

2. Lărgirea bazei de impozitare şi a masei veniturilor impozitate prin: 

 stimularea dezvoltării, eliminarea impozitului pe profitul real investit şi 
acordarea de facilităţi suplimentare întreprinderilor mici şi mijlocii în 
vederea capitalizării lor într-o perioadă determinată; 

 scutirea de impozitul pe venit numai a agricultorilor care obţin venituri 
inferioare plafonului considerat suficient pentru acoperirea cheltuielilor 
de exploatare a pământului şi asigurarea unui trai decent pentru ei şi 
familiile lor; 

 instituirea unui regim restrictiv de exceptări de impozite şi taxe, prin 
promovarea unei legi care să definească şi să reglementeze fără 
echivoc condiţiile în care acestea operează;  

 executarea silită a marilor datornici la buget de către instituţii finan-
ciare constituite în acest scop, aplicându-se acelaşi tratament agen-
ţilor economici cu capital de stat sau privat; 
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 implementarea unui sistem de monitorizare a firmelor al căror obiect 
de activitate permite, deocamdată, ascunderea unor venituri (agenţii 
imobiliare, firme de consultanţă, unităţi de alimentaţie publică etc). 

3. Degrevarea bugetului de ajutoarele acordate anumitor categorii din 
populaţia aptă de muncă, prin reanalizarea condiţiilor impuse, astfel încât să fie 
stimulată reîncadrarea acestora în muncă, în cât mai scurt timp. 

4. Temperarea tentaţiei agenţilor economici de a-şi spori veniturile prin 
creşterea preţurilor şi declararea unor adaosuri comerciale minime, prin: 

 întărirea controlului unităţilor de reglementare fiscală asupra chel-
tuielilor agenţilor economici, pentru cunoaşterea exactă a dimensiunii 
profitului obţinut de aceştia; 

 obligarea agenţilor economici din sfera comerţului să afişeze atât pre-
ţurile de achiziţie, cât şi preţurile de vânzare cu amănuntul ale pro-
duselor, până la consolidarea elementelor de piaţă din ţara noastră. 

5. Relaxarea fiscală, prin: 

 deducerea cotelor de impozitare directă şi indirectă la nivelele care s-
au dovedit optime în ţările europene dezvoltate, precum şi în cele est-
europene în tranziţie, unde reforma a reuşit; 

 eliminarea sau reducerea severă, la cote 2-4%, a taxei pe valoarea 
adăugată la alimentele şi serviciile de bază; 

 reducerea taxei pe valoarea adăugată la confecţii şi alte produse 
pentru copii, la rechizite şcolare, cărţi şi publicaţii de specialitate 
pentru învăţământul preuniversitar şi universitar etc. 

 restrângerea nomenclatorului de produse şi servicii purtătoare de 
accize, după exemplul ţărilor civilizate, bineînţeles corelată cu asigu-
rarea altor venituri bugetare neimpozitate în prezent (muncă la negru, 
economia subterană);  

6. Revizuirea reglementărilor privind introducerea impozitului pe venitul 
global, astfel încât grila de impozitare să înceapă de la un venit superior ex-
presiei valorice a coşului zilnic, extrapolată la lună, an, şi să se aplice salariilor 
diferenţiat, în funcţie de depăşirea în primul rând a cuantumului considerat de-
cent. 

 



7. NECESITATEA ADOPTĂRII UNUI COD FISCAL 
MODERN, ADAPTAT STANDARDELOR EUROPENE 

 

Din perspectiva dezvoltării unei economii moderne şi competitive, 
politicile fiscale promovabile în următorul deceniu îşi propun să armonizeze 
rigorile stabilităţii macroeconomice cu obiectivele creşterii economice durabile. 
Dintre priorităţile politicilor fiscale, pe termen mediu, se detaşează, prin im-
portanţă şi impact, consolidarea reformei sistemului de impozite, pentru eficien-
tizarea întregului sistem fiscal din ţara noastră. Militând pentru promovarea un-
ui sistem modern de impozite, se vizează atât corectarea unor limite din me-
canismul pieţei, cât şi stimularea fenomenelor de economisire şi investire 
pentru constituirea, în următorii ani, a unei structuri economice compatibilă cu 
cerinţele Uniunii Europene. Transpunerea în fapt a acestor politici se poate 
materializa prin elaborarea unei legislaţii coerente, stabile şi unitare privind an-
samblul fiscalităţii din ţara noastră, la nivelul standardelor europene. Pentru a 
răspunde acestei cerinţe majore, Preşedintele statului a iniţiat şi susţinut, încă 
de la finele anului trecut, un dialog real şi constructiv între cercurile de afaceri, 
societatea civilă şi factorii de decizie politică, în ideea obţinerii unui consens 
naţional în ceea ce priveşte desăvârşirea reformei fiscale. În scurt timp de la 
formare, comisia prezidenţială pentru îmbunătăţirea mediului intern de afaceri, 
formată din specialişti ai Camerei de Comerţ şi Industrie, Asociaţiei Oamenilor 
de Afaceri din România, Centrului Internaţional de Studii Antreprenoriale, 
Academiei Române, Ministerului Finanţelor, parlamentari şi reprezentaţi ai unor 
organizaţii patronale, bănci private şi asociaţii profesionale, a dezvoltat iniţiati-
va prezidenţială şi, pe parcursul acestui an, a elaborat un prim set de propuneri 
şi principii pentru definirea unor proiecte moderne de Cod fiscal şi de Cod de 
procedură fiscală, compatibile cu cerinţele europene. Aceste propuneri au ţinut 
seama atât de performanţele reformei fiscale din ţara noastră, de nevoile reale 
ale societăţii şi mediului de afaceri româneşti, de tradiţia interbelică din dome-
niul fiscalităţii, cât şi de necesitatea alinierii la cerinţele Strategiei naţionale de 
dezvoltare economică a României pe termen mediu şi de experienţa şi stand-
ardele internaţionale oferite prin asistenţa tehnică acordată de Asociaţia Ba-
roului American şi de Camera de Comerţ Româno - Americană.. 

Într-o primă etapă, comisia a elaborat, în paşi succesivi, "cerinţele şi 
principiile generale privind proiectele de Cod fiscal şi de Cod de procedură fis-
cală". Pe baza acestora a fost lansat un program larg de audieri publice în 
Bucureşti, Cluj şi Râmnicu Vâlcea, care a antrenat un număr mare de re-
prezentanţi ai oamenilor de afaceri români şi străini rezidenţi în România, sin-
dicate, organizaţii neguvernamentale, autorităţi locale etc. Obiectivele acestui 
program de audieri au vizat atât consultarea acestora, pentru îmbunătăţirea 
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proiectelor elaborate, cât şi familiarizarea contribuabilului cu noul cadru legisla-
tiv, după adoptarea lor. Dintre propunerile formulate în cadrul acestor audieri s-
au reţinut acelea care urmăresc stabilirea cu claritate a mărimii impozitelor di-
recte şi indirecte, a masei impozabile, a cheltuielilor deductibile, a termenelor 
de plată şi a instituţiilor implicate, pentru asigurarea compatibilităţii cu legislaţia, 
procedurile şi standardele europene în vigoare, cu consecinţe directe asupra 
procesului de atragere a investitorilor străini în mediul economic românesc. 

În fapt, Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală trebuie să ofere ace-
leaşi condiţii, în mod nediscriminatoriu, tuturor agenţilor economici şi ele 
trebuie să devină principalele instrumente cu ajutorul cărora pot fi promovate şi 
susţinute economisirea şi investiţiile în economia românească. În mod concret, 
apreciem că nu este bine să se facă diferenţieri între investitorii străini şi cei 
autohtoni, pentru că, în proporţie de peste 85%, problemele fiscale cu care se 
confruntă aceşti investitori în economia românească rămân aceleaşi. 

În elaborarea unui cod fiscal modern opţiunea principală aparţine 
Guvernului, prin definirea clară a scopului şi a finalităţii sale: alimentarea bu-
getului de stat, respectând principiul echivalenţei

1
 şi/sau prin dezvoltarea eco-

nomică pe termen mediu. Pentru ca un investitor străin să participe la dezvol-
tarea mediului nostru intern de afaceri, el este interesat mai mult de existenţa 
macrostabilităţii economice, coerenţei legislative, transparenţei şi a posibilităţii 
de previzibilitate şi mai puţin de facilităţile fiscale acordate în anumite perioade. 
În fapt, toţi cei ce investesc direct în economia românească sunt conştienţi că 
ei contribuie atât la dezvoltarea economică a ţării, cât şi la macrostabilitatea ei. 
De aceea, investitorul, indiferent dacă este străin sau român, trebuie să aibă, 
în primul rând, încredere în sistemul economic românesc, în stabilitatea sa leg-
islativă. El trebuie să ştie, cu exactitate, cel puţin două lucruri: la începutul 
fiecărui an, ce obligaţii are de plătit faţă de buget, prin taxe şi impozite; şi, la 
finele anului, cât a câştigat în cursul perioadei încheiate. 

Pornind de la aceste considerente, experţii din cadrul comisiei pre-
zidenţiale au definitivat cerinţele şi principiile generale privind Codul fiscal şi 
Codul de procedură fiscală, în ideea îmbunătăţirii mediului intern de afaceri şi a 
legislaţiei fiscale. Cerinţele şi principiile statutare au în vedere crearea unui sis-
tem modern de impozite, capabil să stimuleze munca, economisirea şi in-
vestiţiile, şi promovarea unui regim de echitate generală pentru fiecare con-
tribuabil, care vizează în egală măsură:  

1. Abordarea corelată, coerentă şi unitară a problemelor privind ansam-
blul fiscalităţii din ţara noastră, prin:  

• adoptarea de reglementări stabile privind ansamblul impozitelor (di-
recte, indirecte, taxe şi contribuţii obligatorii), al veniturilor la bugetul de stat şi 

                                                           
1
 Conform acestui principiu, suma plătită de fiecare contribuabil sub formă de taxe şi 
impozite trebuie să-şi găsească o corespondenţă în satisfacerea unor cerinţe ale 
contribuabililor, ca urmare a efectuării unor cheltuieli publice. 
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la bugetele locale, reducerea numărului de fonduri speciale (care sunt constitu-
ite numai în mod cu totul excepţional), creşterea masei de contribuabili (per-
soane fizice, salariaţi, prestatori de servicii, persoane care exercită profesiuni 
liberale, liber profesionişti, meseriaşi, agricultori şi persoane care realizează 
venituri sistematice sau ocazionale cu caracter individual, persoane juridice cu 
capital de stat, străin şi/sau mixt, - care realizează profituri, şi persoane re-
zidente, nerezidente, cu dublă cetăţenie etc.), respectarea obligaţiilor şi a drep-
turilor fiscale, definirea infracţiunii fiscale, sancţionarea şi prescrierea acesteia 
(în strânsă corelare cu actualul Cod Penal); 

• definirea clară în Codul de procedură fiscală a modului de stabilire a 
obligaţiilor fiscale, a procedurilor de întocmire a titlului de creanţă al fiscului, a 
controlului jurisdicţional al actelor de impunere (instanţa de apel şi instanţa de 
recurs), a procedurilor de modificare a impunerilor. 

• constatarea şi judecarea infracţiunilor fiscale, în strânsă de-
pendenţă cu Codul de procedură penală (prin implicarea organelor abilitate 
şi recurgerea la procedura de constatare a infracţiunii fiscale, comunicarea şi 
controlul jurisdicţional al actelor de contravenţie, recunoaşterea valorii probante 
a proceselor verbale de contravenţie); 

• perceperea, urmărirea şi lichidarea drepturilor fiscale (titlul de cre-
anţă, exigibilitatea şi modalităţile de plată a drepturilor fiscale); 

• îmbunătăţirea procedurii de asigurare a onorării obligaţiilor fiscale în 
caz de faliment, reorganizare şi lichidare judiciară. 

• păstrarea secretului profesional în materie fiscală; 
• adoptarea unui cod deontologic profesional şi definirea răspunderii 

profesionale în materie fiscală; 
• definirea conceptelor şi categoriilor cu care se operează în noul Cod 

fiscal şi în noul Cod de procedură fiscală, astfel încât acestea să fie inteligibile 
şi clare pentru publicul larg contribuabil şi să evite litigii cauzate de ambiguităţi 
sau lacune în definirea unor termeni. 

2. Folosirea unei modalităţi clare de exprimare, prin care noul Cod fiscal 
şi noul Cod de procedură fiscală garantează realizarea veniturilor necesare 
bugetului de stat, bugetelor locale şi constituirea unui număr strict limitat de 
fonduri speciale, având în vedere o suită de principii: 

• veniturile bugetare trebuie să fie corelate şi dimensionate în conformi-
tate cu politica economică aprobată prin programul de guvernare; 

• întreaga sarcină fiscală trebuie să fie comensurată corespunzător cu 
necesitatea dezvoltării economice, conform Strategiei naţionale pe termen me-
diu, recent adoptată, ţinându-se seama de profitabilitatea generală a capitalu-
lui, a muncii şi a energiei din ţara noastră, de puterea contributivă a contribu-
abililor, de suportabilitatea socială a nivelului de fiscalitate, de condiţiile com-
petiţiei pentru investitori şi capitaluri din România şi din celelalte state ale Uni-
unii Europene; 
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• masa de venituri bugetare necesare trebuie să se obţină prin rate de 
impozitare fundamentate şi relativ scăzute, aplicate însă la o masă de im-
pozitare mult lărgită, urmare atât a relansării activităţilor economice, cât şi a 
diversificării tipologice a maselor impozabile, pentru acoperirea raţională a el-
ementelor ce se justifică a fi impozitate. 

3. Codul fiscal trebuie să fie şi să rămână neutru în raport cu: 
• investitorii şi capitalurile mobilizate (asigurând condiţii egale investi-

torilor străini şi români, capitalului românesc şi străin, capitalului de stat şi 
privat); 

• ramurile, sectoarele şi activităţile economice. 
În actualele condiţii economice, caracterizate prin menţinerea unor im-

portante dezechilibre structurale, şi în contextul exigenţelor dezvoltării durabile 
şi participării echitabile la competiţia economică internaţională, Codul fiscal ar 
putea constitui un instrument util pentru realizarea obiectivelor din Strategia 
naţională de dezvoltare pe termen mediu, de promovare a unor politici structu-
rale corective în perioada 2001 - 2004. Considerăm că numai în această perio-
adă statul îşi poate justifica susţinerea unor ramuri, procese şi activităţi indus-
triale, pentru a asigura dezvoltarea prioritară a acestora la nivelul standardelor 
europene, pregătindu-le pentru competiţia de pe piaţa europeană. Pentru a se 
asigura un mediu competiţional adaptat cerinţelor europene, se impune interzi-
cerea acordării de exceptări sau reeşalonări cu caracter individual sau sectori-
al. Pot exista excepţii numai în situaţii de forţă majoră, în condiţiile strict sta-
bilite de noul Cod fiscal. Totuşi, dacă situaţia impune aceste excepţii, consid-
erăm necesar ca facilităţile şi/sau stimulentele fiscale să fie acordate pentru 
perioade strict determinate, urmărind numai obiective de dezvoltare economică 
şi având o monitorizare care permite identificarea obţinerii efectelor scontate 
prin facilităţile acordate. În paralel, considerăm necesar ca în Codul de proce-
dură fiscală să fie menţionate procedurile de recuperare a prejudiciului în cazul 
nerespectării criteriilor pentru care s-au acordat aceste facilităţi. 4. Noul cod 
fiscal trebuie astfel conceput încât prin prevederile sale să poată permite 
relansarea produselor şi a prestaţiilor româneşti pe piaţa Uniunii Euro-
pene, prin creşterea performanţelor şi competitivităţii lor, precum şi atragerea 
de noi investiţii străine în economie, în condiţii compatibile cu cele existente pe 
pieţele Uniunii Europene. În plus, decalajele economice care ne despart de 
ţările dezvoltate pot fi atenuate prin noua construcţie a Codului fiscal, prin pre-
vederile care susţin plasarea contribuabililor pe o poziţie care nu îi dezavan-
tajează sub aspectul competitivităţii, al mediului concurenţial intern, comparativ 
cu cel existent în ţările învecinate şi/sau cu nivelurile de dezvoltare din ţările 
Uniunii Europene. Pentru a răspunde cerinţelor din Uniunea Europeană, noul 
Cod trebuie să fie armonizat cu legislaţia din aceste ţări şi trebuie să permită 
realizarea tuturor acordurilor internaţionale semnate de Guvernul român. 
Pentru a răspunde exigenţelor participării la piaţa unică europeană, se vor alin-
ia, în primul rând, impozitele indirecte, taxa pe valoarea adăugată şi accizele. 
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Pe măsura creşterii gradului de colectare, ratele impozitării pentru taxa pe 
valoarea adăugată şi accize se vor diminua la niveluri compatibile cu obiective-
le integrării. În contextul alinierii taxei pe valoarea adăugată la cerinţele din 
Uniunea Europeană, prin noul Cod fiscal se va preciza modalitatea prin care 
este permisă rambursarea TVA către persoane fizice nerezidente în ţara no-
astră. În ceea ce priveşte regimul accizelor şi al taxelor vamale, este necesar 
să se reglementeze instituţia depozitelor fiscale. Prin promovarea acestei in-
stituţii se va putea fluidiza plata taxelor vamale şi a accizelor pentru bunurile 
scoase din depozitele fiscale, iar pentru bunurile care circulă între depozitele 
fiscale se poate concepe un sistem de compensare a plăţilor, cu efecte bene-
fice la contribuabil, prin creşterea lichidităţilor sale şi a performanţelor afacerilor 
dezvoltate. 

5. În funcţie de obiectivele din Strategia de dezvoltare economică pe 
termen mediu, impozitarea producţiei şi a consumului, precum şi raportul 
dintre impozitele directe şi indirecte trebuie să susţină eliminarea decala-
jelor faţă de ţările Uniunii Europene. Impozitul pe venitul global, impozitele pe 
proprietate, taxa pe valoarea adăugată şi accizele vor constitui pilonii viitorului 
sistem românesc de impozite, în timp ce ponderea taxelor vamale se va dimin-
ua semnificativ. În următorii 2-3 ani, reforma fiscală va fi consolidată pe baza 
cerinţelor de maximizare a bazei de impozitare şi raţionalizării ratelor marginale 
de impozitare. În plus, prin recunoaşterea cheltuielilor de afaceri, în calitate de 
costuri normale, se pot lărgi consumul şi baza de impozitare, prin restrângerea 
economiei subterane. În viitorii 3-4 ani, se estimează realizarea acestei măsuri, 
în mod gradual. Ţinând seama de particularităţile pieţei noastre interne,. prin 
creşterea consumului se vor asigura atât dezvoltarea ei, cât şi creşterea 
bunăstării sociale, cu efecte imediate asupra mărimii acumulărilor şi a in-
vestiţiilor. De aceea, consumul pentru perioada viitoare trebuie să rămână 
echitabil pe cele trei niveluri: al individului, al tuturor categoriilor sociale şi al 
societăţii în ansamblu. 

6 Impozitarea veniturilor şi /sau a profiturilor ar trebui să se rapor-
teze numai la realizările efective. Promovarea acestui principiu vizează să 
elimine din mărimea sarcinii fiscale influenţa inflaţiei sau a oricăror altor factori 
care ar putea denatura realitatea economică. În condiţiile actuale, când lipsa 
contractelor economice ferme şi blocajul financiar erodează acumulările 
agenţilor economici, considerăm că definirea sarcinii fiscale s-ar justifica prin 
mărimea sumelor încasate şi, respectiv, plătite de contribuabil, şi nu prin 
valoarea facturată, dar neonorată. 

7. În vederea susţinerii unor decizii investitionale majore se impun stabili-
tatea pe termen lung a prevederilor Codului fiscal şi eliminarea unor efecte ret-
roactive pentru contribuabilii cu contracte în derulare. Promovând acest prin-
cipiu, avem în vedere faptul că orice modificare, stabilită prin lege, trebuie să 
intre în vigoare numai în următorul exerciţiu fiscal, iar pentru contractele aflate 
în derulare ea nu va trebui să schimbe nivelul impozitelor în vigoare la data 
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promovării investiţiei. Prin stabilitate, stimularea investiţiilor directe poate fi am-
plificată şi prin intermediul regimului deducerii fiscale, care să susţină accesul 
la performanţă pentru noul obiectiv investiţional şi/sau acceptarea în ţara no-
astră a regimului amortismentelor prevăzut în legislaţia ţărilor din Uniunea Eu-
ropeană. 

8. Codul fiscal trebuie astfel conceput încât el trebuie să evite dubla im-
pozitare economică (impozitarea aceleiaşi sarcini fiscale în cadrul unor im-
pozite diferite), impozitarea în cascadă (impozite la impozite). Nivelul de im-
pozitare între diferitele impozite şi taxe trebuie astfel corelat încât să nu per-
mită posibilităţi de distorsiuni, prin substituiri ilicite. În plus, prin soluţiile 
promovate în acest nou act legislativ nu trebuie să se creeze disfuncţiuni în 
sfera anumitor profesii şi activităţi de larg interes social. 

9. Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală trebuie să prevadă în mod 
expres impozitarea proprietăţii, în corelaţie, cu valorile de piaţă ale acestuia, 
la rate de impozitare ce reflectă atât realităţile de pe piaţa imobiliară, cât şi po-
litica de ocrotire şi garantare a proprietăţii. În plus, Codul fiscal trebuie să per-
mită flexibilitatea autorităţilor locale în stabilirea taxelor în limite bine precizate 
prin decizii. 

10.Transparenţa Codului fiscal este obligatorie. Ea se materializează 
prin aceea că: 

• plătitorii de taxe şi impozite pot urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le 
revine şi importanţa ei pentru dezvoltarea socială; 

• există o informare necesară asupra principiilor, mecanismelor şi a pro-
cedurilor utilizate; 

• plătitorii de taxe şi impozite pot analiza uşor influenţa deciziilor lor de 
management financiar asupra sarcinilor lor fiscale. 

Datorită transparenţei sale, sistemul de administrare a taxelor şi im-
pozitelor poate fi dezvoltat într-o reţea informatică modernă, adaptată stand-
ardelor Uniunii Europene. 11. Obligaţiile fiscale curente ale contribuabililor per-
soane fizice şi/sau juridice trebuie executate prin plăţi unice, la termene bine 
precizate, în conturi specializate şi cumulative pentru ansamblul impozitelor 
taxelor şi al contribuţiilor datorate, conturi din care repartizările pe diferite fon-
duri, în cazuri de necesitate, să fie efectuate la nivelul administratorului de im-
pozite, cumulat pe ansamblul contribuabililor. 12.Noua reglementare fiscală 
trebuie să cuprindă norme juridice clare, care, prin conţinutul lor, pot elimina 
interpretările arbitrare. Prin calitatea prevederilor sale, se poate asigura unici-
tatea interpretărilor obligatorii, iar în caz de dubiu contribuabilul trebuie să aibă 
dreptul de a opta pentru soluţia cea mai favorabilă. Controlul aplicării acestor 
norme judiciare trebuie unificat şi monitorizat, iar rezultatele se vor consemnă 
în Registrul unic de control financiar-fiscal. În cadrul prevederilor conţinute 
în cadrul celor două noi coduri, trebuie să se respecte principiul simetriei 
privind drepturile, obligaţiile, penalităţile părţilor implicate, iar în actele de 
încheiere a controalelor fiscale, contribuabilul trebuie să aibă dreptul de con-
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semnare a propriului punct de vedere. 13.Prin prevederile Codului de proce-
dură fiscală judecarea contestaţiilor la adresa încheierilor organelor de con-
trol fiscal rămâne numai de competenţa unor instanţe judiciare independente 
(tribunale fiscale), iar executarea hotărârilor dispuse de instanţele competente 
trebuie să aibă loc numai în urma unor hotărâri definitive. Toate faptele de 
evaziune fiscală sau orice alte abateri majore, prevăzute în Codul de proce-
dură fiscală, constatate prin hotărâri definitive, trebuie consemnate într-un doc-
ument unic, Cazierul fiscal, unde se vor face referiri la toate persoanele fizice 
cu responsabilităţi majore în domeniu (administratori, asociaţi, cenzori, inspec-
tori fiscali, administratori de impozite etc). 

14. Pornind de la prevederea constituţională prin care impozitele se sta-
bilesc prin legi organice, prevederile noului Cod fiscal şi ale noului Cod de 
procedură fiscală trebuie să interzică introducerea de noi impozite, prin 
legi care urmăresc alte obiective, prin ordonanţe ale Guvernului, in-
strucţiuni metodologice sau de aplicare, reguli contabile, proceduri de 
calcul etc, iar orice prevedere cu caracter fiscal trebuie să fie consemnată 
numai în Codul fiscal sau, după caz, în Codul de procedură fiscală. 

15.Cele două acte legislative, Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală 
trebuie elaborate simultan şi corelat, iar aprobarea lor urmează să fie făcută 
printr-o lege organică, în care există precizarea prin care ele se introduc simul-
tan în mediul economic românesc. 

Transpunerea acestor elemente în cele două acte legislative îşi propune 
să realizeze aşezarea şi perceperea impozitelor şi a taxelor printr-un me-
canism fiscal modern, întâlnit în ţările Uniunii Europene, bazat pe tehnici, 
metode şi instrumente specifice acestui domeniu. Prin promovarea Codului fis-
cal şi a Codului de procedură fiscală se urmăreşte definirea unor proceduri şi 
reglementări legislative de natură fiscală unitare, stabile şi coerente, utile atât 
pentru procurarea resurselor necesare finanţării unor acţiuni şi investiţii publice 
de a căror realizare depinde îndeplinirea funcţiilor statului pentru transpunerea 
în fapt a obiectivelor din Strategia naţională de dezvoltare economică a ţării 
noastre pe termen mediu, cât şi pentru promovarea şi susţinerea unor noi ac-
tivităţi economice, crearea de noi locuri de muncă, sporirea volumului veni-
turilor bugetare, exportului etc. 



ANEXE 

Anexa nr. 1 Cotele de TVA şi evoluţia preţurilor de consum pe plan 
mondial la nivelul anului 1998 

Ţara 

Cotele de TVA Indicele 
preţurilor de 

consum 
(1998/ 

1990=100) 

Iniţial 1998 

Argentina 16 16,25 410,0 

Austria 8;16 10; 20; 32 122.3 

Belgia 6;14;18 6;17;19;25;33 118.3 

Benin 18 18 112.5 

Bolivia 5;10;15 11 225.0 

Brazilia 15 17 521,8 

Bulgaria 10  3187,5* 

Canada 7 7 116,6 

Cehia 5;23  334,3 

Chile 8;20 18 223,0 

Columbia 4;6;10 5;6;10;15;20;35 528.2 

Coreea 10 2;3;5;10 259,8 

Costa Rica 10 8 364,8 

Cote d'lvoire 8 11;25;35; 160,4 

Danemarca 10 22 117,4 

Rep. Dominicană 6 6 120,8 

Ecuador 4;10 6 125,7 

Estonia 10 10 549,5* 

Filipine 10 10 2376,0 

Finlanda 17 17 117,2 

Franţa 6;13;6;20;25 2;4;5;5;18,6;22 116,0 

Germania 5; 10 7;14 119,7** 

Grecia 6;18;36 3;8;18;36 228.9 

Guatemala 7 7 254,1 

Haiti 7 10 509,0 

Honduras 3 6;7 441,4 

Indonezia 10 10 310,7 

Irlanda 5;16,37;26;30 2,2;3,3;12,5;21 119,8 

Islanda 14;24;5 14;24;5 126,3 

Italia 6;12;18 4;9;19;38 138,5 

Jamaica 10  813,5 

Japonia 3;6 3;6 109,3 

Kenia 17;20;30;50;270 17;20;40;50;270 379,2 

Letonia 10;20;;14 10;12;14; 472,9** 

Luxemburg 2;4;8 3;6;12 119,3 

Madagascar 6;12 15 373,5 
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Ţara 

Cotele de TVA Indicele 
preţurilor de 

consum 
(1998/ 

1990=100) 

Iniţial 1998 

Malawi 10;35;55;85 10;35;55;85 625,6**** 

Mali 10;17 10;17 152,8 

Marea Britanie 10 17,5 129,6 

Maroc 7;12;14;19;30 7;12;14;19;30 143,5 

Mexic 10 6;15;20 447,6 

Nicaragua 6 6;10;25 63362,0**** 

Niger 8;12;18 15;25;35 153,4 

Norvegia 20 11;20  

Noua Zeenlanda 10 12,5 116,8 

Olanda 4;12 6;18;5 121,8 

Pakistan 12,5 12,5 224,4 

Panama 5 5 109,5 

Paraguay 12 12 301,7 

Peru 3;20;40 18 2376,0 

Polonia 5;18  924,9 

Portugalia 8;16;30 8;17;30 153,8 

Rusia 15;28; 15;28 16,14/'97 

Spania 6;12;33 6;12;33 139,1 

Suedia 2,04;6, 38;11,1 25 123,0 

Taivan 5 5;15;25  

Thailanda 7  153,9 

Trinidad-Tobago 15 15 157,0 

Tunisia 6;17;29 6;17;29 147,2 

Turcia 10 1;6,8;12 11660,6 

Ucraina 28 28 -0,1/'97 

Ungaria 15;25 15;25 518„8 

România 9; 18 19  

* 1995=100; ** 1992 - 100; *** 1991 = 100; **** 1997/1998= 100 
Surse: Aspecte privind administrarea taxei pe valoare adăugată; Fondul Monetar Inter-

naţional, martie 1998; Statistiques financieres internationales, Fondul Monetar Inter-
naţional, 1999. 

 
Anexa nr. 2 - Rata prelevărilor obligatorii în România 

în PIB 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

România 44,76 37,50 34,40 36,20 33,14 31,00 30,76 28,42 28,90 33,96 

Sursa: Prelucrări în cadrul I.C.F.M. "Victor Slăvescu". 
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Rata prelevărilor obligatorii în alte ţări 

% în PIB 

 1989 1990 1991 1992 1992 1994 

Franţa 43,7 43,7 43,9 43,7 43,9 44,1 

Germania 38,2 36,7 38,2 39,0 39,1 39,3 

Danemarca 50,7 48,7 48,8 49,2 50,3 51,6 

Italia 37,9 39,1 39,7 42,1 43,8 41,7 

Olanda 44,9 44,6 47,2 46,8 47,7 45,9 

Regatul Unit 36,2 36,4 35,7 35,1 33,4 34,1 

Suedia 55,5 55,6 53,7 51,0 50,1 51,0 

SUA 27,0 26,7 26,8 26,7 27,0 27,6 

Sursa: Prelucrări în cadrul I.C.F.M. "Victor Slăvescu" 

 
 

Anexa nr. 3. Evoluţia inflaţiei şi a mediei lunare a preţurilor, în perioada 
1991-1999, în România 

-%- 

Anii Rata medie lunară 
a inflaţiei 

Mărfuri alimentare Mărfuri 
nealimentare 

Servicii 

1991 10.3 12,0 9,0 9,1 

1992 9,6 10,2 9,3 8,4 

1993 12,1 11,6 12,9 11,8 

1994 4,1 4,2 3,7 4,7 

1995 2,1 1,9 2,0 2,9 

1996 3,8 3,7 4,0 3,6 

1997 8,0 7,8 7,7 9,7 

1998 2,9 2,9 3,2 4,4 

1999 3,8 2,1 4,2 6,9 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică, Anuarul statistic 1999. 

 
 

Anexa nr. 4 - Evoluţia veniturilor fiscale, la bugetul de stat, în perioada 
1990-1999, în România 

- miliarde dolari SUA - 

 1990 1992 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Total venituri 
fiscale 

8,64 6,27 4,19 4,80 5,02 6,12 5,68 5,58 6,83 5,02 

Impozite 
directe 

4,27 3,62 2,56 2,47 2,74 3,11 2,76 2,86 2,55 1,63 

Impozit pe 
profit 

2,30 1,44 1,02 0,98 1,15 1,37 1,14 1,48 1,22 1,03 

Impozit pe 
salarii 

1,96 2,18 1,478 1,43 1,54 166, 1,51 1,29 1,13 0,42 

Impozite 4,36 2,64 1,63 2,33 2,27 3,01 2,91 2,72 4,27 3,42 
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 1990 1992 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

indirecte 

Accize şi 
ICM 

4,29 2,38 1,35 0,97 0,46 0,51 0,48 0,59 0,95 0,95 

TVA - - - 0,95 1,37 1,85 1,73 1,62 2,53 1,90 

Taxe vamale 0,06 0,21 0,25 0,35 0,33 0,51 0,54 0,46 0,65 0,46 

Sursa: Prelucrări interne pe baza datelor furnizate de Ministerul Finanţelor. 

 
 

Anexa nr. 5 - Evoluţia ponderii veniturilor fiscale, la bugetul de stat, în 
P.I.B., în România 

% în P.I.B. 

 
Total 
venit. 
fisc. 

Impozit 
pe profit 

Impozit 
pe salarii 

Accize -ICM TVA 
Taxe 

vamale 

1990 22,6 6,0 5,1 11,2 - 0,2 

1991 21,8 5,0 7,6 8,3 - 0,8 

1992 21,4 5,2 7,6 6,9 - 1,3 

1993 18,2 3,7 5,5 3,7 3,6 1,3 

1994 16,7 3,8 5,1 1,6 4,6 1,1 

1995 17,2 3,9 4,7 1,5 5,2 1,4 

1996 16,0 3,2 4,3 1,4 4,9 1,5 

1997 16,0 4,3 3,7 1,7 4,7 1,5 

1998 16,4 3,0 2,7 2,3 6,1 1,6 

1999 14,8 3,0 1,3 2,8 5,6 1,3 

Sursa: Prelucrări de date furnizate de Ministerul Finanţelor. 
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1. PIAŢA BUNURILOR ŞI SERVICIILOR COMPONENTA 
DE BAZĂ A ECONOMIEI DE PIAŢĂ 

 

1.1. Consideraţii generale 

Piaţa este o realitate complexă şi dinamică care îndeplineşte o funcţie 
esenţială în realizarea corelaţiei optime dintre producţie şi consum. 

În genere, piaţa este locul de întâlnire, mai mult sau mai puţin abstract, 
dintre oferta vânzătorilor şi cererea cumpărătorilor, prima fiind forma de mani-
festare a producţiei, a doua exprimând nevoile umane solvabile, respectiv ca-
pacitatea oamenilor de a cumpăra mărfurile oferite la preţuri convenabile. Piaţa 
este un mod de confruntare a ofertei cu cererea pentru realizarea unui schimb 
de produse şi servicii la preţuri de echilibru. 

Piaţa a avut ca premisă diviziunea socială a muncii, sciziunea dintre 
producător şi consumator, respectiv când funcţia consumului s-a separat de 
funcţia productivă, tinzând să se echilibreze la un preţ oarecare. Actele de 
vânzare şi de cumpărare, împreună cu fenomenele legate de manifestarea 
obiectului ofertei şi cererii, se află în conexiune cu spaţiul şi timpul în care 
acestea se desfăşoară. 

Pe piaţă se verifică concordanţa dintre nivelul, structura, calitatea pro-
ducţiei (ofertei) şi nivelul, structura şi calitatea consumului (cererii), finaiizându-
se astfel acţiunea legii cererii şi ofertei. 

În funcţie de obiectul actelor de vânzare-cumpărare există mai multe ti-
puri sau forme de piaţă, cele mai semnificative fiind: piaţa bunurilor şi servi-
ciilor; piaţa muncii; piaţa creditului; piaţa monetară; piaţa valutară; piaţa capi-
talurilor

1
. Fiecare din aceste pieţe are ca obiect tranzacţii economice specifice, 

dar, între ele există o strânsă interdependenţă. 
Piaţa bunurilor şi serviciilor cuprinde ansamblul cererii (efective sau po-

tenţiale) pentru mărfurile şi serviciile respective. Acestea sunt produse ale ac-
tivităţii economice, elemente constitutive ale producţiei. Deci, piaţa este un 
mod de confruntare a ofertei cu cererea pentru realizarea unui schimb de pro-
duse şi servicii la preţuri de echilibru. 

În procesul de producţie se obţin bunuri economice. Acestea sunt obiec-
te materiale dar şi servicii obţinute ca rezultat al procesului de producţie fiind 
destinate satisfacerii unor nevoi de consum productive sau neproductive, ex-
istă în cantităţi limitate şi se schimbă pe piaţă la un anumit preţ. 

                                                           
1
 Niţă Dobrotă ş.a., ABC-ul economiei de piaţă moderne, Casa de Editură şi Presă 
"Viaţa Românească", Bucureşti, 1991, p. 131, 132. 
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Bunurile materiale (corporale) şi serviciile satisfac direct sau indirect ne-
voi umane. 

Piaţa bunurilor economice se caracterizează şi se clasifică, în primul 
rând în funcţie de destinaţia bunului pentru satisfacerea nevoii care se reali-
zează sau nu prin intermediul pieţei, în bunuri comercializabile sau necomer-
cializabile, iar în al doilea rând, în bunuri de consum final şi intermediar şi 
bunuri de producţie. 

Bunurile de consum final sunt utilizate în mod direct pentru satisfacerea 
nevoilor umane şi se clasifică în: bunuri de folosinţă zilnică (pâine, carne) nu-
mite şi nondurabile; bunuri a căror folosinţă durează un anumit timp, dar care 
se uzează destul de repede (îmbrăcăminte, jucării pentru copii) numite şi sem-
idurabile; bunuri de folosinţă îndelungată (frigidere, televizoare, autoturisme, 
case de locuit) numite şi durabile. 

Bunurile intermediare sunt altele decât capitalul fix şi serviciile cum-
părate şi consumate în cadrul procesului de producţie. 

Bunurile de producţie sunt cele folosite în cursul procesului de producţie 
şi servesc consumului productiv (maşini, utilaje, instalaţii, clădiri, materii prime). 

În general serviciile sunt acele activităţi umane care se realizează anteri-
or, paralel sau ulterior procesului de producţie a bunurilor economice şi care au 
ca scop asigurarea condiţiilor pentru pregătirea procesului de producţie, pentru 
funcţionarea normală a mijloacelor de muncă, precum şi pentru desfăşurarea 
corespunzătoare a proceselor de repartiţie, circulaţie şi consum ale produselor. 

Serviciile sunt prestaţii care contribuie la satisfacerea unor nevoi pro-
ductive sau neproductive ale căror rezulate nu se concretizează într-un obiect 
material, ci în diferite obiecte utile (servicii telefonice, de transport, mana-
geriale, de marketing, tehnice, ştiinţifice, juridice) realizate pe baze comerciale. 

Aceste clasificări sunt desigur relative. 
În funcţie de raportul dintre cererea şi oferta unei categorii de bunuri, a 

unui bun se pot deosebi: 
• piaţa vânzătorului; 
• piaţa cumpărătorului. 
După numărul şi importanţa relativă a participanţilor se pot distinge: 
• piaţa cu concurenţă perfectă sau pură; 
• piaţa cu concurenţă imperfectă. 
După timpul în care se transferă obiectul tranzacţionat de la vânzător la 

cumpărător se pot remarca: 
• pieţe la termen; 
• pieţe disponibile să livreze; 
• pieţe la vedere. 
După cadrul desfăşurării relaţiilor de schimb se pot evidenţia: 
• pieţe locale; 
• pieţe regionale; 
• pieţe naţionale; 
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• pieţe internaţionale; 
• pieţe mondiale 
Principalele funcţii ale pieţei bunurilor şi serviciilor sunt: 
• să verifice, în ultimă instanţă, concordanţa sau neconcordanţa dintre 

volumul, structura şi calitatea ofertei producţiei cu nivelul, structura şi calitatea 
cererii (a nevoilor umane); 

• să ofere informaţii obiective, ieftine şi rapide tuturor agenţilor economici 
participanţi la piaţă. 

Piaţa se extinde şi se diversifică în concordanţă directă cu dezvoltarea 
factorilor de producţie, cu creşterea productivităţii muncii şi cu randamentul uti-
lizării acestora. 

Producţia de bunuri şi servicii în concordanţă cu nevoite productive şi 
neproductive, reprezintă baza existenţei şi "dezvoltării societăţii. Deci, oferta nu 
exista într-o economie de piaţă decât în raport cu o cerere solvabilă gata să 
plătească un anumit preţ. 

Cererea reprezintă, în general, cantitatea totală dintr-o anumită marfă 
dorită, care poate fi cumpărată de un individ sau întreprindere, într-o perioadă 
determinată de timp, la un preţ unitar dat

1
. Din însumarea cererii tuturor cum-

părătorilor de pe piaţa unui anumit bun rezultă cantitatea totală de pe piaţă a 
acelui bun

2
. Această cerere exprimă raporturile în legătură cu: cantitatea max-

imă dintr-un anumit bun care, la un anumit preţ, este dorită şi poate fi 
cumpărată; preţul maxim care poate fi achitat pentru cumpărarea unei anumite 
cantităţi din bunul dorit. 

În funcţie de natura bunurilor ce fac obiectul cererii se disting: 
• cererea pentru bunuri substituibile (uleiul de măsline cu uleiul de 

floarea soarelui); 
• cererea pentru bunuri complementare (autoturisme şi benzină); 
• cererea derivată (cererea pentru făină este determinată de cererea 

pentru pâine). 
Mărimea cererii pentru un anumit bun, precum şi dinamica acesteia sunt 

determinate de nivelul şi dinamica preţului bunului respectiv care constituie 
cauza extinderii sau contracţiei cererii. 

Alocarea veniturilor băneşti limitate pentru cumpărarea diferitelor bunuri 
şi servicii necesare satisfacerii nevoilor de consum, derivă din comportamentul 
consumatorilor, iar structura cheltuielilor de consum reflectă acest comporta-
ment. Preferinţele individuale ale consumatorilor se concretizează în structura 
cererii acestora, cerere care se manifestă pe piaţa bunurilor şi serviciilor. 

Modificarea preţului unitar în sensul reducerii sale, determină procesul 
de extindere a cererii, respectiv de creştere a cantităţii cerute, în timp ce 

                                                           
1
 Geoffrey Whitehead, Economia, Editura Sedona, 1997. p. 70-80. 

2
 Arne J. Isachsen ş.a., Să înţelegem economia de piaţă, Oscar Print, 1992, p. 41-42. 
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creşterea preţului unitar, generează contracţia, respectiv scăderea cantităţii 
cerute pe piaţa unui produs sau serviciu. 

Oferta reprezintă cantitatea maximă dintr-un bun pe care un vânzător in-
tenţionează să o vândă într-o perioadă determinată de timp, la un anumit preţ

1
. 

În funcţie de nivelul cererii, cantitatea vândută poate fi diferită de canti-
tatea oferită. Dacă pe piaţa unui bun se însumează cantităţile oferite te aceiaşi 
preţ, de către toţi vânzătorii, rezultă oferta de piaţă în legătură cu

2
: 

 cantitatea maximă dintr-un bun, pe care vânzătorii doresc să o vândă 
la un anumit preţ unitar; 

 preţul unitar minim acceptat de vânzători pentru o cantitate dintr-un 
anumit bun pe care ei doresc să îl vândă. 

În funcţie de natura bunurilor, se pot distinge următoarele forme de 
ofertă: 

 ofertă de bunuri independente (ofertă de calculatoare, autoturisme, 
confecţii etc.); 

 ofertă complementară, când din producţia unor bunuri principate 
(carne, mere etc.) rezultă unele bunuri secundare; 

 ofertă mixtă, când mai multe bunuri oferite satisfac o anumită cerere 
(cafea, ceai, lapte). 

Modificarea preţului de pe piaţa unui bun determină extinderea sau con-
tracţia ofertei, în aşa fel încât fiecărui nivel de preţ îi va corespunde o anumită 
cantitate oferită. Dacă preţul creşte, oferta se va extinde, iar dacă preţul se va 
reduce, oferta se diminuează. 

Raporturile de cauzalitate dintre schimbarea preţului şi cantitatea oferită 
constituie conţinutul legii generale a ofertei. Corespunzător acestei legi: 

 creşterea preţului determină creşterea cantităţii oferite; 

 reducerea preţului determină diminuarea cantităţii oferite. 
Pe piaţă se verifică concordanţa dintre nivelul, structura producţiei şi a 

cererii sociale, finalizându-se practic acţiunea cererii şi ofertei, a legii valorii. 
În economia de piaţă, preţurile şi cantităţile depind în principal, de con-

fruntarea ofertelor şi ale cererilor. 
În decursul timpului, survin modificări în mărimea şi structura cererii şi 

ofertei de bunuri şi servicii, ca urmare a acţiunii factorilor care le influenţează. 
În funcţie de impactul acestor factori, respectiv de elasticitatea Ior, bunurile se 
împart în trei mari categorii: 

a) bunuri cu ofertă şi cerere elastică pentru care modificarea preţului cu 
un anumit procent determină o modificare mai mare a cantităţii oferite, respec-
tiv bunuri a căror cerere creşte dacă preţul înregistrează o scădere, volumul 
valoric al vânzărilor pentru bunurile respective creşte; 

                                                           
1
 Geoffrey Whitehead, opere citate, p. 88-96. 

2
 Arne J. Isachsen, opere citate, p. 44-45. 
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b) bunuri cu ofertă şi cerere cu elasticitate unitară pentru care modifi-
carea preţului cu un procent determină modificarea în aceeaşi măsură a can-
tităţii oferite, respectiv bunuri la care cererea creşte când preţurile scad, dar 
volumul valoric al vânzărilor rămâne în linii generale acelaşi; 

c) bunuri cu ofertă şi cerere inelastice sau cu elasticitate subunitară, 
pentru care modificarea preţului atrage o modificare mai mică a cantităţii 
oferite, respectiv a căror cerere, deşi sporeşte în condiţiile scăderii preţului, 
suma valorică a vânzărilor totuşi scade. 

Cererea şi oferta reacţionează continuu una faţă de cealaltă, iar 
echilibrul lor este reflectat în orice moment de preţul curent de pe piaţă şi nive-
lul veniturilor disponibile. Ele combină motivaţia producătorului, profitul, cu cea 
a consumatorului, satisfacerea anumitor nevoi concrete. 

Puterea de cumpărare operează o selecţie dură între nevoile reale şi 
cele solvabile, care pot fi satisfăcute. 

Măsurând capacitatea de absorbţie adică cererea de consum cu aco-
perire din venituri, piaţa reflectă în chipul cel mai limpede forţa şi slăbiciunile 
întreprinderii, perspectivele ei, cel puţin pentru viitorul previzibil. 

1.2. Incidenţa guvernării corporative asupra organizării şi 
funcţionării întreprinderilor 

Economia de piaţă modernă este o economie cu un nivel înalt de organi-
zare şi orientare, cu o concurenţă imperfectă, cu companii naţionale şi trans-
naţionale gigantice, dar şi mici şi mijlocii, cu proprietate privată, dar şi publică 
în sectoare strategice, cu un puternic intervenţionism statal şi super statal, cu 
strategii, politici şi programe la toate nivelurile organizaţionale, cu politici se-
vere de protecţie a mediului, cu intervenţia directă a guvernului în menţinerea 
unei relative stabilităţi a preţurilor, în păstrarea unui grad ridicat de ocupare a 
forţei de muncă şi reducere a şomajului, în perpetuarea echilibrului financiar şi 
monetar, în armonizarea dezvoltării economiei şi societăţii, în înlăturarea 
crizelor apărute, a anarhiei şi haosului etc. 

Mecanismului economiei de piaţă îi este proprie şi o anumită stare con-
flictuală existentă între principalii protagonişti: între proprietari şi manageri, în-
tre aceştia şi muncitorii salariaţi (în speciai, în jurul problemei repartiţiei veni-
turilor), precum şi între întreprinderi, concretizată prin concurenţă sau com-
petiţie. Această stare conflictuală are un rol foarte important în sporirea efi-
cienţei cu care sunt folosiţi factorii de producţie, iar concurenţa efectuează o 
foarte severă selecţie, eliminând din activitate pe acei agenţi care nu reuşesc 
să se încadreze în rigorile eficienţei cerute la un anumit moment dat. 

Guvernarea corporativă dobândeşte, în condiţiile economiei de piaţă 
moderne, o importanţă practică deosebită. 

Extinderea societăţilor pe acţiuni şi inovaţiile apărute în modalităţile de 
finanţare, duc la separarea dintre activitatea de management şi deţinerea pro-
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prietăţii. Acţionarii ca furnizori de surse de finanţare urmăresc şi posibilitatea 
recuperării şi creşterii capitalului avansat în cadrul corporaţiilor. 

Acţionarii, investitorii nu reprezintă o masă omogenă în funcţie de 
numărul de acţiuni deţinute, de legăturile pe care le au cu activităţile firmei, dif-
eritele grupuri de investitori pot acţiona convergent sau divergent, ceea ce evi-
dent, influenţează calitatea deciziilor privind strategia de dezvoltare pe termen 
mediu şi lung a firmei. 

În fond, economia de piaţă este o economie bazată pe cooperare con-
curenţială, acerba adesea, pe coexistenţa în proporţii specifice fiecărei ţări, a 
proprietăţii private şi publice de stat, pe dependenţa tot mai evidentă dintre 
acţionari şi manageri. Într-un asemenea context, se tinde către raţionalitatea 
comportamentelor şi acţiunilor individuale şi colective, luarea deciziilor bizuin-
du-se pe calculul microeconomic, pe asumarea riscului, şi implicit, a răspun-
derii materiale pentru urmările acestora. 

În ultimele două decenii, sub impactul a numeroşi factori, mai ales a pro-
gresului tehnico-ştiinţific, care modifică permanent condiţiile generale ale 
producţiei, proprietatea privată şi managementul se află într-o continuă schim-
bare, în sensul separării şi raţionalizării puterii de decizie şi control dintre deţi-
nătorii de proprietate - acţionarii - şi deţinătorii puterii de decizie - managerii. 

Organizarea şi funcţionarea corporaţiilor presupune crearea unui cadru 
legislativ şi instituţional corespunzător condiţiilor existente în fiecare etapă de 
dezvoltare şi urmărirea respectării regulilor pieţei. 

În sfera evoluţiei proprietăţii private şi a ştiinţei conducerii din cadrul 
economiei în general şi corporaţiei în special îşi are rădăcinile revoluţia mana-
gerială. Aceasta constituie, fără îndoială, un element nou, deosebit de im-
portant în economia contemporană. Desigur, reaşezarea puterii de decizie şi 
control îngustează autoritatea acţionarilor, însă numai atât cât o cer nevoile de 
progres ale economiei de piaţă. 

Conceptul de guvernare corporativă a apărut în anii '80, în S.U.A. În 
scopul reaşezării structurilor puterii în companiile pe acţiuni. Perfecţionat în 
decursul timpului, noul concept s-a extins în Canada, Marea Britanie, Germa-
nia, Franţa, Japonia

1
. 

Mai bine de un deceniu guvernarea corporativă a devenit o politică dom-
inantă în economiile de piaţă dezvoltate. 

În teorie, dar şi în practică, guvernarea corporativă are unele particu-
larităţi în funcţie de un grup de ţări sau chiar de ţară. 

Necesitatea apariţiei şi consolidării guvernării corporative a fost impusă 
de dezvoltarea corporaţiilor şi de armonizarea intereselor diferiţilor actori eco-
nomici interesaţi în buna funcţionare a economiei şi' societăţii. 

                                                           
1
 Alexandru Rusovici, ”Guvernarea întreprinderii şi cele patru forţe ale echilibrului 
economic”, Adevărul economic nr. 5/30 ianuarie - 5 februarie, 1998. 
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Factorii interesaţi (stakeholders) reprezintă o denumire colectivă pentru 
toţi cei care deţin (hold) un interes (stake) oarecare, indiferent de natura 
acestuia, într-o afacere materializată, în genere, în forma unei companii

1
. 

Guvernarea corporativă este esenţială pentru performanţele economice 
pe termen scurt, mediu şi lung ale întreprinderilor. Aceasta cuprinde un an-
samblu de măsuri de natură legislativă, instituţională şi relaţională dintre factorii 
interesaţi în buna desfăşurare a activităţii economice şi sociale. Ea corespunde 
cerinţelor pieţei, creşterii performanţelor activităţii economice, promovării dia-
logului între agenţii economici, tratării cu pragmatism a riscurilor asumate. 

Trebuie ţinut seama că la baza acestui concept stă cadrul legislativ şi in-
stituţional care stabileşte regulile jocului şi urmăreşte respectarea lor. Acest 
cadru se perfecţionează în concordanţă cu noile cerinţe ale dezvoltării econo-
miei şi societăţii. Prin urmare, guvernarea corporativă este mai largă decât 
conducerea corporativă. 

Sistemul actual de conducere a companiilor din S.U.A. a fost adoptat în 
anul 1993 şi publicat în 1994 sub forma unei lucrări fundamentale intitulată 
"Principees of Corporate Governance. Analysis and Recommendations". 

De la apariţia acestui concept şi până in prezent, au fost propuse nu-
meroase definiţii, toate referindu-se la "organizarea relaţiilor dintre acţionari şi 
manageri în cadrul unei companii" sau la o nouă stabilitate a diferiţilor factori 
de putere care participă la organizarea şi funcţionarea corporaţiei. 

Faţă de conceptul de conducere anterior, cel nou pune un accent mai 
mare pe: 

 respectul investitorilor, al acţionarilor ca factor de progres în procesul 
dezvoltării economiei; 

 întărirea autorităţii şi competenţei adunărilor generale ale acţionarilor 
(A.G.A.), ca organe deliberative; 

 creşterea responsabilităţii directorilor executivi "inside directors" şi a 
membrilor consiliului de administraţie "non executive directors"; 

 sporirea atribuţiilor cenzorilor/auditorilor în controlul legalităţii deciziilor 
şi normelor interne; 

 afirmarea pieţei bursiere ca factor de promovare a încrederii în mana-
gementul companiilor cotate la bursă şi a transparenţei operaţiunilor 
de bursă. 

O personalitate marcantă, domnul Bart le Blanc, vicepreşedinte al 
B.E.R.D., în alocuţiunea la al XV-lea Congres Mondial al Contabilităţii, intitulată 
"Corporate Governance în economiile de tranziţie" a expus o serie de idei prin-
cipale, şi anume

2
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1
 Cătălin Dimofte, ”Corporate Governance”, Adevărul economic, nr. 34/23-29 august 
1996 

2
 Alexandru Rusovici, opere citate. 
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Rolul şi importanţa conceptului "Corporate Governance pentru econo-
miile în tranziţie", respectiv: 

• participarea activă a acţionarilor şi administratorilor la activitatea de 
conducere a întreprinderii reprezintă condiţia esenţială a succesului acestora; 

• investitorii străini şi băncile îşi bazează deciziile de finanţare pe ex-
istenţa unei bune "guvernări a întreprinderilor" şi a folosirii unor metode şi in-
strumente corecte de gestiune; 

• pieţele bursiere emergente trebuie să asigure o bună guvernare a 
fiecărei întreprinderi pentru a se bucura de facilităţi în finanţarea necesară re-
structurării şi creşterii economice. Participarea întreprinderilor la piaţa bursieră 
solicită: 

• o bună conducere a întreprinderilor prin stabilirea şi aplicarea unor 
practici curente de transparenţă şi de participare nestingherită la cotare pe 
piaţa bursieră; 

• politicile de elaborare a conturilor anuale a rezultatelor să asigure 
transparenţă privind: 

- clarificarea obiectivelor şi strategiei întreprinderii; 
- prezentarea de raportări certe cu privire la performanţe şi riscuri; 
- informaţii în legătura cu evenimentele semnificative. Sporirea re-

sponsabilităţii întreprinderilor privind promovarea şi respectarea standardelor 
de contabilitate şi audit, precum şi funcţionării controlului intern, respectiv: 

• dezvoltarea controlului intern în vederea asigurării fiabilităţii financiare 
şi a conformităţii acestora cu principiile contabile general acceptate şi regle-
mentate; 

• contabilitatea şi auditul sunt instrumentele sigure de elaborare şi verifi-
care a situaţiilor financiare, de evaluare şi exprimare a riscului economic şi fi-
nanciar în fiecare întreprindere. 

Eliminarea diferenţelor actuale dintre ţările aflate în tranziţie spre eco-
nomia de piaţă şi ţările dezvoltate, prin: 

• instituirea unor reguli corecte de management, gestiune şi raportare, 
folosirea unor sisteme adecvate de control şi asigurare a echilibrului financiar; 

• accesul întreprinderilor la finanţarea de către B.E.R.D. pentru consoli-
darea şi dezvoltarea lor, cere, în mod necondiţionat, aplicarea standardelor 
contabile recunoscute internaţional; 

• mijloacele instituţionale elaborate de B.E.R.D. sunt de natură să încura-
jeze aplicarea Corporale Governance şi a celor mai bune practici de gestiune. 

Conceptul de guvernare sau conducere corporativă este relativ nou în 
România şi presupune crearea unei conduceri puternice şi independente a 
companiilor, legi şi reglementări clare pentru garantarea drepturilor agenţilor 
economici (persoane fizice şi juridice), standarde de calitate a produselor şi 
serviciilor şi de contabilitate financiară acceptate la nivel internaţional, trans-
parente la nivelul întreprinderii, precum şi negocieri oneste şi corecte cu toate 
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părţile, stabilirea şi aplicarea unor standarde unanim acceptate în conducerea 
societăţilor comerciale. 

În economia românească aflată în tranziţie este nevoie de timp pentru in-
troducerea şi generalizarea guvernării corporative. 

În contextul tranziţiei la economia de piaţă, al creării societăţilor comer-
ciale pe acţiuni şi al privatizării lor, capătă o deosebită însemnătate însuşirea 
conţinutului conceptului de guvernare corporativă şi aplicarea lui în economia 
românească ţinând seama de caracteristicile acesteia în perioada de tranziţie. 

În România, guvernarea corporativă poate şi trebuie să asigure armoni-
zarea intereselor şi acţiunilor între principatele părţi componente ale conducerii 
economiei. 

Printre principatele categorii de factori interesaţi în performanţa unei 
întreprinderi sunt: 

• proprietari, patroni, acţionari, respectiv reprezentanţii acestora în 
A.G.A.; 

• manageri; 
• masa angajaţilor reprezentată de sindicate; 
• clienţi; 
• furnizori; 
• instituţiile pieţei financiare (bănci, S.V.M., S.I.F. etc.); 
• statul, prin partea sa legislativă şi executivă, cât şi prin calitatea de 

acţionar majoritar la numeroase întreprinderi; 
• comunitatea locală etc. 
În economia românească structurile de proprietate nu sunt încă definitiv 

cristalizate. 
În privinţa relaţiilor dintre proprietari şi manageri menţionăm că, în ţara 

noastră, ca urmare a restabilirii drepturilor de proprietate asupra terenurilor şi a 
privatizării de masă, a avut loc un proces amplu de dispersare a proprietăţii. 

În acest context este nevoie de un proces de concentrare a proprietăţii 
pentru ca acţionarii să poată dispune de capacitatea de a exercita o suprave-
ghere şi o orientare mai bună a managementului, în direcţia ridicării profitabil-
ităţii întreprinderilor, de a schimba echipa managerială dacă rezultatele sunt 
nesatisfăcătoare. 

Majoritatea acestor actori economici intră în joc în echilibrarea cererii şi 
ofertei pe piaţa bunurilor şi serviciilor, dar şi pe piaţa financiară. 

În esenţă, guvernarea corporativă constă dintr-un ansamblu de legi, 
norme şi reguli - unele dintre ele oficiale, altele liber consimţite, aplicate la nive-
lul companiei în scopul armonizării şi protejării intereselor tuturor factorilor im-
plicaţi. Ea are un caracter integrator şi preventiv de evitare a conflictelor de in-
terese dintre persoanele şi grupurile menţionate, conflicte cu efecte dăunătoare 
asupra companiei şi, în sens mai larg, asupra întregii comunităţi de afaceri

1
. 

                                                           
1
 Ion Mihai, ”Guvernarea corporatistă”, Tribuna economică nr. 35, 36 şi 37/1996. 
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În conformitate cu Legea nr. 15/1990, art. 20, statul a renunţat, definitiv 
şi irevocabil la calitatea sa de unic proprietar asupra întreprinderilor devenind 
astfel acţionar şi, odată cu transformarea lor în societăţi comerciale, patri-
moniul a devenit proprietatea acestora

1
. 

Într-o primă etapă, statul ca asociat unic, a fost deţinătorul integral al 
capitalului social, iar pe măsură ce au apărut noi asociaţi, persoane fizice sau 
juridice, fie prin privatizare, fie prin mărirea capitalului social existent, au 
devenit astfel coacţionari cu statul şi ulterior, cu F.P.S. şi F.P.P. corespunzător 
cotelor de participare ta capital stabilite pentru fiecare din cele două fonduri. 

În numele unei invocate descentralizări, întreg managementului econo-
miei reale a fost concentrat într-o structură mamut, F.P.S., care s-a dovedit in-
capabilă să-şi îndeplinească rolul, tocmai datorită gigantismului ei. 

Din acest moment, raporturile juridice dintre acţionari au fost şi sunt stat-
uate de Legea nr. 31/1990, precum şi prin actele de constituire ale fiecărei so-
cietăţi în parte - statutul şi contractul -întocmite conform voinţei liber exprimate 
a tuturor părţilor semnatare, iar orice măsură a executivului sau a unui minister 
interesat într-o anumită problemă, în mod imperios necesar trebuie să fte 
adoptate cu stricta respectare a cadrului legal aflat în vigoare şi de la care nu 
poate face derogare pe această cale. 

În perioada de tranziţie, rolul constructiv şi protector al statului este firesc 
să se manifeste în mod indirect, îndeosebi în sectoarele economice, prin sta-
bilirea regulilor de joc şi a condiţiilor necesare tranziţiei la economia de piaţă. 

Statul, deşi proprietar majoritar al mijloacelor de producţie, trebuia să in-
tervină direct în buna administrare a acestora, totuşi el şi-a "luat mâna de pe 
economie", abandonând rolul pe care era dator să-l îndeplinească. 

În 1991, a fost creat un reprezentant al statului, Consiliul Împuterniciţilor 
Statului, care nu şi-a îndeplinit corespunzător rolul atribuit, suferind în decursul 
anilor dese schimbări ale numărului şi structurii acestuia. 

În 1994, au fost constituite A.G.A., compuse din reprezentanţii F.P.S., 
F.P.P., M.F. 

Urmarea acestor ezitări şi confuzii organizatorice a fost faptul că multe 
întreprinderi au funcţionat, practic, fără proprietar. 

În acest fel, triunghiul decizional proprietari (A.G.A.) -manageri (CA.) - 
salariaţi (sindicate) a fost redus la o relaţie bipolară între ultimii doi factori. Prin 
aceasta, a fost grav perturbată funcţionarea normală din punct de vedere man-
agerial a întreprinderilor, cu atât mai mult cu cât ele treceau printr-o perioadă 
de tranziţie, de criză

2
. 

                                                           
1
 Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii au-
tonome şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 98 din 8 august 1990. 

2
 Cezar Mereuţă ş.a., ”Analiză diagnostic a societăţilor comerciale în economia de 
tranziţie”, Adevărul economic nr. 36/3-9 septembrie, 1994 şi nr. 37/10-16 septembrie, 
1994. 
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În acest context, în multe întreprinderi, o bună parte dintre atribuţiile 
patronatului au fost preluate de sindicate care au considerat că, pe această 
cale, pot să asigure stabilitatea locurilor de muncă şi creşterea salariilor. Astfel, 
în multe cazuri, managerii şi-au pierdut total legimitatea şi credibilitatea şi au 
fost frecvent schimbaţi de salariaţi sau de către A.G.A. sub presiunea tensi-
unilor sociale. 

În alte întreprinderi, managerii au preluat o mare parte din atribuţiile 
acţionarilor, mulţi neasumându-şi răspunderile ce le reveneau, favorizând 
astfel proliferarea furturilor şi corupţiei, sporind factorii majori de risc şi faliment. 

La acestea se adaugă credinţa greşită a managerilor că o dotare 
modernă asigură în mod automat o piaţă de desfacere sau că anumite 
întreprinderi considerate de ei strategice sau de prestigiu, nu vor fi lăsate de 
către stat să ajungă la faliment, ci se vor asigura subvenţiile necesare supra-
vieţuirii şi dezvoltării. 

În condiţiile în care întreprinderile industriale mari şi mijlocii sunt organi-
zate ca societăţi comerciale pe acţiuni şi o mare parte din acestea sunt cotate 
pe piaţa bursieră sau pe piaţa Rasdaq, este nevoie de soluţionarea eficientă a 
raporturilor dintre acţionari şi manageri, pe de o parte, şi dintre acestea şi 
salariaţi, respectiv sindicate pe de altă parte, prin introducerea şi extinderea 
aplicării guvernării corporative. 

În prezent, întreprinderile au de înfruntat o concurenţă tot mai dură, şi 
implicit, nevoi de investiţii tot mai mari pentru modernizare şi dezvoltare, care 
se fac de regulă de către investitori strategici şi de portofoliu. Pentru a investi, 
acestea trebuie să se bucure, alături de manageri, salariaţi şi alţi agenţi eco-
nomici, de stimulente adecvate. Între aceste categorii de agenţi economici ex-
istă, atât convergenţe, cât şi divergenţe. 

Acţionarii sunt cei care investesc banii în societatea respectivă şi îşi 
asumă riscul creării şi dezvoltării ei. Prin urmare, societatea trebuie să con-
tribuie la sporirea veniturilor acţionarilor, prin acordarea de dividende anuale 
semnificative şi prin creşterea valorii acţiunilor tranzacţionate la bursă. In-
vestorii au ca obiective maximizarea pe termen scurt a dividendelor şi pe ter-
men mediu şi lung a valorii de piaţă a acţiunilor, precum şi recuperarea cât mai 
rapidă, în caz de nevoie, a capitalului avansat. În schimb, managerii şi salariaţii 
urmăresc pe termen scurt obţinerea unor salarii cât mai ridicate, condiţii bune 
de muncă, iar pe termen mediu şi lung repartizarea unei părţi importante din 
profiturile societăţii pentru dezvoltarea activităţii ei, pentru ca managerii să-şi 
sporească prestigiu], iar salariaţii să conserve şi chiar să sporească numărul 
locurilor de muncă şi să îmbogăţească conţinutul muncii. 

În general, soluţionarea raporturilor de putere dintre acţionari şi man-
ageri, se face prin semnarea şi respectarea contractului de management, iar 
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dintre aceştia şi salariaţi prin contractul colectiv şi individual de muncă
1
. Prob-

lema fundamentală care se pune cu acest prilej este legarea cât mai strânsă a 
salariilor şi a altor recompense, de rezultatele efective obţinute de societate. În 
acest sens, acţionarii au dreptul să schimbe managerii, iar managerii, salariaţii, 
dacă nu obţin rezultatele scontate. 

În perioada de tranziţie este firesc şi necesar să se manifeste rolul con-
structiv şi protector al statului (guvernului) în mod direct şi indirect, îndeosebi în 
sectoarele economice strategice, mai ales acolo unde este şi acţionar majori-
tar. 

Guvernul trebuie să asigure cadrul şi măsurile de creştere economică 
durabilă, printr-un înalt grad de convergenţă a performanţelor economice, prin 
elaborarea de strategii politice şi programe coerente şi realiste pentru protecţia 
mediului natural, folosirea raţională a forţei de muncă, protecţia socială, 
ridicarea standardului de viaţă al populaţiei. 

Guvernării corporative îi revine, pe de o parte un rol orientativ de ghidare 
a activităţii societăţii pe termen scurt, mediu şi lung, iar pe de altă parte un rol 
preventiv de evitare a conflictelor de interese dintre agenţii economici interesaţi 
în buna desfăşurare a activităţii companiei. 

Guvernarea corporativă îşi pune amprenta asupra modului în care se iau 
deciziile în cadrul companiei, asupra structurilor organizatorice, asupra puterii 
de control, atât în interiorul societăţii, cât şi din exteriorul său. Ea presupune, 
pe de o parte un control al insiderilor (manageri, salariaţi, sindicate) şi un con-
trol al outside-rilor (investitori, intermediari financiari, organe de control ale ad-
ministraţiei centrale şi locale de stat etc.). 

De calitatea guvernării corporative depinde coerenţa şi fluiditatea me-
canismului de echilibrare a cererii şi ofertei de bunuri şi servicii şi de capital 
financiar. 

Guvernării corporative îi revine un rol deosebit de important în asig-
urarea procesului transformărilor structurale ale economiei. Ea trebuie să con-
tribuie la construcţia şi funcţionarea eficientă a unor instituţii de piaţă, desfăşu-
rarea ordonată a proceselor de producţie, evitarea unei mişcări haotice a 
preţurilor pentru a reduce dezechilibrul între cerere şi ofertă, asigurarea con-
diţiilor stabilităţii sociale, supraveghere şi stimulente pentru performanţă, 
echilibrul între puterea insiderilor şi outsiderilor. 

Mecanismul de guvernare corporativă se construieşte şi se dezvoltă în 
timp, şi el poate şi trebuie modificat în funcţie de noile caracteristici ale medi-
ului economic şi social. Eficienţa funcţionării lui tinde să crească pe măsură ce 
agenţii economici implicaţi învaţă regulile jocului şi-şi adaptează comportamen-
tul în concordanţă cu acesta. 

                                                           
1
 Florin Pavelescu, ”Conceptul de guvernare coqjoraiivă”, Tribuna economică nr. 
40/1997. 
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1.3. Rolul pieţei bunurilor şi serviciilor în dezvoltarea 
întreprinderilor 

Din multitudinea unghiurilor de abordare a relaţiei piaţă întreprindere, ne 
vom opri, în continuare, doar asupra unei singure probleme, şi anume: rolul 
pieţei în indentificarea posibilităţilor de dezvoltare ale întreprinderii. 

Piaţa reprezintă componenta de bază a mediului economico-sociai al 
întreprinderii, care pune în evidenţă raporturile reale dintre producţie şi con-
sum, prin intermediul categoriilor corelative de cerere, ofertă şi preţ. 

Întreprinderea producătoare de bunuri şi servicii, ca unitate de bază a 
unei economii, fiinţează şi funcţionează în cadrul unui anumit mediu economi-
co-social. Aceasta exercită, prin fizionomia şi mecanismul lui de funcţionare, o 
puternică influenţă asupra organizării şi funcţionării întreprinderii, rezultatelor 
obţinute de aceasta, precum şi asupra capacităţii ei de a fructifica oportunităţile 
şi a evita sau reduce riscurile. 

Piaţa, într-o economie normală este elementul de referinţă pentru orice 
întreprindere, indiferent de tip, profil, mărime etc., atât în etapa determinării di-
mensiunilor şi structurii activităţilor, cât şi în desfăşurarea concretă a activi-
tăţilor şi în procesul final de verificare a rezultatelor. 

Piaţa serveşte întreprinderii în mod succesiv ca sursă de informaţie, ter-
en de confruntare, senzor al realizărilor efective şi al șanselor viitoare. 
Întreprinderea este confruntată cu piaţa, moment de moment, iar existenţa, 
precum şi dezvoltarea ei sunt condiţionate, în mare măsură, de cunoaşterea 
pieţei, de posibilităţile de adaptare la cerinţele şi la evoluţia acesteia, de rapidi-
tatea reacţiilor la mutaţiile ce au loc pe piaţă etc. 

Într-o economie de piaţă orice societate (întreprindere) care nu are o 
piaţă de desfacere îşi încetează existenţa. 

Piaţa joacă pentru întreprinderi rolul principal. Acţiunile întreprinse sunt 
planificate în funcţie de informaţie furnizate de piaţă, piaţa fiind aceea care 
validează sau invalidează rezultatul activităţii întreprinderii. De aceea, studiul 
pieţei are un rol deosebit de important pentru întreprinderi. 

Gradul de dezvoltare a pieţei şi de liberalizare economică are influenţe 
asupra creativităţii întreprinzătorilor, asupra efortului acestora de a obţine un 
loc stabil pe piaţă şi de a nu-l pierde în favoarea altor subiecţi economici. Ca 
efect al eforturilor subiecţilor apare fenomenul concurenţial, fenomen care este 
influenţat de tipul de piaţă pe care se manifestă, de numărul de subiecţi eco-
nomici, de puterea tor financiară şi de raportul dintre cerere şi ofertă. 

Fiecare formă de piaţă se defineşte în funcţie de influenţa pe care, atât 
producătorul, cât şi consumatorul, o pot exercita în mod individual asupra 
preţului sau cantităţii bunului oferit, influenţă care este determinată, la rândul 
său, de gradul de omogenitate al produsului, de numărul de producători, şi re-
spectiv, de consumatori şi de gradul de dependenţă dintre aceştia. 
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Pentru bunurile pe care le produce sau serviciile pe care le prestează, 
fiecare întreprindere îşi creează o piaţă proprie. Piaţa întreprinderii se rapor-
tează nu numai la calitatea ei de ofertant de bunuri şi servicii, ci prezintă inter-
es şi prin conţinut, sferă, profil, dimensiune şi dinamică. În acelaşi timp, piaţa 
întreprinderii este o componentă a pieţei locale, naţionale şi internaţionale, şi 
evident, este influenţată de caracteristicile acestora. 

La schimbările de pe piaţă întreprinderile româneşti au reacţionat în dif-
erite moduri, cum ar fi: extensia profilului pe verticală, schimbarea profitului

1
. 

Reducerea comenzilor a constituit o reacţie firească la tendinţa de integrare a 
fabricaţiei în unele întreprinderi. Acolo unde s-a renunţat la colaborarea cu unii 
furnizori, s-a putut organiza fabricaţia în cadrul întreprinderii, micşorându-se 
dependenţa de unii factori instabili din exterior şi diminuându-se şomajul. Deşi 
aceasta a avut un efect negativ asupra furnizorilor, totuşi apariţia rapidă a con-
curenţei în unele sectoare a permis echilibrarea promptă a cererii cu oferta în 
domeniul aprovizionării cu materiale, piese şi subansamble. 

Unele din industria alimentară, uşoară, dar şi din alte domenii (bunuri 
electrocasnice, autoturisme) şi-au extins activitatea către sfârşitul ciclului de 
producţie şi consum, în direcţia comercializării directe a propriilor produse, 
evitând lanţul de intermediari până la beneficiarul direct sau până la consuma-
tor. Această acţiune a avut efecte economice importante, întrucât în perioada 
de tranziţie se manifestă tendinţa ca profitul să se acumuleze mai repede în 
comerţ decât în producţie. 

Întreprinderile, în al căror segment de piaţă s-a declanşat o criză majoră, 
au acţionat în sensul schimbării parţiale a profilului de activitate. Această acţi-
une a necesitat o mobilizare deosebită a resurselor interne, timp şi investiţii, 
învingerea obstacolelor care stau în calea inovării şi schimbării de mentalitate 
şi comportament. 

Chiar şi întreprinderile care şi-au păstrat profilul de fabricaţie au fost ne-
voite să-şi flexibilizeze oferta prin diversificarea produselor pentru a le adapta 
unor cerinţe particulare ale clienţilor. 

Atunci când încercăm să caracterizăm piaţa unei anumite întreprinderi, 
trebuie să ţinem seama de modul de manifestare a pieţei globale, de particular-
ităţile acesteia. 

În mod concret avem în vedere următoarele: 
a) piaţa internă încă nu are caracteristicile şi comportamentul unei pieţe 

specifice economiei libere, deoarece tranziţia şi restructurarea economiei 
româneşti sunt în curs de desfăşurare, iar piaţa este şi ea cuprinsă în aceleaşi 
procese de restructurare şi tranziţie; 

                                                           
1
 Cezar Mereuţă ş.a.,” Analiza diagnostic a societăţilor comerciale în economia de 
tranziţie”, Adevărul economic, nr. 37/10-16 septembrie, 1994. 
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b) piaţa naţională cunoaşte distorsiuni şi disfuncţionalităţi datorită unor 
fenomene de instabilitate de natura macroeconomică (inflaţie, exces de imobi-
lizare şi lipsă de lichiditate, deprecierea monedei naţionale etc.); 

c) existenţa unor inegalităţi în acţiunile de supraveghere şi control ale 
statului asupra pieţei. 

Aceste fenomene se datorează mai multor cauze: 
• ritmul relativ lent de desfăşurare a privatizării a permis menţinerea unor 

segmente de piaţă puternic controlate de stat, mai ales la servicii de bază, în 
care se manifestă atât caracteristicile de monopol, cât şi elemente de dirijare 
birocratic statale. Ca atare, şi comportamentul întreprinderilor pe o asemenea 
piaţă este specific, întrucât întreprinderile aşteaptă ca statul (guvernul) să le 
rezolve o bună parte din problemele lor de piaţă, să le identifice posibilităţile lor 
de dezvoltare şi să fie în continuare sprijinite de stat pentru tranziţia la econo-
mia de piaţă; 

• existenţa unui cadru legislativ de reglementare a raporturilor de piaţă 
mai puţin închegat, cu suficiente goluri, care a permis şi mai permite mani-
festarea unor comportamente anormale a unor întreprinderi pe piaţă; 

• manifestarea mentalităţilor administrativ-birocratice în cadrul unor or-
gane ale puterii centrale de stat sau locale prin care se creează bariere artifi-
ciale care limitează iniţiativa unor întreprinzători; tergiversează sau întârzie 
aplicarea unor măsuri clare ale guvernului privind desfăşurarea diverselor ac-
tivităţi economice, instituie chiar liberul arbitru în aplicarea acestora etc. 

În aceste condiţii, identificarea posibilităţilor de dezvoltare a întreprinderii 
pornind de la piaţă ridică, actualmente, o serie de probleme. Acestea sunt leg-
ate, pe de o parte, de caracteristicile amintite, iar pe de altă parte, de acţiunea 
concretă a fiecărei întreprinderi de a implementa, extinde şi generaliza propria 
optică de marketing, a cărei semnificaţie se exprimă sintetic în faptul că piaţa 
întreprinderii, în prealabil cunoscută, va determina caracteristicile bunurilor şi 
serviciilor, ca şi modalităţile de comercializare. Prin această politică întreprin-
derea va produce numai bunurile şi serviciile pe care le doreşte consumatorul. 

La modul general, elementele caracteristice orientării de marketing a 
întreprinderii pot fi exprimate astfel: 

• producţia trebuie orientată în funcţie de nevoile consumatorilor şi nu in-
vers; de aici apare necesitatea descoperirii cerinţelor consumatorilor, şi apoi 
organizarea activităţii întreprinderii pentru îndeplinirea lor; 

• întreprinderea trebuie să producă numai ceea ce poate vinde şi nu in-
vers, să vândă ceea ce se produce. Cu alte cuvinte, întreaga activitate a 
întreprinderii trebuie orientată spre consumator, spre client, spre cumpărător; 

• obţinerea profitului şi maximizarea lui se poate realiza numai prin satis-
facerea nevoilor consumatorilor. 

O asemenea optică presupune o politică clar definită a întreprinderii faţă 
de piaţă, concretizată în grija faţă de client, care trebuie să se afle în centrul 

http://pe.de/
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preocupărilor, atât din perspectiva produsului, cât şi a preţului, distribuţiei şi 
promovării. 

Consolidarea unei asemenea optici creează întreprinderii posibilitatea 
cunoaşterii pieţei şi desprinderii oportunităţilor, a riscurilor, a şanselor de dez-
voltare. 

Întreprinderile îşi pot îndeplini obiectivele economice numai desfăşurând 
o intensă activitate de prospectare a pieţelor, elaborând studii de marketing, 
asigurând adaptarea rapidă a producţiei, la cerinţele pieţei, intensificând acţi-
unea de publicitate, participarea la târguri şi expoziţii, contactele cu firmele 
comerciale de renume. 

Cheia succesului în afaceri o constituie orientarea activităţii întreprin-
derilor româneşti într-o viziune de marketing

1
. 

În România nevoia unui marketing agresiv prin sporirea forţei de vânzare 
se justifică prin faptul că multe întreprinderi: 

• au pierdut o bună parte din clienţii tradiţionali; 
• nu au făcut nimic pentru a-şi recâştiga clienţii tradiţionali; 
• nu au urmărit schimbările survenite în cadrul purtătorilor cererii; 
• şi-au pierdut pieţele externe, segmentele de pieţe externe şi partenerii 

comerciali din străinătate. 
Fără a se ţine seama de cerinţele pieţei, de posibilitatea de absorbţie a 

bunurilor şi serviciilor, de folosirea eficientă a capacităţilor de producţie, s-a 
ajuns, în cele mai multe cazuri, la formarea de stocuri fără desfacere asigurată 
cu consecinţe negative printre care: 

• blocarea spaţiilor de depozitare; 
• cheltuieli suplimentare de manipulare, conservare şi pază; 
• datorii faţă de furnizori, bugetul de stat şi bănci (nerambursări de cred-

ite), din cauza nevânzării şi deci neîncasării valorii produselor fabricate; 
• înregistrarea de pierderi în loc de profit. 
Este o necesitate imperioasă folosirea eficientă de către întreprinderi a 

capacităţilor de producţie, în raport cu cerinţele pieţei. 
 
 

                                                           
1
 Paul Ştefănescu, ”Cunoaşterea pieței”, Revista de management nr. 2/1994. 



2. MECANISMUL DE ECHILIBRARE A CERERII ŞI 
OFERTEI DE BUNURI ŞI SERVICII 

 

2.1. Componentele de bază ale mecanismului pieţei bunurilor şi 
serviciilor 

În perioada de tranziţie este necesar să se formeze un mecanism de 
piaţă specific, compus dintr-un: 

 pachet de reglementări juridice şi reguli de joc după care să se 
ghideze agenţii economici în activitatea lor; 

 set de instrumente prin care se realizează activitatea agenţilor 
economici; 

 sistem informaţional care favorizează acţiunile sau comportamentul 
agenţilor economici. 

Mecanismul de piaţă asigură dezvoltarea şi performanţele sistemului 
economic, prin competiţie, pe o piaţă concurenţială de către înşişi agenţii eco-
nomici, folosind ca mijloc principal jocul liber al cererii şi ofertei în formarea 
preţurilor ca element principal de informare şi stimulare. 

Formarea mecanismului economic de piaţă în această perioadă pre-
supune, nu numai libertatea individuală şi de grup (a întreprinderilor) de a lua 
decizii economice, liberalizarea pieţelor şi a preţurilor, ci şi intensificarea com-
petiţiei între agenţii economici. Fără competiţie loială şi amplă nu poate avea 
loc alocarea raţională a resurselor. 

Mecanismul pieţei cuprinde cererea, oferta, concurenţa şi preţurile, care 
în accepţiunea clasică, reprezintă "mâna invizibilă", care reglementează capac-
itatea de intervenţie a participanţilor la diviziunea muncii şi la schimbul de activ-
ităţi. 

În această accepţiune, mecanismul pieţei apare pentru participanţi 
(vânzători şi cumpărători) ca o forţă din afară care le determină situaţia lor 
economică; respectiv preţul şi implicit, venitul pe care ei caută să-l influenţeze 
sau să-l controleze. 

Mecanismul pieţei realizează adaptarea în timp şi spaţiu a ofertei la cere-
rea de bunuri şi servicii. 

Cererea individuală şi agregată 

Fiecare individ cere bunuri şi servicii. Însumând cererea tuturor agenţilor 
(indivizi şi întreprinderi) se obţine cererea agregată cumulată, respectiv, ceea 
ce trebuie să ofere producţia dacă doreşte realizarea satisfacţiei oamenilor. 
Menţionăm că cererea nu este egală cu cererea nelimitată, ci cu cererea solv-
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abilă, ca suport al puterii de cumpărare. Cererea este limitată de preţul care 
poate să-l plătească clientul. 

Cererea agregată reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii produse în 
economie, pe care cumpărătorii vor dori să o cumpere la un anumit preţ, într-o 
anumită perioadă de timp. Ea nu este fixă, ci variază odată cu schimbarea 
condiţiilor. 

Factorii principali, care influenţează cererea, pot fi clasificaţi în factori 
care afectează cererea consumatorului individual sau familial, cum ar fi: gus-
turile şi preferinţele diferite ale indivizilor, veniturile realizate, necesitatea unui 
produs şi alternativele sale, preţurile comparative ale bunurilor şi serviciilor, 
etc., şi factori care afectează cererea totală a pieţei: mărimea şi structura popu-
laţiei, venitul naţional şi distribuţia lui în rândul populaţiei etc. 

Două mărfuri pot fi astfel legate încât cererea pentru una afectează cere-
rea pentru cealaltă. Ele pot fi în cerere asociată sau complementară, când unul 
din produse îl completează pe celălalt. 

Natura asociată a cererii determină uneori o cerere derivată, când unul 
din produse fiind dominant, determină cererea pentru al doilea produs (auto-
mobilul nu funcţionează fără benzină, imprimanta fără toner sau cerneală, fără 
hârtie, aspiratorul fără sac de colectat praful etc.). 

Cererile asociate, complementare şi derivate sunt similare prin aceea că 
o creştere a cererii privind preţul produselor depinde de condiţiile ofertei. 

Cererea pentru factori de producţie este derivată din cererea pentru "utili-
tăţi" pentru a satisface "necesităţi". 

Cererea pentru fiecare factor de producţie este o cerere derivată, 
provenind din cererea pentru bunurile şi serviciile pe care factorul le face dis-
ponibile. 

Un produs poate fi uneori un substituent pentru altul, iar cererea mărită 
pentru unul va duce la o reducere a cererii pentru celălalt (de exemplu, marga-
rina este un substituent al untului. fibrele artificiale substitue fibrele naturale). 
Însă, substituirea are loc nu numai atunci când calităţile substituentului sunt 
aproape identice cu cele ale bunurilor pe care le înlocuieşte, dar şi când 
cumpărarea unui produs împiedică cumpărarea unui alt produs. În acest sens, 
toate bunurile sunt în cerere competitivă, mai ales când un produs este scump. 
De exemplu, familia care îşi cumpără primul automobil descoperă că trebuie să 
renunţe la multe articole de care s-a bucurat în trecut. Acest tip de cerere com-
petitivă afectează cererea totală pentru orice clasă de bunuri şi explică de ce, 
prosperitatea, în anumite industrii este deseori însoţită de un declin al afaceri-
lor în altă parte. Ea ilustrează ideea de "cost de oportunitate", că odată ce am 
ales o oportunitate, celelalte oportunităţi pe care le-am fi putut alege sunt 
pierdute pentru noi. 

Cererea compusă se referă la numeroase produse care sunt nonspeci-
fice, adică pot fi folosite pentru o varietate de scopuri 
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Reacţia întreprinderilor la cererea consumatorilor aduce pe piaţă o varie-
tate mai mare sau mai mică de bunuri şi servicii, respectiv oferta. Aceasta re-
prezintă cantitatea totală a unui produs sau serviciu pusă la dispoziţia societăţii 
ca rezultat al deciziilor întreprinderilor, la un anumit preţ, într-o anumită perio-
adă de timp. 

Cererea consumatorilor se prezintă sub forma unei scări de preferinţă. În 
vârful scării se situează bunurile sau serviciile cele mai necesare, pe care con-
sumatorul le va cumpăra dacă îi permite venitul, de îndată ce toate cele mai 
aducătoare de satisfacere articole au fost cumpărate. Scara de preferinţă se 
modifică odată cu presiunea evenimentelor zilnice. Cu toţii cunoaştem lucrurile 
pe care am fi dorit să le cumpărăm de ani de zile, dar cumpărarea lor nu ne 
este la îndemână, deoarece unele cerinţe mai presante le împiedică să ajungă 
în vârful scării preferinţelor. 

În ceea ce priveşte majoritatea bunurilor, folosul sau utilitatea primei 
unităţi este mai mare decât utilitatea celei de-a doua, care la rândul său este 
mai mare decât utilitatea celei de-a treia. Când o gospodărie sau un individ îşi 
măresc consumul, ei ajung în cele din urmă la un anumit grad de "saturaţie" în 
ce priveşte consumul. 

Oferta individală şi agregată 

Fiecare întreprindere produce anumite bunuri şi servicii şi le oferă pe 
piaţă. 

Oferta agregată reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii produse în 
economie şi oferite pe piaţă. 

Unele produse sunt în ofertă asociată, adică, unul nu poate fi produs fără 
celălalt (nu putem oferi piele fără să producem carne de vită, petrol brut fără 
extragerea a numeroase produse derivate, benzină, motorină etc.), dacă se 
doreşte reducerea costurilor produsului principal. 

În economia de piaţă, întreprinderile trebuie să ia decizii referitoare la ce 
şi cât să se producă, fapt ce implică angajarea şi combinarea optimă a factori-
lor de producţie pentru a obţine produse şi servicii la preţuri cât mai mici şi cu o 
profitabilitate cât mai ridicată. 

Într-o perioadă de timp, gusturile clienţilor se schimbă, şi deci, între-
prinderile trebuie să observe imediat acest lucru şi să depună toate eforturile 
pentru a restructura producţia în direcţia adecvată. Astfel, pe termen lung, piaţa 
are un mecanism intern care asigură modificarea structurii producţiei odată cu 
progresul tehnologic şi cu modificările preferinţelor clienţilor. 

Întreprinderea trebuie să producă bunuri şi servicii anticipat faţă de cere-
re. Chiar şi atunci când cererea este extrem de probabilă, ea nu este niciodată 
chiar sigură, deoarece afacerile moderne sunt dinamice, incertitudinite 
producţiei sunt mărite. 
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Acest proces implică o mulţime de riscuri, unele numite riscuri asigurabi-
le, care pot fi prevăzute cu o precizie rezonabilă, alte riscuri, numite neasigura-
bile, nu pot fi acoperite prin asigurări, deoarece ele nu pot fi studiate prin calcul 
statistic. 

  
Principalii factori care afectează oferta sunt: preţul produsului şi condiţiile 

ofertei (costurile de producţie, stadiul dezvoltării tehnologiei, influenţele natura-
le şi influenţele politice). 

Cererea şi oferta acţionează una asupra celeilalte, prin mecanismul con-
curenţei şi cel al preţurilor, până când se realizează o poziţie de echilibru stabil, 
în care cantităţile de bunuri cerute devin egale cu cantităţile furnizate. Preţul la 
care bunurile îşi schimbă posesorii variază în funcţie de cerere şi ofertă. 

Pentru realizarea echilibrului acţionează o pereche de forţe gemene care 
vor stabili şi preţui pieţei, care egalizează cererea şi oferta. 

Cererea şi oferta se extind şi se contractă în mod similar sub influenţa 
modificării preţurilor. 

Deseori, producătorului îi lipseşte informaţia corectă privind conexiunea 
dintre preţ şi cantitatea cerută. El trebuie să cunoască gradul de extindere sau 
contracţie care urmează unei modificări date a preţului, respectiv elasticitatea 
de preţ a cererii şi ofertei. 

Punctul forte al economiei de piaţă rezidă în mecanismele sate de auto-
reglare inerente (mâna invizibilă). 

Când producătorii îşi dau seama că bunurile lor nu mai pot fi vândute ta 
preţurile existente, ei vor folosi ambele mecanisme de ajustare din proprie in-
iţiativă: vor reduce simultan atât cantitatea produsă, cât şi preţul. Dacă 
producătorii nu ascultă semnalele date de piaţă, ei vor fi depăşiţi de concurenţă 
şi îşi pot pierde şi baza de capital. 

Cererea se constituie, în timp, în stimulent al creşterii producţiei, oferta în 
factor de stimulare a interesului pentru câştig, iar ambele în mobil al ajustărilor 
structurale, al îmbunătăţirii calităţii producţiei, al creşterii eficienţei. 

Nivelul şi dinamica dezechilibrului între cerere şi ofertă îşi găsesc expli-
caţia atât în sfera politicii macroeconomice, discrepanţa între scopuri şi mijlo-
ace, cât mai ales în cauze ce ţin de sistem, elasticitatea structurală a ofertei, 
contradicţia între valoarea nominală şi valoarea de întrebuinţare. 

Echilibrul sau dezechilibrul dintre cerere şi ofertă de bunuri şi servicii 
constituie una din expresiile cele mai semnificative ale stării economiei, ale 
funcţionalităţii şi sensului evoluţiei acesteia. 

Tendinţa continuă spre echilibru reprezintă un factor ai dezvoltării eco-
nomice. 
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2.2. Mecanismul competiţiei 

În economia de piaţă, întreprinderile urmăresc să-şi maximizeze profitul 
obţinut. Dar, ele nu-şi pot îndeplini acest obiectiv decât prin satisfacerea ne-
voilor consumatorilor, aşa cum se reflectă în cererea de bunuri şi servicii. 

Economia de piaţă modernă se bazează pe aplicarea principiilor auton-
omiei funcţionale, liberei iniţiative şi a liberei concurenţe. 

Libertatea concurenţei are un rol major în asigurarea unor preţuri 
corecte, a atacării optime a resurselor, a posibilităţii de selecţie a bunurilor de 
către consumatori şi a creşterii economice a ţării, dar are şi anumite limite, 
partenerii având datoria să respecte practicile comerciale loiale reglementate 
de către stat. Depăşirea acestor limite îi dă concurenţei caracterul neloialităţii şi 
angajează răspunderile celui care săvârşeşte asemenea acte. 

Concurenţa loială este privită, pe de o parte, ca o condiţie şi ca un stimu-
lator al progresului economiei, iar pe de altă parte, ca o componentă de bază a 
mecanismului de echilibrare a cererii şi ofertei de bunuri şi servicii. 

Ca urmare a evoluţiei economice şi sociale, s-a produs o diversificare a 
conţinutului noţiunii de concurenţă. 

La reglementările privind interzicerea concurenţei neloiale şi reprimarea 
acesteia, la cel privind interzicerea înţelegerilor restrictive de concurenţă (legis-
laţie antitrust) s-au adăugat, treptat, şi cele privind protecţia consumatorilor. 

În etapa actuală, concurenţa se caracterizează prin: trecerea de la o 
concepţie statică la una dinamică; diversificarea, recunoaşterea necesităţii unui 
control din partea statului. 

Concurenţa trebuie să fie liberă şi loială în contextul interacţiunii operato-
rilor economici (producători de bunuri şi servicii, distribuitori, consumatori, 
statul, cumpărătorii străini, investitorii de capital etc.). Recurgerea la practici 
anticoncurenţiale împiedică, restrânge sau denaturează acţiunea concurenţei, 
generând efecte nocive pentru funcţionarea mecanismului de piaţă. 

Competiţia, prin intermediul pieţei, constituie motorul care pune în 
mişcare întregul sistem de legături şi relaţii dintre întreprinderi. Fără acţiunea 
competiţiei, întreprinderile nu ar face eforturi maxime în adaptarea ofertei la 
cerere, în reducerea cheltuielilor de producţie şi în valorificarea cât mai efi-
cientă a capitalului existent. 

Concurenţa răspunde la trei scopuri: 
• de a preveni ineficienţa şi de a ridica nivelul general de performanţă; 
• de a preveni exploatarea rezultatelor din procesul de distribuţie; 
• de a spori bunăstarea prin oferirea posibilităţilor opţiunilor, făcând im-

posibilă exploatarea monopolistă. 
Funcţia principală a competiţiei este aceea de a stimula progresul eco-

nomic şi social. 
Concurenţa este un sistem competitiv de confruntare între producători 

pentru a atrage de partea lor clienţii consumatori prin preţuri mai convenabile, 
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prin calitatea mai bună a bunurilor şi serviciilor etc, în vederea obţinerii unor 
profituri ridicate pe termen scurt şi maximizării valorii de piaţă a întreprinderilor 
pe termen lung. 

Ea presupune mai mulţi vânzători şi mai mulţi cumpărători al unui pro-
dus. 

Concurenţa liberă, bine reglementată şi supravegheată, asigură flexibili-
tatea în limite raţionale a preţurilor. 

Pentru a obţine cel mai mare profit posibil şi a atrage consumatorii, între 
producători se desfăşoară o luptă, o competiţie care reprezintă esenţa con-
curenţei. Existenţa mai multor producători concurenţi ai aceluiaşi bun sau ser-
viciu influenţează nemijlocit asupra preţului, în sensul scăderii lui. Fiecare 
producător individual influenţează preţul prin adaptarea lui la nivelul de con-
curenţă al preţului pieţei. 

Fiecare producător va fi incitat să scadă preţul până la nivelul posibil, 
care îi asigură supravieţuirea prin acoperirea costurilor şi obţinerea profitului 
minim. În acest sens, producătorii trebuie să se străduiască pentru a elabora şi 
aplica metode noi de producţie, noi materii prime, noi modalităţi de organizare 
a producţiei şi de distribuţie a produselor etc. Iar, tocmai acest efort este cel 
care are ca rezultat o alocare şi utilizare eficientă a resurselor. 

Concurenţa încurajează producerea de noi bunuri şi servicii care să sat-
isfacă mai bine cerinţele clienţilor. Astfel, în timp ce întreprinderile inovatoare 
reuşesc să câştige un segment mai mare de piaţă, cele incapabile să 
îmbunătăţească calitatea produselor şi serviciilor lor, vor trebui să-şi reducă 
activitatea. 

Concurenţa este o confruntare deschisă în cadrul căreia agenţii econom-
ici învaţă printr-un proces iterativ să-şi îmbunătăţească activitatea desfăşurată. 

Comportamentul unei întreprinderi se formează în confruntarea perma-
nentă cu obiective contradictorii ce ţin de dezvoltarea ei şi de satisfacerea in-
tereselor clienţilor. 

Din acest punct de vedere, se deosebesc două tipuri de concurenţă 
aflate într-o strânsă relaţie: concurenţa pe linia formării preţurilor şi concurenţa 
în afara preţurilor. În cel de-al doilea tip se folosesc metode şi instrumente di-
verse, cum ar fi: atragerea cumpărătorilor prin reclamă, design şi formă de 
prezentare a produsului etc. 

Din punctul de vedere al respectării sau nerespectării reglementărilor 
privind concurenţa, se pot remarca două forme: concurenţa loială, stimulativă 
şi concurenţa neloială, abuzivă, restrictivă. 

În vederea asigurării unor condiţii egale pentru toţi agenţii economici, 
statul trebuie să elaboreze şi să aplice o politică coerentă şi consecventă de 
protejare şi promovare a concurenţei oneste, corecte, care să conducă la 
crearea unor structuri economice performante şi la obţinerea unei stabilităţi 
macroeconomice solide şi durabile. În celălalt caz, politica trebuie să subor-
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doneze toate măsurile privind eliminarea practicilor concertate, abuzive sau 
restrictive, a poziţiilor dominante a concentrărilor excesive. 

Din punctul de vedere al formelor de concurenţă, în literatura de speciali-
tate se regăsesc, în general: concurenţa pură sau perfectă şi concurenţa im-
perfectă. 

Concurenţa pură sau perfectă exclude orice intervenţie în afara 
agenţilor care se confruntă pe piaţă; ea presupune un asemenea raport cu 
piaţa, încât toţi vânzătorii sunt capabili să-şi vândă toate mărfurile oferite la 
preţul pieţei, fără a-l putea influenţa hotărâtor. În acest caz, fiecare întreprin-
dere produce doar o mică parte din producţia totală şi este incapabilă să influ-
enţeze preţurile prin modificarea producţiei sale. 

În competiţia perfectă, firma cu costuri mici se bucură de superprofituri 
pe termen scurt, dar pe termen lung, noile firme care intră în industrie vor face 
să scadă preţul şi vor înlătura aceste superprofituri. 

Deşi nu există în practică pieţe perfect competitive, totuşi, unete pieţe 
publice sunt aproape perfect competitive, în care preţul se reglează în sus sau 
în jos pentru a realiza echilibrul între bunurile care intră pe piaţă pentru a fi 
vândute şi cele care sunt cerute de cumpărători. 

Concurenţa imperfectă desemnează acea situaţie de piaţă, când 
agenţii economici, în calitatea lor de vânzători sau cumpărători pot să influ-
enţeze, prin acţiunile lor unilaterale, într-o măsură mai mică sau mai mare 
raportul dintre cererea şi oferta de mărfuri şi mărimea preţurilor. 

În structura oricărei economii de piaţă dezvoltate, pe lângă concurenţa 
dintre întreprinderile mici şi mijlocii, mai mult sau mai puţin perfectă, acţionează 
şi mari companii oligopoliste (care deţin o importantă putere economică şi in-
fluenţă pe piaţă), precum şi corporaţii cu produse diversificate care desfăşoară 
o concurenţă monopolistă. 

În practică, mai ales în perioada de tranziţie, nu există o concurenţă per-
fectă, monopolurile şi oligopolurile deţin o poziţie importantă pe piaţă. 

Mecanismul concurenţei exprimă unitatea acţiunilor subiective ale 
agenţilor economici concurenţi şi a cerinţelor şi exigenţelor obiective ale vieţii 
economice. 

Prin mecanismul concurenţei se asigură dezvoltarea cercetării, a tehnicii 
şi tehnologiilor, creşterea productivităţii şi randamentului factorilor de producţie, 
reducerea costurilor, diversificarea şi ridicarea calităţii bunurilor şi serviciilor. 

În realitate, concurenţa rezultă din întrepătrunderea tuturor acestor 
forme. 

Asigurarea echilibrului pieţei se realizează, în practică, prin flexibilizarea 
în limite normate a preţurilor. 
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Preţurile, pentru a-şi îndeplini funcţia de reglator între cerere şi ofertă, 
trebuie să se formeze în condiţiile existenţei unui mediu concurenţial normal, 
apreciat prin următoarele trăsături

1
: 

 participarea mai multor producători şi respectiv cumpărători pe piaţa 
bunurilor şi serviciilor respective; 

 diversificarea sortimentală a bunurilor considerate omogene; 

 comportamentul raţional al producătorilor în alegerea celor mai 
eficiente variante de combinare a factorilor de producţie, în scopul 
dezvoltării durabile; 

 decizia de stabilire a nivelului nominal al preţului trebuie să aparţină 
exclusiv producătorilor respectivi; 

 rolul statului să se manifeste, îndeosebi, în reglementarea funcţionării 
pieţei şi al supravegherii, respectării acesteia, iar intervenţia lui să se 
facă, de regulă, prin alte pârghii decât preţul; 

 în organizarea pieţelor bunurilor şi serviciilor să se urmărească, atât 
îmbunătăţirea calităţii acestora, cât şi realizarea unor criterii de 
eficienţă şi de concurenţă loială; 

 manifestarea tendinţei de stabilizare a preţurilor şi constituirea 
acestora în preţuri de echilibru; 

 asigurarea echilibrului cantitativ, calitativ şi structural dintre cerere şi 
ofertă. 

În perioada de tranziţie, în România, se pune problema de a crea o 
economie de piaţă, în care competiţia trebuie să devină o caracteristică domi-
nantă. Existenţa şi extinderea concurenţei face posibil prin mecanismul cereri 
şi oferte, ca societatea să producă ceea ce este cerut de consumatori, la cele 
mai scăzute costuri şi, deci, cu cea mai ridicată eficienţă. 

Competiţia, pe piaţa internă, între agenţii economici autohtoni şi între 
aceştia şi cei străini, contribuie la sporirea competitivităţii economiei româneşti. 
Competiţia între firme se manifestă nu numai pe linia preţului, ca elemente ale 
ei, intervenind şi o serie de atribute legate de firmă: calitatea şi performanţele 
tehnice ale produselor; politica de selectare şi de vânzare a produselor; gradul 
de diferenţiere a produselor de concurenţă etc. 

În România a avut loc un proces de divizare a întreprinderilor (societăţi 
comerciale şi regii autonome), în vederea privatizării, slăbindu-se astfel con-
siderabil capacitatea de concurenţă a acestora, în timp ce în ţările cu o econ-
omie de piaţă consolidată au loc numeroase fuziuni şi alianţe pentru a face faţă 
unei pieţe extrem de competitive şi costurilor mari necesare dezvoltării viitoare. 

În vederea stimulării competiţiei, în ţara noastră, au fost elaborate câteva 
legi care au reglementat diverse aspecte ale concurenţei. Dar, până în anul 
1996, reglementările nu au avut un caracter unitar şi nu au fost subordonate 
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 Tatiana Moşteanu ş.a., ”Mişcarea preţurilor în mediul concurenţial”, Tribuna econo-
mică nr. 17/1997, p. 58-59. 
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unei politici concurenţiale coerente şi consecvente. Astfel, Legea nr. 15/1990 
privind reorganizarea unităţilor economice de stat interzice orice acorduri şi 
decizie de asociere între societăţile comerciale sau regii autonome şi orice 
practici concertate, care sunt susceptibile de a afecta comerţul între agenţii 
economici şi care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau 
denaturarea jocului concurenţial, ori exploatarea de o manieră abuzivă a unei 
poziţii dominante deţinută pe piaţă , cum sunt: 

 fixarea sau impunerea de o manieră directă sau indirectă a preţurilor 
de monopol şi de dumping, ori a altor condiţii contractuale neloiale; 

 limitarea sau controlul producţiei, desfacerii, dezvoltării tehnice sau 
investiţiilor; 

 împărţirea pieţelor sau surselor de aprovizionare; 

 aplicarea faţă de partenerii comerciali a unor condiţii inegale de 
prestaţii echivalente, producându-le, în acest fel, un dezavantaj în 
raporturile comerciale; 

 subordonarea încheierii contractelor de acceptarea de către partener 
a unor prestaţii suplimentare, care nu au o legătură cu obiectul 
acestor contracte; 

 reducerea dimensiunilor marilor întreprinderi şi multiplicarea agenţilor 
economici care produc acelaşi tip de bunuri, efectuează acelaşi tip de 
lucrări sau prestează acelaşi tip de servicii. 

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, stabileşte 
câteva norme elementare ale comportamentului persoanelor fizice, şi anume: 

 condiţionarea vânzării unor mărfuri de cumpărarea altor mărfuri; 

 vânzarea preferenţială şi refuzul nejustificat al vânzării; 

 acumularea de mărfuri de pe piaţa internă, în scopul creării unui 
deficit pe piaţă şi revânzărilor ulterioare sau al suprimării concurenţei 
loiale. 

Hotărârea Guvernului nr. 228/1992 urmăreşte protejarea producătorilor 
naţionali şi a pieţei interne de competiţia neloială rezultată din importul unor 
produse la preţ de dumping sau subvenţionat. Conform prevederilor acestei 
hotărâri, agenţii economici importatori pot fi supuşi la piaţa următoarelor taxe: 

 taxa antidumping menită să neutralizeze diferenţa dintre preţul 
practicat de exportatori în cursul operaţiunilor comerciale normale pe 
piaţă sau pe terţe pieţe sau preţul determinat pe baza costurilor de 
producţie şi desfacere în ţara de origine şi preţul inferior acestora, cu 
care s-a realizat importul în România al unui produs similar; 

 taxa compensatoare menită să neutralizeze acordarea oricărei 
subvenţii în ţara de origine sau în ţara exportatoare pentru produsul 
importat în România. 

Principiile de bază ale funcţionării mecanismului concurenţial şi al 
preţurilor au fost stabilite în Legea concurenţei nr. 21/1996. 
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În perioada de tranziţie, libera concurenţă şi mecanismele concurentele 
nu activează prin totalitatea pârghiilor lor asupra economiei şi consumatorilor, 
datorită structurii economice necorespunzătoare cerinţelor pieţei şi inexistenţei 
cadrului concurenţial, care să permită exprimarea efectivă a virtuţilor con-
curenţei. 

În acest context, statul, prin organele sale specializate (Consiliul şi 
Oficiul Concurenţei) şi alte instituţii de reglementare trebuie să supravegheze, 
să controleze respectarea prevederilor legale şi să ia măsurile ce se impun 
pentru funcţionarea normală a mecanismelor concurenţei şi preţurilor. 

Deşi în afirmarea concurenţei s-au obţinut rezultate notabile datorită 
apariţiei unui mare număr de agenţi economici privaţi, a divizării unor societăţi 
comerciale şi transformării unor regii în societăţi sau companii naţionale, a lib-
eralizării importurilor, totuşi monopolurile şi oligopolurile deţin încă o poziţie im-
portantă pe piaţa românească. 

Competitivitatea dintre diverşi producători este calea principală de a 
pătrunde în lupta de concurenţă pe piaţa internă, dar, mai ales, pe piaţa inter-
naţională. 

2.3. Mecanismul preţurilor 

În cadrul pieţei bunurilor şi serviciilor un rol deosebit de important îl joacă 
mecanismul preţurilor. 

Preţul reprezintă unul din instrumentele esenţiale ale armonizării cererii 
cu oferta, polarizând atât interesele producătorilor, cât şi pe cele ale consuma-
torilor

1
. 
Baza funcţionării pieţei o reprezintă mecanismul preţurilor, care acţio-

nează prin intermediul cererii şi ofertei, pe temeiul existenţei unui sistem con-
curenţial, fie el şi imperfect. 

Mecanismul preţurilor trebuie să contribuie la soluţionarea a trei 
probleme de bază ale pieţei: 

• posibilitatea calculării unor preţuri corecte; 
• remunerarea corespunzătoare a eforturilor întreprinderilor; 
• stimularea creativităţii şi spiritului întreprinzător. 
Aceste probleme au o importanţă deosebită pentru asigurarea echiva-

lenţei schimbului de valori. 
Pe piaţă se formează preţul la care se vând şi se cumpără bunurile şi 

serviciile, şi în funcţie de care agenţii economici se orientează, ce şi cât să 
ofere sau să cumpere. Cu cât preţul unui bun sau serviciu este mai mare, cu 
atât agenţii economici sunt mai tentaţi să-l producă şi să-l ofere pe piaţă; con-
comitent însă, scade tentaţia cumpărătorului. Cu cât preţul unui bun este mai 
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 Tatiana Moşteanu,” De ce aleargă preţurile in România, când la trap, când la galop”, 
Adevărul economic nr. 33 din 18-24 august, 1999. 
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mic, agenţii economici sunt tentaţi să-l cumpere, dar scade preocuparea pentru 
a-l produce. 

Preţul, ca element ai realităţii economice, se regăseşte în economia con-
temporană sub multiple forme şi se supune multor corelaţii. 

În teorie, se admite că preţul se formează în funcţie de raportul dintre ce-
rere şi ofertă. În practică, se constată însă că particularităţile pieţelor, respectiv, 
concretizarea condiţiilor ofertei şi cererii pe pieţe de diferite tipuri, determină ca 
mecanismul de formare a preţurilor să nu fie unic. 

Preţurile influenţează fundamental stimulentele. Ele funcţionează cel mai 
bine când există concurenţă. Preţurile şi concurenţa determină producătorii să 
fie conştienţi de costuri şi să ţină cont de resursele care pot fi utilizate în mo-
dalităţi alternative. În acelaşi timp, consumatorii, sub constrângerea bugetului, 
vor determina structura consumului printr-un arbitraj între preţurile bunurilor şi 
utilitatea pe care acestea o au pentru individ. 

Preţurile dau informaţii despre costurile de producţie şi despre capaci-
tatea de plată într-o economie de piaţă. 

În perioada de tranziţie, îndeosebi, instabilitatea economică amplifică 
factorii de influenţă a preţului pieţei şi nu se poate vorbi despre un proces uni-
versal valabil de formare a preţurilor pe piaţă. 

În această etapă, stabilirea preţurilor la nivelul agenţilor economici este 
şi mai complicată datorită mişcării tuturor preţurilor şi lipsei unor mecanisme şi 
instituţii ale pieţei mature, în cadrul căreia să se regleze raportul dintre cerere 
şi ofertă pe baza unor costuri determinate economic. 

Formarea preţurilor constituie un proces deosebit de complicat, dat fiind 
numărul mare de influenţe care interferează (economice, tehnice, politice, geo-
grafice, naturale, conjuncturale)

1
. Tocmai din acest motiv, nu se poate spune 

că în această perioadă ar exista reguli riguroase pentru stabilirea preţurilor 
bunurilor şi serviciilor. 

Într-o economie care se confruntă deseori cu stări de dezechilibre, de 
crize, iar preţurile nu reuşesc să regleze piaţa, statul trebuie să supravegheze 
şi să intervină în protejarea consumatorilor. 

În România, politica de preţuri şi liberalizarea lor au fost greşit elaborate 
şi puse în aplicare, şi mai întotdeauna, scăpate de sub control. Astfel, au fost 
ignorate, din start, dezechilibrele majore dintre cerere şi ofertă, fetişizându-se 
virtuţile pieţei libere, fără să se ţină seama dacă aceasta există cu adevărat 
sau nu. Liberalizarea preţurilor nu şi-a putut pune în valoare, nici potenţialul de 
stimulator ai ofertei şi creşterii competitivităţii, şi nici cel de semnal pentru o 
alocare raţională a. resurselor, în lipsa funcţionării corecte a tuturor pieţelor. De 
aceea, liberalizarea n-a avut, de regulă, decât o singură consecinţă: creşterea 
generală şi masivă a preţurilor, cu implicaţii grave asupra nivelului de trai al 
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 Florica Oprişan,” Reforma preţurilor şi protecţia concurenţei”, Tribuna economică, nr. 
16/1996. 
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populaţiei. Includerea şi recunoaşterea automată în preţuri a tuturor cheltuieli-
lor de producţie (inclusiv a celor nejustificate economic), pune în evidenţă 
slăbiciunile concurenţei, dar şi comportamentul necorespunzător al produ-
cătorilor în privinţa ofertei de bunuri şi servicii. 

Mecanismul de preţ decide ce bunuri vor fi produse şi cui vor fi ele furni-
zate. Este un mecanism autoreglabil care necesită cantităţi suficient de mari pe 
piaţă pentru a satisface cererea. Dacă toate pieţele ar fi perfect libere, me-
canismul de preţ ar fi un sistem suficient de satisfăcător pentru distribuirea can-
tităţilor "deficitare" printre clienţi. 

Realitatea este că nu toate pieţele sunt perfect libere. Numeroase bunuri 
sunt aduse pe piaţă de monopolişti şi oligopolişti. 

În aceste împrejurări s-au accentuat tendinţele inflaţioniste, iar preţurile, 
datorită condiţiilor create, nu mai emit semnalele corecte pentru alocarea şi 
utilizarea eficientă a resurselor. Sunt încă puţine sectoarele în care preţurile 
se formează realmente prin jocul cererii şi ofertei, cum ar fi cel al serviciilor, al 
comerţului particular, al pieţei agroalimentare ţărăneşti, ş.a. În industrie şi con-
strucţii, liberalizarea preţurilor nu a dus la creşterea producţiei, şi, în plus, a dat 
posibilitatea producătorilor monopolişti de stat şi particulari să-şi ascundă prin 
preţuri nejustificat de mari, o bună parte din pierderile datorate deficienţelor 
tehnologice, organizatorice şi de conducere, slabei productivităţi, indisciplinei 
în muncă şi să-şi asigure profituri necuvenite. 

Indiferent dacă este vorba de monopolul sau oligopolul de stat sau 
privat, ele lasă oferta şi preţul respectivului bun sau serviciu la dispoziţia inter-
eselor acestora. 

Monopolul înseamnă oferta din partea unei singure companii (Conel, 
Romgaz, SNP Petrom, OTE). El poate să existe numai acolo unde produsul 
oferit nu are substituenţi apropiaţi, iar furnizorul, din anumite motive, este în 
stare să împiedice alte firme să-l producă. 

În practică se deosebesc mai multe tipuri de monopoluri: 
• naturale, care realizează controlul minelor de cărbuni şi altor zăcăminte 

minerale sau necesită capitaluri costisitoare, care din motive sociale se con-
sideră că nu ar trebui multiplicate; 

• de scară, în care o companie mare domină o industrie şi este dificil 
pentru ca o altă companie să o concureze, deoarece aceasta ar trebui să fie 
comparabilă ca scară cu societatea care funcţionează; 

• produsele realizate de companii nu sunt omogene (nici unul dintre 
acestea nefiind un substituent perfect pentru un altul) şi prin marcă. Deoarece 
produsele sunt diferite, producătorul poate fixa preţuri diferite şi să vândă arti-
cole mai scumpe. Elasticitatea cererii pentru mărci diferite este redusă, adică 
cererea reacţionează mai puţin la modificările de preţ, deoarece unii 
cumpărători sunt convinşi că o anumită marcă este mai bună şi merită bani în 
plus. Chiar şi atunci când, preţul este doar cu puţin mai scăzut decât preţul 
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mărcilor competitive, clienţii vor continua să cumpere marca lor favorită, iar ce-
rerea va fi neelastică. 

Companiile monopoliste nu se mulţumesc să ia preţul pieţei ca fiind fix şi 
necontrolabil. Din cauza diferenţierii între produse, ele pot, într-o anumită 
măsură să varieze preţurile pentru a maximiza profiturile. Ele beneficiază de 
unele din avantajele monopoliştilor, care pot să reducă producţia şi să forţeze 
preţurile să crească, atâta vreme cât cererea pentru produs este neelastică. 

În condiţiile competiţiei monopoliste, furnizorul de bunuri marcate nu 
poate să oprească noiie firme să intre în industrie, dar acestea nu pot să folo-
sească acelaşi nume de marcă. 

În domeniul modei, al alimentaţiei, al încălţămintei, al electronicii, obiec-
telor din material plastic etc., marcarea de bunuri caută să asigure un anumit 
grad de "monopol" într-o industrie cu competiţie acerbă. 

Competiţia monopolistă ar putea conduce şi la îmbunătăţiri originale ale 
produselor care sunt benefice pentru consumatori. 

În vederea promovării mărcii, companiile monopoliste alocă cheltuieli 
masive pentru publicitate informativă şi persuasivă. 

Publicitatea informativă explică cu claritate disponibilitatea produsului, 
utilizările şi avantajele lui, preţullui, calitatea şi termenele de vânzare. 

Publicitatea persuasivă foloseşte tehnici subtile de a convinge şi chiar a 
înşela publicul să cumpere. Ea nu este necesară, poate să fie înşelătoare, ri-
sipitoare şi chiar dăunătoare. 

Oligopolul este o situaţie în care există numai câteva companii care ope-
rează într-o industrie, fiind competiţie între puteri. De obicei, este dificil pentru 
noii veniţi să se alăture industriei din cauza costului mare a capitalului implicat 
(petrol, ciment, detergenţi)

1
. 

Caracteristicile principale ale oligopolului sunt:  
• fiecare companie produce o parte semnificativă din producţia totală a 

industriei respective şi poate influenţa preţul pieţei prin a furniza, mai mult sau 
mai puţin din partea respectivă; 

• utilizarea factorilor este puternic influenţată de puterea oligopoliştilor. 
Furnizorii de materii prime au doar câteva firme beneficiare şi au grijă să nu 
ofenseze un client important. Forţa de muncă calificată are puţine alternative 
de angajare şi este mai specifică decât alte feluri de forţă de muncă. 

• acţiunile represive ale competitorilor importanţi fac ca deciziile oligopo-
liştilor legate de relaţia preţ-producţie să fie influenţate de modul cum 
acţionează celelalte firme. Există un puternic stimulent de a se forma "car-
teluri", "holdinguri", firmele asociindu-se pentru a-şi păstra propriile poziţii, prin 
înţelegeri mutuale referitoare la producţie, preţ şi aranjamente de marketing. 
Acestea reduc competiţia, exclud intrarea în industrie, împart complet piaţa şi 
asigură nivele înalte de profit. 
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Profiturile, în regim oligopolist, tind să fie mai mari decât profiturile în 
condiţii de competiţie, dar profitul realizat de către orice firmă va depinde de 
propria structură de costuri. Firmele cu costuri mari vor realiza profituri mai mici 
decât firmele cu costuri mai reduse, dar aceste profituri mai mici vor fi totuşi 
mai mari decât "profitul normal" într-o industrie competitivă. 

Din cauza puternicelor distorsiuni din economie, echilibrul relativ dintre 
cerere şi ofertă s-a realizat la un nivel foarte înalt în ce priveşte preţurile. 

Modalităţile practice de formare a preţului produselor în România au fost 
frecvent schimbate, în ultimii ani, în sensul că acestea au devenit mai puţin 
stabile, frecvenţa modificărilor în timp fiind foarte mare. 

Preţurile din ţara noastră nu reflectă nici pe departe cheltuielile de muncă 
încorporate în mărfuri, mulţi agenţi economici având posibilitatea să stabile-
ască preţuri prin care se recuperează nemunca, şi se obţin profituri mari, ne-
cuvenite, pe seama cumpărătorilor. 

Deşi marile corecţii ale preţurilor s-au încheiat, preţurile continuă să 
crească

1
. 

Motivele creşterii preţurilor bunurilor şi serviciilor sunt numeroase, cum ar 
fi: 

a) creşterea continuă a preţurilor energiei electrice, gazelor, produselor 
petroliere, materiilor prime de bază, a transporturilor şi a altor servicii; 

b) sporirea salariilor fără a fi susţinute de o ridicare corespunzătoare a 
productivităţii muncii; 

c) creşterea nivelului ratei dobânzilor bancare; 
d) sporirea numărului şi ridicarea nivelului taxelor, impozitelor; 
e) intervenţia nefastă a guvernului în stabilirea nivelului nominal al 

preţurilor unor bunuri şi al tarifelor unor servicii precum şi menţinerea neschim-
bată din motive politice a nivelului acestora o perioadă îndelungată de timp; 

f) indexarea automată a unor preţuri la energie electrică, termică, 
transporturi etc, fără să se aibă în vedere influenţele reale induse de produsele 
respective. 

Toate acestea exercită o continuă presiune asupra preţurilor. 
Indexarea automată a preţurilor la combustibili şi utilităţi este pur 

inflaţionistă. Pericolul inflaţionist generat de spirala indexării automate a 
preţurilor serviciilor şi combustibililor ar trebui serios luat în seamă. 

Ajustarea "spontană" a preţurilor la aceste produse şi servicii, în funcţie 
de inflaţie sau de cursul de schimb leu/dolar, este una din cauzele care gene-
rează inflaţia în spirală. 

Spirala inflaţionistă, în care riscăm să ne adâncim (mereu), are unul din 
capete monopolul unor societăţi care nu se sinchisesc să-şi reducă costurile 
atâta timp cât legea le permite să-şi caute salvarea în preţuri. Fiecare "ajus-

                                                           
1
 Daniel Oanţă, ”Monopolurile stau cu ochii pe cursul leu/dolar ca pe butelie”, Adevărul 
nr. 2954/4.12.1999. 
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tare" de preţuri nu face decât să ducă la creşterea inflaţiei, care la rândul ei 
generează o nouă majorare de preţuri. 

Aici ne lovim însă, de o problemă majoră şi veche: cum ar putea fi con-
vinşi monopoliştii că, în loc să majoreze preţurile, să-şi reducă cheltuielile prin 
redimensionarea activităţilor, cheltuielilor în funcţie de nivelul producţiei. 

Nu trebuie acceptată indolenţa, nepriceperea, risipa şi subvenţionarea 
prin inflaţie, ci trebuie concret să fie responsabile organele abilitate, pentru a se 
produce mai mult, mai bine, mai ieftin. 

Supremaţia monopolului de stat, şi în ultimii ani şi a celui privat, absenţa 
unui climat concurenţial real, întârzierea privatizării şi restructurării - fac ca 
preţurile să nu constituie un sistem coerent şi, totodată, o pârghie de alocare 
corectă a resurselor, ceea ce întreţine automatismul deciziilor antieconomtce şi 
introducerea neselectivă în preţ a tuturor cheltuielilor, indiferent de raţionaliza-
rea lor economică. 

Motivaţiile creşterii preţurilor sunt, de regulă: 
- scăderea producţiei; 
- devalorizarea monedei naţionale; 
- indexarea automată a preţurilor combustibililor şi utilităţilor la cursul de 

schimb leu/dolar sau indicele preţului de consum. 
Regiile şi societăţile comerciale aflate în poziţie de monopol constituie 

sursa principală a inflaţiei. 
În România această trecere automată în preţ a devalorizării leului în 

raport cu dolarul american sau cu rata inflaţiei este reglementată prin Legea nr. 
88 din 25 mai 1999, în care se prevede că

1
: "Produsele şi serviciile care se re-

alizează sau, respectiv, se prestează în ţară, în cadrul activităţilor cu caracter 
de monopol natural, cele care sunt supuse prin lege unui regim special sau 
cele realizate de regiile autonome şi al căror preţuri şi tarife se stabilesc cu avi-
zul Oficiului Concurenţei", sunt prezentate în tabelul nr. 1. 

Preţurile se ajustează lunar sau trimestrial, în funcţie de indicele preţului 
de consum sau de cursul de schimb valutar. 

 
Tabelul nr. 1 - Produsele şi serviciile ale căror preţuri şi tarife se stabilesc 

cu avizul Oficiului Concurenţei 

Produsul sau serviciul 
Periodicitatea 

ajustării 
Parametrii de ajustare 

Energie electrică trimestrial cursul de schimb valutar 

Energie termică trimestrial cursul de schimb valutar 

                                                           
1
 Legea nr. 88 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 7/1998, privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se execută sau se 
prestează in ţară, în cadrul activităţii cu caracter de monopol natural, al celor 
presupuse prin legea unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu 
avizul Oficiului Concurenţei, publicată în Monitorul Oficial nr. 246/1.07.1999. 
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Produsul sau serviciul 
Periodicitatea 

ajustării 
Parametrii de ajustare 

Transport pe calea ferată - deservire 
generală (exclusiv servicii auxiliare şi 
transport internaţional) 

lunar indicele preţurilor de consum 

Transport fluvial în Delta Dunării şi pe 
rutele Orşova-Moldova Nouă, Brâila-
Hârşova şi Galaţi-Grindu, pentru locuitorii 
zonei 

lunar indicele preţurilor de consum 

Transport urban de călători cu autobuzul, 
troleibuzul, tramvaiul şi metroul 

lunar indicele preţurilor de consum 

Servicii poştale de bază: 
- intern 
- internaţional 

trimestrial lunar indicele preţurilor de 
consum 
cursul de schimb valutar 

Servicii telefonice de bază: 
- intern 
- internaţional 

trimestrial lunar indicele preţurilor de 
consum 
cursul de schimb valutar 

Apă brută lunar indicele preţurilor de consum 

Apă potabilă şi canalizare lunar indicele preţurilor de consum 

Servicii efectuate de Ministerul de 
Interne (paşapoarte, cărţi de identitate şi 
permise de conducere auto) 

lunar indicele preţurilor de consum 

Medicamente de uz uman din producţia 
internă 

lunar indicele preţurilor de consum 

 
Fluctuaţiile mari de preţ reprezintă un mare inconvenient, atât pentru 

producători cât şi pentru consumatori. 
Singura raţiune a scumpirii curentului electric, a gazelor naturale sau a 

apei calde este acoperirea pierderilor înregistrate de societăţile care le produc. 
Nu s-a observat nici o îmbunătăţire a calităţii utilităţilor publice, ale căror preţuri 
cresc de la lună la lună. 

Avem de-a face cu două momente strâns legate între ele: alinierea pre-
ţurilor combustibilului la intern, la cele internaţionale, ca metodă de restructu-
rare a industriei româneşti, care nu a dat rezultatele scontate. În schimb, a 
condus la înflorirea monopolurilor de stat şi private, pentru care orice devalor-
izare de monedă îi aduce avantaje fără nici un efort. 

De la producător, la angro şi de la acesta la magazine, unele produse îşi 
dublează preţul

1
. 

Libertatea stabilirii adaosurilor comerciale, fără impozite diferenţiate pe 
profit, alimentează îmbogăţirea nejustificată a detailiştilor şi sărăcirea cumpă-
rătorilor. 

Majoritatea detailiştilor vând mărfurile la un preţ cu cel puţin 50% mai 
mare decât cel cu care le-au cumpărat. 

                                                           
1
 Aida Dănilă, ”De la angro la magazin, unele produse îşi dublează preţul”, România 
liberă nr. 2828/15 iulie 1999. 
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Faptul că preţurile nu sunt stabile explică existenţa permanentă a situ-
aţiilor de dezechilibru dintre cerere şi ofertă. 

În perioada de tranziţie, statul, prin aparatul său, trebuie să-şi folosească 
instrumentele pentru a interveni în crearea condiţiilor normale în care se pot 
forma preţuri de echilibru; 

 să existe oferta din punct de vedere cantitativ, structural şi calitativ în 
raport cu cererea cantitativă, structurală şi calitativă; 

 să existe solvabilitatea cererii. 
Preţurile nu pot reuşi să regleze raportul între cerere şi ofertă, deoarece 

piaţa nu se prezintă în întregimea ei cu componentele definitorii. 
Dacă preţurile nu reflectă fidel costurile este, practic, imposibil să se cu-

noască rentabilitatea reală a unei întreprinderi şi să se evalueze corect activele 
ei. 

În viaţa reală, guvernele şi instituţiile legislative din ţările cu economie de 
piaţă consolidată, intervin în mare măsură în jocul liber ai mecanismului de 
preţ, şi manipulează piaţa pentru a se ajunge la scopurile sociale dezirabile. 

Instrumentele folosite sunt taxele, care măresc preţurile efective, sub-
venţiile, care micşorează preţurile efective, şi controlul preţului, care dictează 
preţurile minime şi maxime. 

 
 



3. DISFUNCŢIONALITĂŢI ÎN MECANISMUL DE 
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PIEŢEI DE BUNURI 

ŞI SERVICII 

 

3.1. Starea economiei româneşti 

Dificultăţile actuale din economia românească nu pot fi disociate de 
acumularea unui ansamblu de probleme a căror amânare, an de an, au gene-
rat degradarea gravă a performanţelor econo-mico-financiare şi sociale. 

Acumularea dezechilibrului dintre cererea şi oferta de bunuri şi servicii se 
datoreşte atât ritmului lent al reformelor, cât şi caracterului, uneori, contra-
dictoriu al politicilor concepute şi aplicate de autorităţile române. 

Dezechilibrele acumulate în timp au dus la deteriorarea dramatică a uno-
ra din cei mai importanţi indicatori sintetici ai economiei. 

a) Produsul intern brut total, expresia cea mai sintetică a situaţiei econ-
omiei româneşti, se menţine, într-o proporţie apreciabilă sub nivelul realizat în 
anul 1990. O situaţie similară se constată şi la indicatorii: produsul intern brut 
pe locuitor şi valoarea adăugată brută. 

În anul 1998, produsul intern brut reprezenta doar 76% din nivelul reali-
zat în anul 1989, premergător tranziţiei. 

b) În cadrul componentelor principale ale produsului intern brut, niveluri 
mai reduse s-au înregistrat în industrie, şi mai ridicate, în anumiţi ani, în agri-
cultură şi construcţii, in privinţa prestărilor de servicii, niveluri mai ridicate s-au 
obţinut în sectoarele: poştă şi telecomunicaţii; tranzacţii imobiliare, activităţi fi-
nanciare; învăţământ; administraţie publică, şi mai reduse în sectoarele: 
comerţ, transporturi şi depozitare; sănătate şi asistenţă socială. 

c) Ponderea consumului final in produsul intern brut a început să crească 
din anul 1994, ajungând în anul 1998 la circa 91%. Concomitent, s-a redus 
ponderea formării brute a capitalului fix, de la circa 30% în anul 1998, la cel 
mult 22-23% în perioada analizată. 

d) Gradul de ocupare al populaţiei a scăzut continuu. Disponibilizările de 
personal care au avut loc, îndeosebi în ultimii patru ani, au provocat perturbări, 
nu numai în sectoarele afectate de astfel de măsuri, ci şi în sfera managemen-
tului guvernamental, care trebuia să adopte decizii de absorbţie a acestora, 
atât prin crearea de noi locuri de muncă, cât şi prin alocarea de la bugetul de 
stat de resurse băneşti pentru compensările ce trebuiau acordate persoanelor 
disponibilizate. Întrucât problema creării de noi locuri de muncă a fost mult timp 
ignorată, iar compensaţiile şi ajutorul de şomaj s-au epuizat, au crescut con-
siderabil, în unele zone, tensiunile sociale. Şomajul a devenit un fenomen 
cronic de masă. 
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Tabelul nr. 2 - Dinamica unor indicatori macroeconomici în perioada 
1990-1998 

 
1) Calculat pe baza cursului de schimb mediu anual lei/USD 
Sursa: C.N.S., Anuarul statistic al României, 1996, 1998, 1999; B.N.R. Raport anual, 1998. 

 
 
e) Câştigul salarial nominal mediu net lunar al salariaţilor, pe ansamblul 

economiei, după ce s-a redus drastic în anii 1991-1994, a înregistrat o uşoară 
redresare în anii 1995-1996, după care a urmat o nouă cădere în anii 1997-
1998. Dacă avem în vedere şi scăderea puternică a pensiei medii reale, ne 
putem forma o imagine mai completă asupra impactului negativ pe care aceste 
evoluţii Ie-a avut asupra standardului de viaţă al majorităţii populaţiei ţării noas-
tre. 

f) Deşi evoluţia comerţului exterior (a exporturilor şi importurilor) evi-
denţiază un proces de redresare a acestuia în ultimii ani, totuşi faţă de real-
izările anului 1989, nivelul atins în anul 1998 a fost la export de numai 79,2%, 
iar la import de 128,8%, ceea ce relevă apariţia şi menţinerea unui grav 
dezechilibru între aceşti indicatori. 

Structura schimburilor comerciale exprimă, de fapt, ineficienţa acestor 
schimburi, gradul redus de valorificare a bunurilor şi serviciilor autohtone pe 
piaţa internaţională. 

Cifrele relevă că România nu a avut o strategie, politici şi programe de 
comerţ exterior clar definite, coerente şi profitabile, şi prin urmare exporturile şi 
importurile s-au desfăşurat anarhic, la voia întâmplării. 
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Acest dezechilibru este relevat şi de faptul că, gradul de acoperire a im-
porturilor prin exporturi care este subunitar, precum şi de soldul an de an nega-
tiv al balanţei comerciale externe (cu excepţia anului 1994, când s-a înregistrat 
un sold pozitiv de 411 milioane USD). Deficitul balanţei comerciale blochează 
orice bună intenţie de restructurare şi modernizare a economiei, orice demers 
vizând creşterea nivelului de trai ai populaţiei. 

g) Scăderea producţiei naţionale şi a exporturilor a generat devalorizarea 
monedei naţionale. Astfel, cursul de schimb mediu anual Iei/USD a crescut de 
la 76,4 Iei/USD în 1991, la 8875,6 Iei/USD în 1998, deci de peste 116 ori. 
Acest proces constituie un factor de bază ai sporirii inflaţiei. 

h) Datoria externă a ţării a crescut în perioada examinată de aproape 8 
ori. Grav este că, această creştere nu a fost însoţită de sporirea capacităţii de 
rambursare, respectiv fără a se realiza o restructurare şi modernizare semnifi-
cativă a producţiei şi dezvoltării durabile a economiei noastre. 

România se prezintă astăzi ca o ţară cu un trend în cădere, datorită fap-
tului că, atât managementul macroeconomic, cât şi cel microeconomic, au 
suferit în plin influenţa factorului politic şi a birocraţiei de stat. Totodată, 
asistenţa financiară şi managerială vest-europeană şi din celelalte ţări cu 
economie de piaţă a fost, în general, slabă. 

Între cauzele principale ale acumulării unor probleme grave în economia 
românească, menţionăm: 

În primul rând, renunţarea statului, atât la exercitarea funcţiei de ac-
ţionar efectiv, de control şi de gestionare eficientă a patrimoniului întreprin-
derilor sale, cât şi de orientare, coordonare şi stimulare a dezvoltării producţiei 
naţionale

1
. 

Teza cu privire la retragerea statului din economie nu trebuie confundată 
cu neimplicarea acestuia în monitorizarea crizei economice şi a tranziţiei. Este 
ştiut că, tocmai în asemenea perioade, statul trebuie să-şi intensifice preroga-
tivele sale de arbitru în domeniul economic şi social, redefinindu-şi compe-
tenţele, în funcţie de problemele concrete pe care le are de rezolvat. 

Rolul statului, în această perioadă nu trebuie să se reducă, ci să se 
schimbe, cerând din ce în ce mai multă competenţă pentru a elabora şi stimula 
aplicarea unor strategii, politici şi programe menite să creeze un mediu eco-
nomic sănătos, să dezvolte o piaţă competitivă şi să apere libera concurenţă, 
să promoveze politici şi programe de pregătire şi de realizare a integrării 
României în structurile europene etc. 

În al doilea rând, a lipsit încă de la începutul tranziţiei, o concepţie uni-
tară, coerentă şi realistă, o strategie, politici şi programe globale şi sectoriale 
care să vizeze dezvoltarea durabilă, competitivă a economiei româneşti

2
. Prac-

                                                           
1
 Silviu Opriş, ”Statul şi-a luat mâna de pe economie”, Curentul nr. 243/ 18.10.1998. 

2
 George Cojocaru,” Punctul de vedere al Camerei de Comerţ şi Industrie privind 
situaţia economica a României”, Adevărul economic nr. 25/23-29 iunie 1999. 
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tica a dovedit că, fără astfel de strategii, politici şi programe coerente, reforma 
concepută şi aplicată de guvernele care s-au succedat la putere suferă de 
confuzii, lipsă de fundamentare şi evaluare a consecinţelor unor decizii luate 
sub impulsul unor factori de moment, sau ca răspuns la reacţiile dure, imediate 
ale diferitelor categorii de agenţi economici, incapacitatea managerială de a 
pune în corelaţie elemente de analiză concretă a situaţiei economice şi sociale 
din România, de a gestiona problemele privind coordonarea proceselor de 
reformă în economia naţională

1
. 

România nu a avut până acum strategii, politici şi programe coerente şi 
realiste care să apere şi să stimuleze dezvoltare a comerţului interior şi exteri-
or. Lipsa acestora a condus la îngustarea pieţei interne şi limitarea posibil-
ităţilor de participare eficientă la fluxul mondial de bunuri şi servicii. 

Sugerate sau impuse de afară, măsurile reformatiste au fost preluate şi 
aplicate fără să se ţină seama de realităţile şi de nevoile de dezvoltare ale 
economiei româneşti. 

Din programele de restructurare economică lipsesc, nu numai estimarea 
corectă a eforturilor necesare, ci mai ales, tocmai perspectivele, orizonturile de 
timp şi obiectivele finale, care să dea speranţă oamenilor. 

În al treilea rând, menţionăm instabilitatea şi incoerenţa sistemului legis-
lativ, care au afectat negativ mediul de afaceri românesc, fie că s-au datorat 
intereselor politice de grup, fie nepriceperii legiuitorilor

2
. 

Instabilitatea vizează, în special, domeniile privatizării, investiţiilor, tax-
elor şi impozitelor. Astfel, reglementările privind privatizarea s-au modificat în 
cinci ani de peste opt ori. Apar permanent modificări în reglementările de bază, 
care îngreunează activitatea agenţilor economici. 

Studiile de specialitate relevă faptul că sistemul de reglementări este in-
adecvat la economia românească, iar lipsa de claritate a unor reglementări 
lasă loc interpretărilor şi abuzurilor organelor administraţiei publice. 

În consecinţă, atât timp cât orice lege poate fi interpretată şi există o 
portiţă de încălcare a ei, atât timp cât se revine cu alte hotărâri sau modificări 
ale legii respective, nu se poate vorbi de o stabilitate şi aplicare corectă a legis-
laţiei. Desigur că modificările legislative sunt necesare dacă au apărut fe-
nomene noi. 

În al patrulea rând, mediul economic românesc este, în prezent, neprimi-
tor, neprietenos, modul de interpretare a legilor nu este identic la toate nive-
lurile şi de către toţi agenţii economici. La aceasta se adaugă imixtiunea inter-
eselor politice în luarea unor decizii strict economice. 

                                                           
1
 Mihai Milca, Criza soluţiilor de ieşire din criză, Economistul nr. 998/27 28. octombrie 
1997. 

2
 ”Instabilitatea legislativă subminează economia naţională”, România liberă nr. 2828 
din 15 iulie 1999. 
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Un mediu de afaceri stabil (legi şi reguli clare şi durabile), o infrastructură 
corespunzătoare, siguranţa că se respectă regulile pieţei sunt condiţii sine-qua-
non, nu numai pentru investitorii străini, ci şi pentru cei autohtoni. 

Politicile aplicate în procesul de reformă au indus o stare de incertitudi-
ne, de nesiguranţă în rândul investitorilor străini. 

Una din condiţiile esenţiale în luarea unei decizii de către investitorii 
străini este legată de oportunităţile oferite de legislaţia ţării în care se face in-
vestiţia, legislaţie care trebuie deci să fie consecventă, dacă nu stabilă. 

Lipsa unor reguli clare, conform cărora să-şi desfăşoare activitatea, dar 
şi prezenţa unui aparat birocratic, inhibă disponibilitatea investitorilor străini de 
a veni în forţă pe piaţa românească. 

În ai cincilea rând, măsurile adoptate de guvern au dus la decapitalizarea 
întreprinderilor de stat, prin inexistenţa unei legislaţii privind protejarea patri-
moniului acestora, prin dobânzile exorbitante practicate de sistemul bancar, 
prin sistemul împovărător de impozite şi taxe, prin politicile administrative de 
stabilire a preţurilor unor bunuri şi servicii etc. 

În al şaselea rând, în relaţiile întreprinderilor cu băncile şi cu statul, au 
crescut puternic dobânzile şi datoriile, a apărut şi a căpătat proporţii alarmante 
blocajul economic şi financiar care împiedică considerabil desfăşurarea 
relaţiilor comerciale şi a proceselor de producţie, atât la întreprinderile cu capi-
tal de stat, cât şi ta cete cu capital privat şi între aceste două categorii de 
întreprinderi. 

Blocajul financiar şi decapitalizarea masivă a întreprinderilor româneşti 
împiedică, de asemenea, desfăşurarea unei concurenţe reale şi loiale, nu nu-
mai între acestea, ci şi cu companiile străine, afectând procesul de formare a 
unor preţuri de echilibru, a unor preţuri reale de piaţă, şi ca o consecinţă, eval-
uarea corectă a activităţii desfăşurate de fiecare agent economic şi a rezultate-
lor obţinute. 

În al şaptelea rând, remarcăm blocarea procesului de economisire şi de 
investiţii, care afectează considerabil procesele de relansare mult aşteptate, 
dezvoltarea durabilă a economiei româneşti şi ridicarea standardului de viaţă al 
populaţiei. 

Economisirea internă, în condiţiile unor venituri insuficient de mari, nu 
poate susţine creşterea economică. Astfel, în anul 1998 rata economisirii brute 
s-a cifrat la mai puţin de 10% din PIB, nivel cu totul insuficient pentru a susţine 
modernizarea economiei româneşti. În strânsă conexiune cu scăderea ratei 
acumulării, absorbţia internă pentru consum şi pentru investiţii s-a bazat, în tot 
mai mare măsură, pe împrumuturi externe. Dar, acumularea deficitelor a impus 
constrângeri în atragerea resurselor financiare externe. 

În al optulea rând, restructurarea şi privatizarea, subiecte aduse frecvent 
în discuţie se dovedesc a fi pietre tari ale reformei. Paşii făcuţi până acum au 
fost atât de lenţi şi de modeşti, încât nu au putut impulsioana relansarea econ-
omiei româneşti. 
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Restructurarea nu înseamnă, doar, stoparea pierderilor (prin privatizarea 
sau lichidarea întreprinderilor fără nici o şansă de redresare), ci trebuie con-
struită o structură economică viabilă. Producţia naţională nu se poate dezvolta 
prin lichidări de întreprinderi, ci prin stimularea celor profitabile. 

Restructurarea trebuie realizată de forţele pieţei, singurele în stare să 
valideze o societate comercială, dar cu sprijinul proprietarilor şi managerilor. 

Concentrarea deciziilor politice, aproape în totalitate, către privatizare şi 
macrostabilizare a paralizat, practic, orice gândire economică pozitivă în do-
meniul producţiei. Experienţa altor ţări, începând cu cele occidentale, arată că 
structura proprietăţii este doar una din probleme şi de departe, nu cea mai 
însemnată, pentru a ajunge la performanţele economice concordante cu pro-
gresul tehnico-ştiinţific. Curs necesar al tranziţiei la economia de piaţă, privat-
izarea nu poate fi un scop în sine, ci una din pârghiile gestionării mai eficiente 
a resurselor, iar aceasta ţine, îndeosebi, de capacitatea managerială a 
întreprinderilor. 

În al noulea rând, economia românească se zbate în haos şi neputinţă, 
deoarece managerii numiţi sau aleşi nu se ridică, în cea mai mare parte, la 
nivelul de cunoştinţe în domeniu, impus de locul sau funcţiile ocupate. 

În numeroase întreprinderi, managerii, în loc să fie iniţiatorii, promotorii 
schimbărilor, se mulţumesc să trăiască în trecut, după aceleaşi vechi reguli, 
obiceiuri şi mentalităţi pentru că sunt în siguranţă. Condiţiile succesului sunt: 
muncă intensă, mobilitate în gândire, spiritul inovator şi întreprinzător al unei 
echipe manageriale foarte eficiente cu voinţă şi înţelegere a colectivului. Actul 
managerial cere, nu numai pregătire şi experienţă, dar şi implicare, concentra-
re şi responsabilitate maximă, cu înaltă ţinută morală, cu un simţ deosebit al 
datoriei şi respectului faţă de colaboratori. 

Managerii nu au reuşit, în numeroase cazuri, să realizeze un sistem 
corespunzător de comunicare cu salariaţii şi de relaţii constructive cu sindicate-
le. Neglijarea acestei cerinţe fireşti a salariaţilor a condus la efecte extrem de 
negative: nu numai zvonuri, confuzie, descurajare, derută, dar şi false conflicte 
sociale acute, urmate de blocarea unor restructurări posibile. 

În al zecelea rând, relevăm situaţia socială tensionată. Disponibilizările 
colective de forţă de muncă în urma restructurării întreprinderilor şi dificultăţile 
mari întâmpinate de găsirea unui loc de muncă, precum şi veniturile reale insu-
ficiente pentru a asigura un trai decent, au provocat nemulţumiri şi îngrijorări în 
rândul populaţiei. În pofida aspiraţiilor de îmbunătăţire a nivelului de trai, ma-
joritatea cetăţenilor ţârii sunt confruntaţi cu lipsuri tot mai mari, fapt ce gene-
rează creşterea tensiunilor sociale, nu numai în anumite zone, ci chiar la nive-
lul ţării. 

Analiza veniturilor populaţiei relevă, clar, adâncirea inegalităţilor sociale 
şi accentuarea discrepanţelor dintre diferite categorii de gospodari. Bunăstarea 
unui segment relativ restrâns al populaţiei nu poate nici compensa, nici ascun-
de lipsa de mijloace materiale a majorităţii, sărăcia în care se zbate aceasta. 
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Fără o relansare viabilă, sănătoasă a economiei reale, însoţită de reduc-
erea costurilor, de un management performant şi de asumare a riscurilor inevi-
tabile investiţiilor, nu se va putea realiza o creştere economică durabilă şi o 
ridicare semnificativă a nivelului de trai al populaţiei. 

3.2. Piaţa internă de bunuri şi servicii 

Prin menirea ei fundamentală piaţa internă contribuie la satisfacerea 
trebuinţelor consumatorilor. De fapt. piaţa naţională este motorul tuturor activi-
tăţilor economice, conferindu-le însăşi raţiunea de a fi. Pentru că, nicăieri în 
lume, producţia nu este un scop in sine, ci dimpotrivă, este orientată de nece-
sităţi precise de consum. 

Piaţa internă reprezintă un factor de stabilitate şi de revigorare a econo-
miei naţionale în perspectivă. 

De multă vreme, piaţa internă românească acuză o stare de anemie 
cronică. Niciodată suficient de abundentă, ea a intrat într-o accentuată criză, 
încă de la începutul anilor '80, proces care a continuat şi după revoluţie. 

Deşi se afirmă permanent, de către oficialitatea statului de drept, că se 
urmăreşte tranziţia de la economia de comandă la cea de piaţă, totuşi piaţa 
internă a României s-a îngustat continuu. 

Pe piaţa internă se manifestă pregnant dezechilibrul între cerere şi 
ofertă, evidenţiind existenţa unor disfuncţionalităţi în mecanismele de 
funcţionare a economiei româneşti. 

Piaţa internă cunoaşte distorsiuni şi disfuncţionalităţi datorită unor fe-
nomene de instabilitate de natură macroeconomică (incertitudine, inflaţie, ex-
ces de imobilizări şi lipsă de lichiditate, deprecierea monedei naţionale etc). 

Existenţa unor inegalităţi în acţiunile de supraveghere şi control ale 
statului, a unui cadru legislativ de reglementare a raporturilor de piaţă mai puţin 
închegate şi cu suficiente goluri, care a permis şi mai permite manifestarea un-
or comportamente anormale a unor întreprinderi pe piaţă. 

În condiţiile scăderii constante a cererii interne, singura şansă de supra-
vieţuire a economiei noastre o constituie impulsionarea exporturilor. 

Nivelul şi dinamica dezechilibrului între cerere şi ofertă îşi găsesc expli-
caţia în politica macroeconomică aplicată în perioada 1990-1999, care nu a 
stimulat nici cererea şi nici oferta agregată de bunuri şi servicii. 

România nu duce lipsă de cerere potenţială care este reprimată. Oame-
nii au nevoie de multe lucruri, pe care le-ar cumpăra. Dar, pentru că n-au bani, 
îşi reprimă singuri cererea de consum. 

Nici în cazul agenţilor economici nu se duce lipsă de cerere potenţială. 
Fiecare dintre ei vine pe piaţă pentru a se aproviziona cu ceea ce are nevoie în 
procesul de producţie, în foarte multe cazuri, însă produsele obţinute nu aduc 
suficiente venituri pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de realizarea lui. 
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Dialogul dintre partenerii generici ai pieţei - producător şi consumator - 
este practic încă insuficient. Primul produce puţin şi scump, fără să-l intereseze 
ce destinaţie au produsele sale, obligându-l pe al doilea să-şi amâne satisfac-
erea unor nevoi esenţiale. 

Slăbiciunile pieţei interne sunt nu numai tratate cu indiferenţă, dar şi 
întreţinute în mod deliberat. Aşa se explică sporirea aberantă a taxelor şi im-
pozitelor, a dobânzilor şi a preţurilor bunurilor şi serviciilor. 

Prima consecinţă a debilităţii pieţei interne este sărăcia, menţinerea unei 
însemnate părţi din populaţie la un standard de viaţă situat la limita supra-
vieţuirii ignorându-se un adevăr cunoscut: nu va exista niciodată o ţară bogată 
cu oameni săraci. Pe de altă parte, contrapusă polarizării tot mai evidente a 
societăţii, sărăcia celor mulţi - pe lângă ignoranţă şi promiscuitate, generează o 
stare de spirit adversă şi, totodată, nefastă reformelor prevăzute. 

În condiţiile scăderii puternice a producţiei naţionale de bunuri şi servicii, 
pe piaţa internă au pătruns produsele străine chiar şi atunci când, tradiţional, 
producţia românească avea un avantaj competitiv redutabil (cereale, lână, 
came, păsări, lapte, mobilă, ape minerale etc). Această situaţie a dus la neuti-
lizarea unei părţi importante a capitalului fix naţional, la şomaj cu caracter 
cronic şi de masă, la inflaţie galopantă şi scăderea uluitoare a cursului 
monedei naţionale, la creşterea ameţitoare a preţurilor bunurilor şi serviciilor, 
cu excepţia preţului forţei de muncă, ce a fost redus sistematic şi pe acest 
fundal general, la o gravă sărăcire absolută a majorităţii populaţiei. Scăderea 
puterii de cumpărare a românilor pune în evidenţă şi o deosebire de concepte: 
la noi, reforma, ca şi întreaga politică economică, sunt prea puţin preocupate 
de dezvoltarea pieţei interne, mergându-se până la absurda fetişizare a expor-
tului. 

Oficialităţile se mulţumesc să pună această anomalie pe seama restruc-
turării impuse de reformă. Ele nu iau în considerare faptul, deosebit de im-
portant, că nivelul cererii interne de produse şi servicii determină nivelul ocu-
pării forţei de muncă. 

Nu poate fi trecut cu vederea nici impactul negativ pe care o piaţă internă 
slabă îl exercită asupra investitorilor străini, de care România susţine că are 
atâta nevoie. Ce-ar putea să-i determine, în definitiv, să investească într-o 
economie şi o ţară care nu le oferă prea multe perspective? lată un subiect de 
meditaţie pentru cei care şi-au asumat gestiunea reformei şi a economiei 
româneşti. 

3.2.1. Cererea agregată de bunuri şi servicii 

Caracteristica dominantă a tranziţiei o constituie reducerea continuă a 
nivelului cererii agregate. 

Tabelul nr. 3 - Dinamica produsului intern brut pe categorii de utilizări 

1990= 100 
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 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Consumul final 
- Consumul final al populaţiei 
- Consumul final al 
administraţiei publice 
- Consumul final al 
administraţiei private 

34,3 
78,2 
116.0 
73,6 

87,5 
80,2 
128.8 
51,6 

97,0 
90,7 
130,1 
53,1 

103,7 
98,0 
132,0 
63,9 

99,3 
94,4 
120,9 
70,3 

95.3 
90,0 
120,4 
70.3 

Formarea brută a capitalului fix 
- formarea brută a capitalului 
fix 
- variaţia stocurilor 

61.7 
82.2 
40.3 

56,3 
99.2 
17.5 

54,0 
106.1 
8.1 

55,3 
112.1 
6,4 

57,4 
114,0 -
0,3 

41,0 
108.1 
1.3 

Export net 52.3 14.5 15.7 22,2 21,8 24.8 

Sursa: C.N.S. Anuarul statistic al României, 1998. p. 343, 1999. p. 330;  N.C.S. Romania in 
figures. 1999. p. 30. 

 
În special, în anii 1991-1993 şi 1997-1998 cererea agregată a scăzut 

foarte mult comparativ cu anul 1990. 
În cadrul consumului final, doar cel al administraţiei publice s-a înscris pe 

o pantă ascendentă nefirească. Dacă înainte de anul 1990 consumul admin-
istraţiei publice se situa, în medie la mai puţin de 10% din PIB, în 1998, acesta 
a ajuns la aproape 15% din PIB. 

În aceeaşi perioadă, atât vânzările de mărfuri cu amănuntul, cât şi ser-
viciile comerciale prestate populaţiei se menţin mult sub nivelul realizat în anul 
1990. 

 
Tabelul nr. 4 - Dinamica comerţului cu amănuntul şi serviciilor comerciale 

în perioada 1990 -1998 

1990= 100 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1. Comerţul cu amănuntul 
total, din care: 
- mărfuri alimentare 
- mărfuri nealimentare 

74,5 
73,1 
75,6 

61,6 
53,7 
68,4 

56,9 
50,2 
62,6 

61,7 
50,5 
72,1 

79,6 
58,3 
99,9 

91,8 
60,7 
121,7 

80,7 
54,7 
105,5 

97,3 
65,6 
127,7 

2. Prestări de servicii 
comerciale pentru 
populaţie

1
' 

63,0 53,2 31,3 37,8 45,4 48,9 40.4 34,0 

Exclusiv serviciile de transport; poştă şi telecomunicaţii. 
Sursa: C.N.S. Anuarul statistic al României, 1996, p. 661 şi 692; 1998. p. 598. 626-627; 

1999, p. 591, 615. 
 

Dezechilibrul între cerere şi ofertă a evoluat în contextul deteriorării 
tuturor parametrilor economiei naţionale. 

Analiza evoluţiei cererii agregate relevă faptul că toate componentele 
acesteia sunt influenţate atât de factori şi forme de manifestare comune, dar şi 
de caracteristici specifice fiecărei componente. Factorii se manifestă cu inten-
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sităţi diferite, fiecare dintre ei are un anumit rol în mecanismul general al cererii 
agregate. 

Contracţia cererii de bunuri şi servicii de consum afectează cererea 
agregată prin dimensiunile şi ponderea pe care o deţine consumul populaţiei, 
iar cea de bunuri de investiţii se evidenţiază prin intensitatea şi mărimea sa, ca 
şi prin complexitatea şi dificultăţile soluţionării sale. 

Remarcăm faptul că, deşi fiecare dintre factorii care frânează componen-
tele cererii are, în principal, o determinare proprie, totuşi ei sunt legaţi între ei, 
influenţându-se reciproc. 

Mecanismele care generează cererea nu au capacitatea să determine 
creşterea acesteia pe măsura nevoilor populaţiei şi a cerinţelor dezvoltării eco-
nomia. Astfel, cererea nu poate să devină un factor propulsator al creşterii 
economice. 

Rezultatul influenţei factorilor din domeniul cererii îl constituie reducerea 
efectivă a cererii. 

Cererea agregată de bunuri şi servicii s-a diminuat sub acţiunea unui 
complex de factori între care cei mai importanţi sunt: 

Inflaţia, factor de depreciere a banilor şi de creştere sensibilă, generali-
zată şi durabilă a preţurilor care duce la redistribuirea veniturilor în favoarea 
unor categorii sociale şi în defavoarea altora, îndeosebi de la săraci la bogaţi. 

Într-o formă generală, se poate spune că inflaţia este rezultatul unui pro-
ces economic complex, determinat de dezechilibrul dintre cerere şi ofertă, din 
care rezultă o creştere aberantă, generală a preţurilor/tarifelor de cumpărare 
de bunuri de consum sau investiţii şi de servicii, şi o diminuare accentuată a 
puterii de cumpărare a monedei naţionale, respectiv a veniturilor obţinute de 
către populaţie şi agenţii economici. 

La baza inflaţiei se află, în general: 
• emisiunea excesivă a masei monetare (inflaţie prin monedă); 
• excesul de cerere solvabilă (inflaţie prin cerere); 
• insuficienţa ofertei de bunuri şi servicii (inflaţie prin ofertă); 
• creşterea salariilor într-un ritm mai mare decât cel al productivităţii 

muncii (inflaţie prin costuri); 
• creşterea preţurilor internaţionale (inflaţie prin import); 
• cerere potenţială fără ofertă (producţie fără cerere solvabilă); 
• ineficienţa utilizării resurselor datorată tehnologiilor învechite sau unui 

management necorespunzător etc. 
În funcţie de momentul de acţiune, inflaţia este de două feluri: corectivă 

şi de fond. 
Primul tip de inflaţie este determinată de corecţiile care se aplică 

preţurilor nereale pentru a fi aduse la nivelul indicat de piaţă. De această 
inflaţie se scapă prin liberalizarea preţurilor. 
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Al doilea tip de inflaţie, de fond, este generată de performanţa econom-
ică. Cu cât o economie este mai puţin performantă, cu atât inflaţia de fond este 
mai mare. 

Ambele forme au contribuit ta sporirea puternică a inflaţiei, atingând 
niveluri deosebit de înalte, exprimate de 2-3 cifre, fapt ce a avut o influenţă 
gravă asupra cererii de consum. 

 
Tabelul nr. 5 - Rata medie a inflaţiei, în perioada 1991 -1999 

1990= 100 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Rata inflaţiei          

total, 10,3 9,6 12,1 4,1 2,1 3,8 8,0 2,9 3,7 

din care:          

- Mărfuri alimen-          

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

- Mărfuri neali-          

mentare 9,0 9,3 12,9 3,7 2,0 4,0 7,7 3,2 4,0 

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

Sursă: C.N.S. Buletin statistic de Preţuri nr. 12/1999. 

 
Rata medie lunară a inflaţiei s-a menţinut, în perioada examinată, la un 

nivel ridicat, cu oscilaţii mai mari, sau mai mici, de la un an la altul. 
Datele înscrise în tabelul nr. 5 arată că, în anul 1998, comparativ cu anul 

1990, preţurile au înregistrat o creştere generală de peste 526 ori, din care 
preţurile mărfurilor alimentare de 532,6 ori, ale mărfurilor nealimentare de 
493,9 ori şi al serviciilor de 628,1 ori. Indicele preţurilor de consum în luna de-
cembrie 1999, faţă de luna octombrie 1990 a ajuns la 93296,9 % pe total, la 
79127,0 % la mărfuri alimentare, la 93130,7% la mărfurile nealimentare şi la 
149643,3% la servicii. 

 
 

Tabelul nr. 6 - Evoluţia indicilor preţurilor de consum în perioada 1990-
1998 

1990 = 100 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Indicele general al 
preţurilor, din care: 

270,2 838,8 2987,0 7071,9 9353,4 12983,
4 

33076,
9 

52624,2 

• Mărfuri alimentare 
- Mărfuri nealim. 
- Servicii 

286,2 
267,8 
235,7 

963,4 
787,9 
661,0 

3361,2 
2907,4 
2249,5 

7940,3 
6769,8 
5641,8 

10469,
3 
8775,5 
8051,2 

14276,
5 
12205,
9 
11830,
8 

35885,
9 
30822,
5 
32708,
8 

53263,9 
49392,4 
82818,0 

Rata inflaţiei 222,8 199,2 295,5 61,7 27,8 56,9 151,4 40,6 
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Sursa: C.N.S., Anuarul statistic al României 1995, p. 410; 1998, p. 386; 1999, p. 372. 

În perioada examinată, rata inflaţiei, la finele fiecărui an, a oscilat între 
295,5% în 1993 şi 27,8% în 1995. Este evidentă tendinţa de creştere generali-
zată a preţurilor şi tarifelor. S-a ajuns astfel, la preţuri peste nivelul de echilibru, 
care au erodat puternic puterea de cumpărare a populaţiei. 

Dacă nivelul general al preţurilor creste din anumite motive, considerând 
că ceilalţi factori rămân neschimbaţi, acesta afectează cererea agregată în 
două moduri: 

a) prin creşterea nivelului preţurilor se reduce puterea de cumpărare a 
banilor şi a valorii reale a bunurilor şi serviciilor, în general. Rezultatul este că 
putem cumpăra mai puţine bunuri şi servicii cu un venit nominal dat, şi deci are 
loc o diminuare a cererii agregate; 

b) o sporire a nivelului preţurilor bunurilor şi serviciilor din ţara noastră 
face ca acestea să fie mai scumpe faţă de bunurile şi serviciile străine. 

Aceasta înseamnă că, consumatorii interni vor fi tentaţi să cumpere mai 
puţine bunuri şi servicii produse în ţară, deoarece ele au devenit relativ mai 
scumpe faţă de produsele străine. 

În consecinţă, importurile vor creşte. Aceasta mai înseamnă că produ-
cătorii interni vor putea vinde mai puţin din produsele lor în exterior, deoarece 
ele au devenit mai scumpe faţă de produsele concurente de pe pieţele străine. 
În consecinţă, exporturile vor scădea. Astfel, prin intermediul legăturilor comer-
ciale internaţionale, o creştere a nivelului preţurilor interne va reduce cererea 
agregată, pentru bunurile şi serviciile interne. 

Pe scurt, prin reducerea puterii de cumpărare a banilor, prin sporirea im-
porturilor şi prin scăderea exporturilor, o creştere a nivelului general al 
preţurilor reduce cererea agregată pentru bunurile şi serviciile produse pe plan 
intern. 

Când nivelul general al preţurilor creşte, puterea de cumpărare a banilor 
scade, astfel că ei pot să cumpere mai puţine bunuri şi servicii. În plus, consu-
matorii transferă, într-o oarecare măsură, cumpărăturile lor de bunuri şi servicii 
de Ia furnizori locali la cei străini. Mai mult, la preţuri mai mari, producătorii 
găsesc dificil să vândă bunurile şi serviciile lor in afară, astfel că exporturile 
scad. 

Inflaţia ridicată face încă ravagii în economia românească şi distruge 
procese de producţie şi loveşte năpraznic în stimulentele muncii prin răsturnări 
de valori, pierderi de competenţă etc. 

Evoluţia şi amploarea inflaţiei dovedesc că autorităţile statului au pierdut 
controlul asupra acesteia. 

Menţinerea nivelului scăzut al veniturilor 

În condiţiile scăpării de sub control al preţurilor, autorităţile statului s-au 
concentrat asupra unor măsuri de control al creşterii veniturilor salariale şi a 
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altor venituri, prin supraimpozitarea creşterii salariilor peste anumite limite, pre-
cum şi prin indexarea salariilor, îndeosebi din instituţiile bugetare, pensiilor, 
alocaţiilor familiale, ajutoare de şomaj etc. 

Politica veniturilor mici a dus la scăderea ponderii salariilor nete în pro-
dusul intern brut de la 61,6% în 1990 la 27% în 1997 (tabelul nr. 6). Un proces 
continuu asemănător, dar cu o diminuare mai redusă a avut loc şi în privinţa 
prestărilor sociale, fapt ce a avut ca rezultat amplificarea gradului de sărăcire a 
populaţiei. 

 
Tabelul nr. 7 - Evoluţia ponderii venitului disponibil al populaţiei în PIB,  

în perioada 1990 -1997 

% 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Salarii nete 61,6 53,5 45,7 39,8 35,8 35,2 33,8 27,0 

Prestaţii sociale 16,9 15,8 14,3 13,8 13,2 13,0 12,5  

Sursa: C.N.S., B.N.R.. Conturile Naţionale 1995 -1996. septembrie 1999, p.69. 

 
Ceea ce lipseşte încă în România este încurajarea muncii eficiente. În 

acest context, se perpetuează munca de mântuială care consumă fonduri 
uriaşe, dar nu lasă nimic durabil. 

În economie pot fi deosebite două tipuri principale de activităţi, a căror 
eficienţă se măsoară, fie prin productivitatea muncii, fie prin utilitatea lor. În 
ambele cazuri, distribuirea veniturilor trebuie să se facă după nişte criterii sau 
reguli caracteristice pieţei şi democraţiei, cum ar fi: gradul de tehnicitate, 
pregătirea intelectuală, tehnică şi profesională pe care o implică gradul de difi-
cultate şi periculozitate a desfăşurării activităţilor respective etc.

1
 

În acest context, reamintim că una dintre corelaţiile fundamentale ale 
oricărei economii viabile este aceea dintre productivitatea muncii şi creşterea 
câştigurilor salariate. 

Deşi, în ultimii ani, se afirmă frecvent de către autorităţile guvernamentale, 
şi chiar de către unii specialişti, că în România salariile cresc, nu ca urmare a 
unor performanţe economice, ci a unor presiuni sindicale, totuşi datele statistice 
oficiale arată că, pe ansamblul economiei, dinamica câştigului salarial nominal 
mediu net lunar al salariaţilor este devansată de cea a produsului intern brut, iar 
în industrie şi construcţii, unde se urmăreşte şi se calculează productivitatea 
muncii, aceasta depăşeşte, de regulă, semnificativ sporirea salariilor (tabelul nr. 
8). 

 
Tabelul nr. 8 - Dinamica unor indicatori 

1990=100 

                                                           
1
 Dionysius Fota, ”Dreptul la o viaţă demnă”, Adevărul economic nr. 3/19 - 25 ianuarie 
2000. 
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 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Produsul intern brut 87,1 79,4 80,6 83,8 89,8 93,4 87,7 83,0 

Câştigul salarial real 81,7 71,3 59,4 59,4 66,5 72,7 56,3 58,2 

Pensia medie reală 77.5 63,7 56,5 55,3 61,2 62,8 49,7 48,8 

Productivitatea muncii în 
industrie 

85,0 73,6 80,2 92,4 104.6 102,8 100,9 93,5 

Productivitatea muncii în 
construcţii 

77,6 83,9 88,1 117,3 137,8 148,4 132,3 126,7 

Sursa: C.N.S. Anuarul statistic al României. 1998; 1999, p. 174, 203, 330, 481, 502. 

 
În prezent, salariile majorităţii muncitorilor şi funcţionarilor nu ajung 

pentru a le satisface nevoile decente de zi cu zi. 
 

Figura nr. 1 - Indicii câştigului salarial real 

 
Sursa: C.N.S. Anuarul statistic al României, 1998, p. 178. 

 
Figura nr. 2 - Indicii pensiei medii reale a pensionarilor de asigurări 

sociale de stat 

 
Sursa: C.N.S. Anuarul statistic al României, 1998, p. 204. 
 
Acest fenomen poate fi pus mai pregnant în evidenţă, dacă examinăm 

comparativ dinamica produsului intern brut cu cea a câştigului salarial real (fig-
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ura nr. 1) şi a pensiei medii reale a pensionarilor de asigurări sociale de stat 
(figura nr. 2) şi cu productivitatea muncii din industrie şi construcţii. 

Scăderea veniturilor reale ale unor segmente ale populaţiei, ca urmare a 
intensificării crizei inflaţioniste echivalează, în fapt, cu scăderea puterii de 
cumpărare, respectiv cu scăderea consumului acestora de mărfuri şi servicii, 
ceea ce va atrage după sine restrângerea producţiei, respectiv utilizarea in-
completă a factorilor de producţie. 

Întrucât distribuirea veniturilor individuale nu are o suficient de strânsă 
legătură cu rezultatele obţinute în producţie, nu se poate asigura şi o motivare 
corespunzătoare a personajului pentru a depune maximum de efort. Dacă 
stimulentele pentru a lucra mai mult sunt slabe, nu vor avea loc îmbunătăţiri 
semnificative în tehnologie, în organizarea producţiei şi în gestionarea eficientă 
a resurselor întreprinderii respective. 

Creşterea costului vieţii reduce postbilităţile de a economisi, iar fără 
acumulare internă este foarte greu, dacă nu imposibil să ieşim din actuala 
criză. 

Sistemul de impozite, taxe şi de dobânzi plătite de populaţie şi de 
agenţii economici bugetului de stat şi băncilor, constituie un alt factor important 
de diminuare a veniturilor, a puterii de cumpărare a populaţiei şi rentabilităţii 
unităţilor economice. 

Fiscalitatea sufocantă este atestată de faptul că, pentru plata unui salariu 
mediu pe economie, statul impune asupra salariaţilor şi asupra întreprinderilor 
impozit pe salariu, contribuţii asigurări sociale, fond de şomaj, fond pentru 
sănătate, fond de solidaritate, fond pentru învăţământ, pensie suplimentară etc. 

Într-o întreprindere profitabilă, statul percepe 38% impozit pe profit, 10% 
impozit pe dividende, şi în funcţie de profit, accize, taxe vamale, taxe locale 
etc. În fine, pentru fiecare leu profit net obţinut se plătesc statului 3-4 iei im-
pozite, taxe şi contribuţii

1
. Sunt stabilite prin lege circa 85 impozite, taxe şi con-

tribuţii pentru a fi plătite de salariaţi şi cetăţeni, de întreprinderi, ceea ce 
afectează considerabil puterea de cumpărare şi rentabilitatea. 

Sistemul fiscal este departe de a încuraja munca de calitate şi spiritul 
întreprinzător; nenumărate impozite şi taxe îi împovărează tocmai pe cei care 
ar putea lărgi producţia. 

Sporirea autoconsumului de produse agroalimentare reprezintă un alt 
factor care a contribuit la reducerea cererii solvabile a populaţiei în perioada de 
tranziţie. 

Restituirea terenurilor agricole proprietarilor de drept şi reducerea veni-
turilor reale, a creat posibilitatea şi necesitatea utilizării unor cantităţi de pro-
duse agroalimentare din producţie proprie, pentru satisfacerea nevoilor de 
consum, de către un număr mare de gospodării. 

                                                           
1
 Viorel Sălăjean, ”Evaluări privind zece ani de tranziţie în România”, Adevărul 
economic nr. 50/15-21, decembrie 1999. 
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Reducerea drastică a cererii solvabile s-a reflectat, îndeosebi, în dimin-
uarea gravă a producţiei industriale şi a comerţului, menţinându-se, chiar 
amptificându-se dezechilibrul dintre cerere şi oferta cantitativă, calitativă şi 
structurală de bunuri şi servicii pe piaţa internă. 

3.2.2. Oferta agregată de bunuri şi servicii 

În România, nu numai în anii '80, ci şi în anii '90, oferta de bunuri şi ser-
vicii a fost deosebit de scăzută, atât în comparaţie cu cererea solvabilă, cât, 
mai ales şi cu nevoile de consum ale populaţiei, precum şi cu nevoile de bunuri 
şi servicii necesare investiţiilor şi consumului productiv al întreprinderilor. 

După anul 1989, mai ales în industrie, producţia naţională a scăzut dra-
matic. Astfel că, în prezent, economia românească suferă de o gravă penurie 
de bunuri şi servicii de calitate corespunzătoare. 

Scăderea producţiei a avut loc datorită dificultăţilor şi disfuncţionalităţilor 
generate de manifestarea crizei economice şi amplificată de problemele noi 
apărute în procesul de tranziţie. 

 

Tabelul nr. 9 - Dinamica produsului intern brut pe principalele categorii 
de resurse, în perioada 1990-1998 

1990=100 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Industrie 76,0 78,6 83,0 88,7 81,6 79,0 

Agricultură 87,4 89,9 94,2 90,2 89,1 80,0 

Construcţii 94.9 120,8 128,9 129,9 104,9 103,3 

Servicii 91.7 93.8 101.4 107,0 92,5 86,7 

Sursa: Anuarul statistic al României, 1999, p. 329 şi  Romania in figures 1990, p. 29. 

 
Datele relevă că, în perioada investigată, se pot deosebi trei perioade în 

evoluţia producţiei de bunuri şi de servicii: 
• prima plasată în anii demarării tranziţiei, respectiv 1991-1993, când a 

avut loc o scădere dramatică, îndeosebi, a producţiei industriale, dar şi de con-
strucţii şi de prestări de servicii; 

• a doua perioadă, între anii 1964-1996, când începe o revigorare uşoară 
a producţiei industriale şi agricole şi, mai ales, a lucrărilor de construcţii şi a 
prestărilor de servicii; 

• a treia perioadă 1997-1998, când are loc o nouă reducere de proporţii 
considerabile, atât a producţiei bunurilor de consum, cât şi a prestărilor de ser-
vicii. 

Prăbuşirea consumului intern în perioada de tranziţie a afectat puternic 
producţia de bunuri şi de servicii care, din lipsă de piaţă de desfacere, şi-a re-
strâns substanţial activitatea. Aşa se explică situaţia îngrijorătoare din multe 
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ramuri ate producţiei naţionale. Acest regres al producţiei ar fi fost şi mai mare 
în absenţa cererii externe. 

În această perioadă cererea externă a fost un stimulent important pentru 
producţia internă de bunuri de consum pentru populaţie, îndeosebi mărfuri 
tradiţionale produse mai ales în sistem lohn. 

În cadrul industriei există unele deosebiri ale evoluţiei pe principalele ac-
tivităţi. 

 
Tabelul nr. 10 - Dinamica producţiei industriale pe activităţi în perioada 

1990-1997 

1990=100 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Total industrie 77.2 60,3 61,1 63.1 69,0 75,8 68,0 58,6 

- Industria extractivă 81.7 81.0 79,9 81.3 80,8 80,2 76,6 65,2 

- industria prelucrătoare 76,2 57,9 58.3 60.5 67,8 76,3 68.2 58.7 

- energie electrică şi 
termică, gaze şi apă 

90,6 84,1 89.9 89.8 92,8 54.4 82.2 72.6 

Sursa: Anuarul statistic al României, 1996, p. 400 - 401, 1998, p. 370-371, p. 480. 

 
Se poate observa că, în general, scăderile cele mai mari au avut loc în 

industria prelucrătoare, respectiv producătoare de bunuri de consum şi bunuri 
pentru investiţii, dar şi de o bună parte din bunurile de consum intermediare. 
Industria extractivă şi cea de energie electrică şi termică, gaze şi apă care 
produc bunuri intermediare au înregistrat reduceri mai moderate. 

O imagine mai analitică se poate obţine din examinarea datelor înscrise 
în tabelul nr. 11. 

 
Tabelul nr. 11 - Dinamica producţiei industriei prelucrătoare pe sectoare 

1995=100 

 1997 1998 1999 

Total industrie prelucrătoare 86,7 72,2 68,1 
din care:    
- bunuri de uz curent 84,8 71.4 68,5 
- bunuri de folosinţă îndelungată 136,7 100,0 69,3 
- bunuri de capital 88.1 90,4 91,7 
- bunuri intermediare 79,2 60,5 56,1 

Sursa: C.N.S., Buletin statistic lunar nr. 12/1998, p. 16 şi nr. 12/1999,p. 14. 

 
În această perioadă, o dinamică peste media industriei prelucrătoare s-a 

realizat la producţia de bunuri de folosinţă îndelungată, bunuri de uz curent şi 
bunuri de capital şi mult sub medie la producţia de bunuri intermediare, în 
ultimii doi ani. 
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Datele privind volumul, structura şi dimensiunea stocurilor la 30 IX 1999 
faţă de media lunară a producţiei realizate, ne permit să oferim o imagine mai 
completă asupra producţiei industriei prelucrătoare (vezi tabelul nr. 12). 

 
Tabelul nr. 12 - Structura producţiei şi dimensiunea stocurilor la 31 XII 

1998 şi 30 IX 1999 

 
Sursa: Calculat pe baza datelor înscrise în Buletinul statistic lunar nr. 12/1998, p. 17 şi nr. 

9/1999, p. 13. 

 
Informaţiile prezentate ne permit următoarele constatări: 

 ponderea relativ redusă a bunurilor de uz curent şi de folosinţă 
îndelungată în ansamblul industriei prelucrătoare (21,3%); 

 ponderea ridicată a bunurilor Intermediare şi de capital în totalul 
producţiei; 

 creşterea stocurilor la bunurile de capital şi la cele de folosinţă 
îndelungată; 

 variaţia mare a dimensiunii stocurilor comparativ cu producţia medie 
lunară realizată. 

Dacă pe ansamblul industriei prelucrătoare stocurile reprezintă circa 
70% din producţia medie lunară, la bunurile de consum intermediar şi bunurile 
de uz curent, dimensiunea stocurilor este mult sub medie, la bunurile de capital 
şi de folosinţă îndelungată stocurile sunt mult peste medie. 

În perioada investigată, industria românească nu a avut o politică care să 
orienteze şi să faciliteze dezvoltarea producţiei de bunuri şi servicii de calitate 
superioară, utile, deopotrivă, atât populaţiei, cât şi sectorului de investiţii. 

Acordându-se prioritate politicilor monetare şi valutare s-a neglijat 
producţia de bunuri şi servicii, care reprezintă venitul real al ţării, întârziindu-se 
schimbările în economia reală, cu toate că aici este cheia problemelor tran-
ziţiei. 
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În condiţiile lipsei unor măsuri concrete şi eficiente de sprijinire a 
producţiei interne, viabile, s-a restrâns şi oferta agenţilor economici pe piaţa 
internă şi pe pieţele externe. 

Datele statistice înscrise în tabelul nr. 13 ne oferă noi elemente refer-
itoare la evoluţia producţiei pe grupe de ramuri şi pe activităţi mai analitice. 

Datele atestă că, în fiecare grupă de ramură şi grupă de produse, au 
avut loc diminuări grave ale producţiei, chiar şi la produsele la care ţara no-
astră are tradiţie recunoscută şi/sau o bază solidă de materii prime, cum ar fi: 
industria textilă şi a confecţiilor din textile şi piele; industria alimentară şi a bău-
turilor; industria mobilei; industria de extracţie şi prelucrarea petrolului, a ţiţei-
ului etc. 

 
Tabelul nr. 13 Dinamica producţiei industriale 

1990=100 

RAMURA 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Total industrie, din care: 77,2 60,3 61,1 63,1 69,0 75,8 73,3 58,6 

1. Ramuri producătoare de bunuri de consum 

- Alimentară şi băuturi 80,9 66,3 57,1 64,6 66,0 64,2 67,1 55,5 

- Textilă şi produse textile 83,3 57,9 56,6 57,1 56,1- 46,5 53,6 41,2 

- Confecţii din textile, blănuri şi piele 88,9 61,8 59,0 85,6 105,
1 

144,8 132,
0 

108,6 

- Pielărie şi încălţăminte 83,9 59,5 58,5 65,6 70,8 64,4 73,2 66,7 

- Mobilier 94.3 76,7 99,4 112,3 144,
9 

218,1 207,
7 

149,1 

2. Ramuri producătoare de bunuri de consum intermediar 

- Extracţia şi prepararea cărbunelui 83,4 95,6 96,8 99,5 99,7 102,4 105,
3 

64,8 

- Extracţia ţiţeiului şi gazelor naturale 85,4 82,1 82,4 80,8 80,2 78,3 80,2 73.1 

- Extracţia şi prepararea minereurilor 
nemetalifere 

77,2 72,1 72,7 83,0 80,3 76,0 78,2 62,1 

- Alte activităţi extractive 74,5 49,5 44,8 40,9 42,2 41,4 38,6 \ 36,7 

- Prelucrarea lemnului 76,5 62,2 56,5 48,1 47,3 49,1 51,7 41,7 

- Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea 
cărbunelui, tratarea combustibililor 
nucleari 

64,1 57,0 56,5 66,8 67,3 61,4 61,9 58,0 

- Chimie şi fibre sintetice şi artificiale 73,5 56,2 58,3 53,6 58,6 55,4 51,4 30,3 

- Alte produse din minerale nemetalice 77,2 62,6 62,6 57,8 64,2 67,7 70,7 58,7 

- Metalurgie 71,2 50,1 54,1 56,5 66,4 65,8 61,2 61,4 

- Energie electrică şi termică, gaze şi 
apă 

90,6 84,1 89,9 89,8 92,8 94,4 93,5 72,6 

3 Ramuri producătoare de bunuri de investiţii 

- Construcţii metalice şi produse din 
metal 

83,4 58,5 54,0 46,2 55,3 56,4 34,2 28,2 

- Maşini şi echipamente 65,3 50,9 52,4 49,4 60,5 78,8 75,2 43,8 

- Mijloace ale tehnicii de calcul şi de 
birou 

61,5 44,9 32,6 35,9 38,0 50,4   
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RAMURA 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

- Maşini şi aparate electrice 70,9 47,0 50,4 78,1 97,6 124,
0 

113,
9 

107,5 

- Echipamente, aparate de radio, 
televiziune şi comunicaţii 

88,5 57,9 69,1 148,3 185,
2 

338,
0 

248,
3 

216,3 

- Aparatură şi instrumente medicale 81,0 59,8 60,1 51,7 69,5 98,1 88,3 59,6 

- Mijloace de transport rutier 75,a 53,3 67,1 61,0 61,4 76,4 103,
8 

111.2 

- Alte mijloace de transport 74,6 63,8 71,7 56,4 66,8 80,1 70,5 87,1 

Sursa: CNS, Anuarul statistic al României 1996, p. 488 - 489; 1999, 480. 

 
În condiţiile restrângerii grave a cererii, de exemplu, industria confecţiilor 

din textile şi industria încălţămintei, au supravieţuit în această perioadă prin 
producţia în regim de lohn. Acesta deţine o pondere mare în producţia de con-
fecţii şi de încălţăminte, constituind pe termen scurt o soluţie salvatoare, însă 
pe termen mediu şi lung poate deveni deosebit de dăunător. 

În acest sistem partenerii străini, firme de tradiţie de pe piaţa mondială, 
asigură întreprinderilor româneşti comenzile, mărcile, modelele, materialele şt 
pieţele de desfacere

1
. 

Partenerii străini recurg la acest sistem datorită existenţei în ţara noastră 
de forţă de muncă calificată şi ieftină, obţinând astfel, produse la un preţ redus, 
pe care le vând la preţurile pieţei din ţările respective, şi deci, obţin o profitabili-
tate ridicată. 

Pe termen scurt lohn-ul prezintă unele avantaje, cum ar fi: 
• soluţie salvatoare pentru supravieţuirea unor întreprinderi româneşti 

prin satisfacerea cererii de export; 
• recuperarea decalajelor faţă de producătorii străini (occidentali), prin 

transferul de know-how şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii; 
• pentru a exporta, întreprinderile româneşti ar fi fost nevoite să importe 

materii prime din străinătate; 
• întreprinderilor li se asigură materii prime, modele şi piaţă de desfacere; 
• se asigură folosirea forţei de muncă calificată şi a capacităţilor de 

producţie. 
Pe termen mediu şi lung lohn-ul s-ar putea dovedi extrem de păgubitor; 

având numeroase dezavantaje: 
• dacă şi în România se scumpeşte forţa de muncă şi partenerii (lideri 

mondiali în confecţii, tricotaje, încălţăminte) au găsit condiţii mai bune în alte 
ţări, se poate ajunge la falimentarea întreprinderilor româneşti; 

• aprovizionarea cu materii prime din import duce treptat la insuficienţa şi 
distrugerea industriilor conexe de fire, fibre, ţesături şi accesorii şi creşterea 
dependenţei aproape totale de importuri; 

                                                           
1
 Fabricile de textile şi-au pierdut clienţii, Capital nr. 7/1999. 
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• lucrând în acest regim, întreprinderile româneşti nu se pot dezvolta, nu 
reuşesc să-şi creeze propriile mărci şi modele, nu se pot face cunoscute pe 
piaţa externă; 

• preţurile stabilite în aceste condiţii nu asigură decât un profit minim şi 
nu permit realizarea retehnologizării; 

• valuta obţinută prin acest sistem, nu permite dezvoltarea întreprin-
derilor. 

Complacerea în această stare de dependenţă (de comenzi, de tipare, de 
materii prime şi auxiliare) este foarte riscantă. 

Un fapt îngrijorător, care s-a produs deja în majoritatea întreprinderilor cu 
capital majoritar de stat, a fost desfiinţarea atelierelor de creaţie şi design. 
Când se va termina lohn-ul se vor găsi complet nepregătiţi: fără industrie de 
materii prime interne pe care să poată conta, fără mărci, fără modele, fără 
compartimente de marketing şi studiul pieţei

1
. 

Deşi agricultura românească dispune de un potenţial ridicat de producţie, 
totuşi şi acest sector întâmpină în prezent mari dificultăţi. 

În ceea ce priveşte producţia agricolă şi cea a lucrărilor de construcţii, 
scăderile au fost mai puţin dramatice. 

 
Tabelul nr. 14 - Dinamica producţiei agricole şi a lucrărilor de construcţii 

1990=100 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1. Producţia agricolă 
totală, din care: 

100,8 87,4 96,3 96,5 100,8 102.1 105.6 97,7 

- vegetală 104,3 88,9 101,8 102,2 107,7 109,6 120,5 107,1 

- animală 96,2 86,0 89,7 89,6 92,3 92,0 87,0 85,9 

2. Lucrări de con-
strucţii 

73,5 76.9 85,7 110,6 125,2 129,8 98,1 97,6 

Sursa: C.N.S., Anuarul statistic al României, 1996, p. 452-453 şi 545; 1998, p. 436-437, 
506; 1999. p. 436-437, 501. 

 
Scăderi mai mari s-au înregistrai în cazul producţiei animale, în special 

datorită diminuării şeptelului. 
În agricultură, randamentele de producţie pe unitate de suprafaţă sau pe 

animal se menţin la un nivel foarte redus. Diminuarea producţiei, îndeosebi de 
plante tehnice şi a celei animaliere, este una din cauzele care au determinat 
restrângerea producţiei în industria alimentară şi în unele subramuri ale indus-
triei uşoare. 

Întreprinderile din industria alimentară românească nu au depus sufi-
ciente eforturi pentru îmbunătăţirea tehnologiilor de fabricaţie moştenite şi 

                                                           
1
 Lohn-ul - o soluţie pentru supravieţuirea exporturilor de confecţii româneşti, Curentul 
nr. 297/22.12.1998. 
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folosite în concordanţă cu pretenţiile pieţei interne şi externe şi nu a reuşit să 
îmbunătăţească calitatea produselor. 

Restrângerea considerabilă a resurselor destinate dezvoltării, investiţiilor 
a afectat mult situaţia din domeniul lucrărilor de construcţii. 

Scăderea producţiei naţionale se reflectă în comerţul interior şi exterior. 
Dezvoltarea producţiei naţionale, respectiv-creşterea ofertei de bunuri şi 

servicii, este frânată de un complex de factori interni şi externi. 
Întrucât, o parte din aceşti factori, cum ar fi: mediul de afaceri 

neprietenos, decapitalizarea întreprinderilor, blocajul financiar, restructurarea şi 
privatizarea, managementul neperformant, au fost deja analizate succint în 
paragraful 5.3.1., aici ne vom opri doar asupra altor cauze care au frânat 
producţia naţională de bunuri şi servicii. 

Dintre factorii interni, menţionăm în primul rând, ritmul redus de 
dezvoltare a investiţiilor. 

În condiţiile în care progresul tehnico-ştiinţific se dezvoltă rapid şi 
multilateral, accelerând procesul de uzură morală a tehnologiilor existente, 
restrângerea investiţiilor într-o perioadă lungă de timp devine un obstacol major 
în calea ridicării prosperităţii economice şi sociale a ţării. 

Menţionăm că, la începutul tranziţiei, o mare parte din produsele 
fabricate şi din tehnologiile utilizate trebuiau înlocuite cu altele noi, capabile să 
facă faţă competiţiei de pe piaţa internă şi externă. 

Investiţiile realizate în perioada 1990-1998 (vezi tabelul nr. 15) sunt mult 
sub nivelul nevoilor reale de modernizare a economiei româneşti. Dacă luăm 
ca bază anul 1990, doar în anii 1994-1998 s-a reuşit să se atingă şi 
depăşească uşor acest nivel pe ansamblul economiei. 

Cu un asemenea ritm de creştere a capacităţilor de producţie, nu avem 
şanse reale să ne dezvoltăm rapid, şi la standarde care să ne asigure un nivel 
de trai decent. 

Se poate observa cu uşurinţă că investiţiile au fost alocate cu prioritate, 
nu în sectorul producţiei de bunuri, industriei şi agriculturii, ci în sectorul ser-
viciilor. Unele componente ale acestui sector au înregistrat ritmuri apreciabile: 
activităţi financiare, poştă şi telecomunicaţii, administraţie publică, comerţ. 

Volumul redus de investiţii realizate în perioada analizată, ritmul foarte 
lent de modernizare tehnologică, modul necorespunzător de întreţinere şi 
reparaţii a maşinilor şi utilajelor, au amplificat procesul de uzură fizică, şi mai 
ales morală a capacităţilor de producţie existente. Toate aceste procese au 
influenţat puternic volumul, calitatea şi structura producţiei obţinute şi nivelul ei 
de profitabilitate. 

În al doilea rând, remarcăm slaba preocupare a managementului de la 
toate nivelurile organizatorice pentru stimularea capacităţii de creaţie, de 
muncă a oamenilor, luată în sensul de efort intelectual şi fizic, de activitate in-
dividuală şi colectivă producătoare de noi valori materiale şi spirituale. Se ţine 
insuficient seama că factorul uman determină, în mod esenţial, mentalitatea şi 
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comportamentul salariaţilor, performanţele activităţii economice. El, indiferent 
de locul şi poziţia sa, rămâne factorul de bază al dezvoltării producţiei şi al 
consumului de bunuri şi servicii. 

 
Tabelul nr. 15 - Dinamica investiţiilor realizate pe ansamblul şi pe 

principalele ramuri ale economiei, în perioada 1990 -1997 

1990=100 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Total investiţii, 74,2 73,4 79,6 100,6 111,4 114,9 108,7 104,2 

din care:         

- industrie 91,0 96,8 91,6 89,6 112,4 121,5 114,6 112,1 

- agricultură 39,2 31,9 20,3 86,5 52,2 55,5 29,0 28,7 

- construcţii 43,9 55,4 61,7 136,7 146,4 180,2 230,7 177,8 

- comerţ 104,8 193,9 295,5 268,9 307,1 356,5 301,2 388,2 

- transport 52,8 27,4 56,4 40,3 26,0 30,2 25,2 26,2 

- poştă şi 
telecomunicaţii 

110,2 259,1 622,9 718,8 616,7 820,8 16 ori 18,4 ori 

- activităţi financiare 612,7 17 ori 26 ori 44 ori 47 ori 53 ori 61 ori 60,3 ori 

- administraţie publică 87,4 82,5 202,0 386,2 522,1 775,1 720,7 417,4 ori 

Sursa: C.N.S., Anuarul statistic al României, 1994, p. 393; 1998, p. 367; 1999, p. 353. 

 
Avem în vedere, îndeosebi, legătura insuficient de strânsă între re-

zultatele muncii şi veniturile obţinute, între acestea din urmă şi costul vieţii, dis-
ponibilizarea în masă a salariaţilor în numeroase întreprinderi şi zone ale ţării, 
nefiind însoţită de crearea de noi locuri de muncă pentru absorbţia lor. Astfel, 
au avut loc pierderi mari şi irecuperabile de capital uman, precum şi sărăcirea 
în masă a populaţiei. 

În al treilea rând, evidenţiem slaba organizare a producţiei şi a muncii în 
toate domeniile de activitate. În numeroase unităţi lipsesc normative şi norme 
de consum de materii prime, materiale, energie, manoperă, sau acestea nu 
corespund condiţiilor concrete, nu sunt suficient precizate şi respectate regulile 
de utilizare a echipamentelor tehnologice şi de disciplină a producţiei şi a 
muncii, nu sunt reasigurate corelaţiile esenţiale între volumul, calitatea şi struc-
tura producţiei şi factorii de producţie antrenaţi în acest scop. De exemplu, deşi 
programele de producţie înregistrează variaţii importante de la o lună ia alta, şi 
mai ales, de la un an la altul, forţa de muncă, şi nu numai, rămâne aceeaşi sau 
nu se corelează în suficientă măsură cu aceste programe, în special în regiile 
autonome. 

Între productivitatea muncii sau utilitatea muncii prestate şi veniturile re-
alizate nu există o strânsă concordanţă. În aceste condiţii, munca nu este sufi-
cient de eficientă, iar produsele muncii nu corespund decât într-o mică măsură 
standardelor de calitate naţionate, şi mai ales internaţionale, ceea ce duce la 
costuri mari şi rentabilitate redusă. 
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Nemunca, chiulul, irosirea timpului sub orice formă, nefolosirea mijloa-
celor existente (teren arabil, utilaje industriale, spaţii de producţie), din orice 
motive, înseamnă randament scăzut, productivitate slabă, ceea ce se răs-
frânge asupra veniturilor, în sensul reducerii lor şi creşterii preţurilor. 

Structurile organizatorice nu corespund necesităţilor actuale, avem în 
vedere lipsa sau slaba dotare şi funcţionare a compartimentelor de cercetare-
dezvoltare şi de marketing chemate să pregătească viitorul întreprinderilor, in-
suficienţa resurselor financiare a afectat, în general, aceste compartimente vi-
tale, precum şi altele menite să contribuie la elaborarea strategiilor şi pro-
gramelor de dezvoltare. 

În al patrulea rând, relevăm existenţa concurenţei neloiale pe piaţa 
bunurilor şi serviciilor, atât între întreprinderile româneşti, cât şî între acestea şi 
firmete străine, datorită lipsei unui cadru legal complex şi complet pentru 
reglementarea raporturilor dintre producători, comercianţi şi consumatori, în 
privinţa calităţii bunurilor şi serviciilor, a formării preţurilor, a condiţiilor de 
producţie şi comercializare. Este vorba atât de legi, reglementări care vizează 
ansamblul producţiei şi comerţului, cât şi de legi care reglementează anumite 
domenii specifice de producţie şi comercializare. 

În practică, nu există un raport corespunzător între calitate şi preţ, şi nici 
o protecţie corespunzătoare a consumatorilor. 

De exemplu, produsele industriei uşoare, în principal confecţiile, sunt 
concurate neloial pe piaţa internă de produse introduse în ţară la preţuri ireale 
declarate în vamă. Aceeaşi situaţie se manifestă şi la tricotaje şi articole de 
pielărie. De asemenea, se constată tot mai frecvent cum confecţii din import 
sunt vândute la preţuri mari, care nu justifică calitatea. 

O influenţă nefastă asupra pieţei interne o are, după cum se ştie, şi se-
cond-hand-urile care sunt desfăcute nu numai la tarabe, dar chiar şi în maga-
zine. 

În al cincilea rând, chiar şi numai o examinare sumară a evoluţiei 
preţurilor practicate este de natură să ne convingă că, în ţara noastră, acestea 
nu reflectă eforturile reale (cheltuielile raţionale) depuse de diferiţi agenţi eco-
nomici aflaţi în anumite puncte ale lanţului producţie-consum. 

Mulţi agenţi economici au posibilitatea să folosească preţuri prin care să 
recupereze nemunca şi alte pierderi şi să obţină profituri necuvenite. 

În lipsa unei concurenţe active loiale, atât producătorii, cât şi comercianţii 
au înţeles că pot să stabilească şi să comande piaţa. 

În România, preţurile sunt într-o continuă mişcare, care are loc numai în 
sensul creşterii lor, determinând restrângerea continuă a cererii şi deteriorarea 
standardului de viaţă al populaţiei. 

Cu toate acestea, statul, prin aparatul său nu foloseşte toate in-
strumentele de care dispune pentru a interveni în crearea condiţiilor nor-
mate în care se pot forma preţurile de echilibru: să existe oferta din punct 
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de vedere cantitativ, calitativ şi structural în raport cu cererea solvabilă cantita-
tivă, calitativă şi structurală. 

Producţia internă a continuat să scadă în ultimii ani, ceea ce a făcut să 
se restrângă oferta de mărfuri pe piaţă şi, aceasta, să exercite o continuă pre-
siune asupra preţurilor. 

România rămâne, totuşi, o piaţă sănătoasă şi atractivă, cu forţă de 
muncă calificată, cu resurse nu tocmai modeste, cu un număr de potenţiali 
consumatori între cele mai ridicate din regiune. 

3.3. Piaţa externă de bunuri şi servicii 

Piaţa externă, respectiv comerţul exterior, are o mare influenţă asupra 
cererii şi ofertei de bunuri şi servicii. 

Pentru a se dezvolta o ţară mică are nevoie de competiţie internă şi de o 
piaţă mondială liberă şi funcţională. 

Experienţa din perioada postbelică din ţările dezvoltate este bogată în 
politici directe şi indirecte de sprijinire a comerţului exterior, de instrumente 
specifice perioadelor de criză şi de reconstrucţie. 

Comerţul exterior - în orice ţară cu economie de piaţă dezvoltată - consti-
tuie o problemă fundamentală de macroeconomie şi nu poate fi lăsată total la 
discreţia fiecărui agent economic. 

În acest domeniu ar trebui să primeze interesul naţional. 
Deşi exportul constituie motorul principal al creşterii economice, totuşi pe 

parcursul întregului deceniu al anilor '90, România nu a avut o strategie, pro-
grame şi politici clare şi coerente de comerţ exterior. 

În numele liberalizării economiei, organele statului şi-au rezervat un rol 
minor, abandonând politicile de export şi import şi instrumentele specifice 
aferente create de dezvoltarea istorică. Dereglementarea fără o bază raţională 
a făcut ravagii. Au fost bine servite interesele unor firme autohtone şi străine, 
dar au fost neglijate interesele generale ale ţării. 

Împinse dincolo de orice limite, conceptele pieţei libere şi ale liberalizării 
au căpătat în România un caracter total. Guvernanţii au desfiinţat şi cele mai 
timide reglementări care separă piaţa liberă de anarhia de piaţă. Au fost 
deschise larg porţile invaziei de produse, fără nici o grijă faţă de interesele şi 
viitorul industriei şi al economiei. De asemenea, au fost abandonate nejustificat 
de repede pieţe tradiţionale aflate într-o mai bună corelare eu structura 
producţiei noastre, ceea ce a amplificat dificultăţile tranziţiei. 

Liberalizarea comerţului exterior a avut un impact negativ asupra ofertei 
de bunuri şi servicii din producţia internă, datorită concurenţei adesea neioiale, 
făcută producţiei interne, cu efect asupra căderii producţiei unor subramuri şi 
unităţi cu tradiţie şi potenţial viabil, în special în industria bunurilor de consum. 
A avut Ioc, de asemenea, scurgerea prin export, în condiţii dezavantajoase 
pentru economia naţională, a unor produse cu cerere pe piaţa externă, importul 
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masiv ai unor bunuri de consum de slabă calitate, de multe ori declasate, cu 
termene de folosire expirate sau din sortimente care nu se adresează nevoitor 
de bază ale unei populaţii în mare parte sărăcită. 

Pe parcursul întregului deceniu al anilor '90, exportul românesc de bunuri 
şi servicii nu a putut deveni un factor hotărâtor al valorificării superioare a po-
tenţialului productiv şi al modernizării economiei. 

Importul, ca sursă a ofertei de bunuri şi servicii pe piaţa internă, în con-
diţiile restrângerii puternice a producţiei şi a posibilităţilor de export, nu s-a 
putut constitui într-o componentă capabilă să compenseze, într-o măsură sem-
nificativă, scăderea producţiei interne. 

După anul 1989, în domeniul comerţului exterior au intervenit schimbări 
radicale, îndeosebi în distribuţia geografică şi în grupele de produse exportate 
şi importate. 

În primul rând, relevăm distribuţia geografică. Astfel, cele mai importante 
pieţe ale României s-au mutat din Est în Vest

1
. 

Abandonând, din raţiuni eminamente politice, imensa piaţă a fostelor ţări 
socialiste, unde produsele româneşti aveau reale şanse de a fi vândute, 
comerţul nostru exterior s-a orientat brusc către piaţa Uniunii Europene, piaţa 
cea mai pretenţioasă şi reglementată cu standarde deosebit de înalte, pe care 
economia românească nu le putea satisface decât într-o măsură redusă. 
Această modificare rapidă şi de proporţii s-a dovedit a nu fi benefică economiei 
româneşti. Deficitul anual de peste un miliard U.S.D. în balanţa comercială şi o 
structură a exportului în care predomină mărfuri cu un grad inferior de prelucra-
re şi cu o valoare adăugată redusă a avut loc de fapt o restructurare inversă, 
ce a determinat scăderea potenţialului productiv şi de eficienţă al economiei 
româneşti. 

Dacă în anul 1991, majoritatea exporturilor României se îndreaptă către 
statele C.S.I., în 1999 peste 60% din exporturi s-a îndreptat către U.E. şi ţările 
membre C.E.F.TA

2
. 

Creşterea considerabilă a ponderii comerţului exterior al României cu 
U.E. nu este de natură să impresioneze pe nimeni, în mod pozitiv, având în 
vedere faptul că acest lucru s-a realizat pe fondul reducerii exporturilor. 

Multe exporturi de produse siderurgice se fac la preţuri dezavantajoase, 
ceea ce nu poate duce la echilibrarea valorică a balanţei comerciale. 

Orientarea aproape exclusivă a activităţii de comerţ exterior către U.E. a 
limitat practic creşterea exporturilor româneşti din mai multe motive: 

                                                           
1
 Sinteza dezbaterii. Economistul nr. 502/21.12.7999, "Probleme actuale ale comerţului 
exterior al României". 

2
 Luminiţa Dumineci. Dacă în România merge ceva bine. atunci acesta este exportul, 
Bursa nr. 248/21.12.1999. 
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• preţul şi calitatea produselor de export: standardele europene se 
dovedesc prea înalte pentru economia românească, în consecinţă, valoarea 
exporturilor a scăzut an de an; 

• exportul de produse slab prelucrate şi energofage s-a dovedit a fi un 
export de venit naţional; 

• deficitul balanţei comerciale nu a scăzut, dimpotrivă, a fost în creştere; 
• liberalizarea importurilor nu a fost însoţită de o creştere în compensaţie 

a exporturilor româneşti, văduvite de orice fel de facilitate; 
• exportul se susţine la ora actuală de foarte puţine produse industriale, 

marea majoritate cu grad redus de prelucrare. 
În al doilea rând, subliniem că structura exporturilor României s-a 

înrăutăţit continuu, prin reducerea drastică a cotei ce revine produselor indus-
triale cu grad ridicat de tehnicitate sau prelucrare şi creşterea proporţiei pro-
duselor cu un nivel redus de prelucrare. A scăzut nu numai volumul, dar şi 
ponderea produselor care încorporează mai multă muncă de creaţie autoh-
tonă, respectiv cu grad ridicat de prelucrare şi catitate, adică cu valoare adău-
gată mare, în primul rând a produselor fabricate de industria construcţiilor de 
maşini, electrotehnicii şi electronicii. În schimb, a crescut ponderea produselor 
cu grad înalt de prelucrare importate, produse ale sectorului construcţiilor de 
maşini, electrotehnic şi electronic a fost aproape dublu faţă de exportul acestor 
categorii de produse. Dacă în anii 1991-1993 primau produsele metalurgice şi 
cele cu grad mare de prelucrare, în 1999, pe primul loc s-au situat textilele şi 
confecţiile, urmate de produsele metalurgice, locul trei a fost ocupat de pro-
dusele din lemn, fiind urmate de cele manufacturate. 

În al treilea rând, evidenţiem faptul că a avut loc liberalizarea exportului 
de materii prime brute sau produse de joasă prelucrare necesare industriei 
proprii, care a descurajat exportul de produse prelucrate şi a dezarticulat medi-
ul economic de afaceri profitabile. Din cauza deteriorării sistematice a structurii 
ofertei româneşti pe pieţele externe, s-a înregistrat o creştere cantitativă a ex-
porturilor, în paralel cu o scădere a valorii valutare încasate, Din cauza deteri-
orării sistematice a structurii ofertei româneşti pe pieţele externe. 

Exportul de materii prime dă o gravă lovitură dezvoltării producţiei interne 
şi sporirii eficienţei acesteia, precum şi preţul redus încasat pentru aceste pro-
duse. 

Se vorbeşte frecvent de slaba performanţă a siderurgiei româneşti, fără 
să se ia măsurile cele mai adecvate şi la îndemână, în acest sens. Astfel, lib-
eralizarea exportului de fier vechi, materie primă de calitate superioară 
clasicului minereu de fier, care este vândut de comercianţii noştri la un preţ 
scăzut pe piaţa externă. 

În consecinţă, siderurgia românească trebuie să folosească minereu de 
fier adus de la distanţe mari, scump şi cu cheltuieli mari de prelucrare, obţinân-
du-se produse de calitate medie comună, care se comercializează la preţuri 
scăzute cu un profit nesemnificativ. 
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În loc ca siderurgia să folosească fierul vechi existent, care comportă 
cheltuieli de prelucrare mai redusă şi să obţină produse de calitate superioară 
ce pot fi comercializate la preţuri mai ridicate pe piaţa externă, acesta s-a ex-
portat la preţuri derizorii. Producătorii din România decapitalizaţi nu-şi pot per-
mite să plătească cei 60 dolari/tonă. 

Această veritabilă bogăţie a ţării se valorifică necorespunzător, cu efecte 
directe asupra producţiei, consumului şi eficienţei economice. 

Este curios faptul că, Sorin Greavu, administratorul principal S.C. 
Dezrobirea S.A. din Constanţa, este de părere că piaţa românească nu poate 
să absoarbă cantitatea de fier vechi pe care o deţinem

1
. 

Dacă în 1996 se exporta circa 35000 tone fier vechi, în 1998 s-a ajuns la 
750000 tone şi s-a estimat că în 1999 să se atingă 1000000 tone

2
. 

Totodată, liberalizarea preţului masei lemnoase, prin Ordonanţa de Ur-
genţă nr. 69/1997 şi nr. 36/1998, au făcut ca preţul mediu unitar de începere a 
licitaţiei să crească cu circa 60%. Totuşi, noul preţ echivalent cu 7 U.S.D./mc, 
se situează cu mult sub cel practicat, de 30 U.S.D./mc în ţările vestice

3
. Fără a 

se pune accize la exportul de lemn brut se scurge, în exterior, o parte im-
portantă din această bogăţie a ţării, respectiv din venitul naţional, în timp ce 
capacităţile de producţie din industria mobilei nu sunt folosite corespunzător şi 
forţa de muncă este disponibilizată îngrăşând rândurile şomajului. 

Exportul de materii prime a dus, împreună cu o politică severă de credi-
tare, la decapitalizarea şi accelerarea uzurii morale a potenţialului productiv al 
ţării. 

În al patrulea rând, remarcăm că nivelul exporturilor realizat a fost în 
bună parte, influenţat de importante disfuncţionalităţi existente în ceea ce 
priveşte asigurarea unei activităţi corespunzătoare de management şi market-
ing de către agenţii economici din industrie, pentru intensificarea pătrunderii pe 
noi pieţe externe, pentru crearea de condiţii optime pentru demararea şi fabri-
carea integrală a producţiei pentru export, acordarea unui sprijin mai susţinut 
din partea instituţiilor de stat, prin elaborarea unor politici adecvate din punct 
de vedere legislativ, financiar, valutar, monetar care să avantajeze şi să impul-
sioneze întreprinderea angajată în acest domeniu. 

În al cincilea rând, menţionăm că nivelul actual al exporturilor României 
nu reflectă potenţialul real al industriei şi agriculturii sale. 

Ţinând seama de potenţialul tehnic şi uman al aparatului economic ex-
istent, cu precădere al industriei şi a agriculturii, nivelul exporturilor realizate 

                                                           
1
 Mihnea Petru Pârvu,” Gigantice mormane de fier vechi aglomerează cheiurile portului 
Constanţa”, Adevărul nr. 289/24.09.1999. 

2
 C. Ştefan, Fosta industrie socialistă pleacă, sub formă de fier vechi, în străinătate, 
Adevărul nr. 2890/21.09.1999. 

3
 ”Cheresteaua - pe picior de război cu industria mobilei”, Adevărul nr. 
24411/26.02.1998. 
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continuă să fie subdimensionate, ca volum al mărfurilor produse pentru a fi 
valorificate în altă ţară, şi mai ales datorită dificultăţilor întâmpinate în asig-
urarea corespunzătoare a calităţii şi a respectării termenelor de livrare 
prevăzute în contractele încheiate, a competitivităţii şi profitabilităţii realizate, 
ceea ce impietează asupra acestor activităţi la creşterea valorii adăugate şi, în 
general, la intensificarea relaţiilor comerciale internaţionale. 

Deşi România este o ţară cu un puternic potenţial agricol, totuşi impor-
turile de produse alimentare sunt de peste două ori mai mari decât exporturile. 
Se importă produse şi când produsele noastre sunt superioare sau sunt la 
nivelul celor străine. 

Practic, volumul exporturilor pe locuitor este în România mai mic decât în 
toate ţările din Europa Centrală şi de Est, ţări aflate şi ele în tranziţie. Nu po-
tenţialul lor economic le diferenţiază din acest punct de vedere, ci nivelul de 
competitivitate al produselor realizate. 

Gradul de competitivitate a economiei României este mai mic decât cel 
al statelor foste socialiste, aflate într-un proces similar de reformă. Acest fapt 
se datoreşte restructurării şi privatizării lente a întreprinderilor. 

În al şaselea rând, în ultimii ani, s-a renunţat şi la cele câteva stimulente 
la export, concomitent cu facilitarea garantării de către EXIMBANC numai a 
importurilor, practicarea de dobânzi nediferenţiate în favoarea producţiei pentru 
export şi a exportului. 

Prin deteriorarea puternică a leului, în raport cu alte valute, s-au ieftinit în 
permanenţă exporturile româneşti şi s-au scumpit concomitent importurile, cu 
consecinţe negative propagate în lanţ în dezvoltarea investiţiilor, producţiei 
destinate exportului şi privind scăderea puterii de cumpărare a populaţiei. 

În al şaptelea rând, a avut loc proliferarea fenomenelor nocive de 
evaziune fiscală, vamală şi valutară, a corupţiei şi contrabandei, care sunt de 
natură să contribuie la amplificarea dezechilibrului comercial extern, cu efecte 
catastrofale asupra echilibrului general economic al ţării. 

 



4. DIRECŢII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ORGANIZĂRII ŞI 
FUNCŢIONĂRII PIEŢEl BUNURILOR ŞI SERVICIILOR 

 

Relansarea economică este o problemă-cheie pentru România. Relua-
rea creşterii economice este influenţată, în mare măsură, de dimensiunea 
pieţei interne şi externe. Orice ţară are nevoie, pentru a prospera, de o piaţă 
concurenţiala liberă şi funcţională. 

Lucrul cel mai important pentru România, pe termen scurt şi mediu este 
dezvoltarea pieţei interne. Exportul nu poate creşte fără o piaţă internă con-
curenţială puternică. Aceasta se poate realiza prin munca de calitate a oa-
menilor. Piaţa, la rândul ei, poate duce la fortificarea monedei naţionale. După 
crearea unei pieţe concurenţiale interne puternice se creează premise mai 
bune pentru pătrunderea mărfurilor româneşti pe piaţa internaţională. În ab-
senţa unei pieţe interne puternice nu vor veni aici investitori mari strategici. 

Economia românească trebuie pusă pe acele baze în care alocarea 
resurselor interne, atâtea câte sunt, să se facă cu direcţionarea, în special, 
către procesele care stimulează dezvoltarea economiei reale. 

Relansarea creşterii economice nu poate avea loc decât prin restruc-
turarea vechilor structuri economice neperformante, prin retehnologizarea şi 
modernizarea ţării, pe baza promovării largi a rezultatelor progresului tehnico-
ştiinţific contemporan. Fără o rată ridicată de acumulare şi fără investiţii masive 
în producţie şi asumarea riscurilor inevitabile ale acestora, nu vom avea o 
creştere economică durabilă. 

Promovarea largă a progresului tehnic generat de multitudinea şi diver-
sitatea invenţiilor şi inovaţiilor, reprezintă factorul esenţial în propulsarea 
creşterii economice. 

Creşterea economică durabilă presupune ca organele abilitate de ia 
toate nivelurile organizatorice ale societăţii româneşti să acţioneze în urmă-
toarele direcţii principale: 

1. Elaborarea şi aplicarea de strategii politice şi programe naţionale 
globale, sectoriale şi teritoriale, pe termen mediu şi lung. prin care să fie puse 
în lucru resursele existente. 

Experienţa arată că pentru a ieşi din criza economică şi socială în care 
se află România este nevoie de strategii, politici şi programe coerente şi real-
iste care să stimuleze activitatea de producţie şi de comerţ. Acestea se cer 
concretizate şi susţinute cu mijloace materiale şi financiare, nu lăsate la voia 
întâmplării, la discreţia forţelor oarbe ale pieţei, după teoria fantezistă a auto-
reglării, care nu a avut suficientă substanţă, nici în trecut, şi cu atât mai mult în 
prezent, şi, mai ales, în perioada de tranziţie. 
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Avem nevoie de o strategie naţională în care să se definească foarte clar 
ramurile şi subramurile care prezintă, în perspectivă, avantaje competitive în ce 
priveşte calitatea, productivitatea şi valoarea adăugată, ramuri pentru care se 
vor stabili politici şi programe speciale ce vor urmări o dezvoltare rapidă, echili-
brată şi durabilă a economiei româneşti. 

Interesul naţional se cere pus mai presus de toate celelalte interese, 
sentimente, păreri, frustări, nemulţumiri. 

Numai pe baza unei strategii globale şi sectoriale de dezvoltare a 
României pe termen lung se poate desfăşura eficient procesul de tranziţie 
către economia de piaţă, în măsură să restructureze economia, în funcţie de 
cerinţele actuale şi viitoare ale pieţei, să consolideze sistemul democratic, iar 
evenimentele încep să se deruleze mai rapid, în încercarea de a recupera tim-
pul pierdut. 

Guvernul trebuie să-şi definească foarte clar priorităţile şi să elaboreze 
strategii, politici şi programe extrem de solide, pentru a putea veni în faţa ţării 
nu cu programe abstracte, ci cu obiective concrete pe termen scurt, mediu şi 
lung, în măsură să dea certitudinea ieşirii din criză. 

 
2. Perfecţionarea reglementării, organizării şi funcţionării pieţelor bunu-

rilor şi serviciilor. 
Experienţa ţărilor cu o economie de piaţă, demonstrează necesitatea 

unor reglementări, prin care se statuează premisele unui mediu concurenţial 
loial, fără riscuri mari de evaziune fiscală şi cu o protecţie socială a populaţiei. 
Astfel, în toate ţările, indiferent de modul concret cum s-a legiferat, există un 
cadru instituţional abilitat să ateste libertatea, egalitatea şi concurenţa agenţilor 
economiei în beneficiul tuturor. Numeroase reglementări sub forma unor reguli 
de comerţ, prezente în toate legislaţiile moderne sunt consacrate informaţiei şi 
protecţiei consumatorului, ca şi desfăşurării unor forme de vânzări, având ca 
scop: 

• buna aprovizionare cu produse şi servicii a consumatorilor finali (popu-
laţia şi alţi utilizatori); 

• asigurarea unei protecţii optime a consumatoritor de mărfuri şi servicii; 
• facilitarea comercializării mărfurilor şi serviciilor; 
• dezvoltarea şi modernizarea reţelei comerciale la nivelul standardelor 

europene: 
• promovarea şi asigurarea condiţiilor concurenţei locale în comercializa-

rea mărfurilor şi serviciilor. 
Obiectul unor astfel de reglementări îl constituie stabilirea regulilor mini-

male care trebuie respectate în activitatea de comercializare a mărfurilor şi 
serviciilor, regimul de exercitare a acestei activităţi, formele şi modalităţile în 
care se realizează. 

În aceste reglementări se statuează: 
• organizarea şi adaptarea reţelei de distribuţie; 
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• obligativitatea desfăşurăm comercializării potrivit licenţei de distribuţie; 
• atestatul profesional al celor care realizează operaţiunile respective; 
• cadrul instituţional pentru aplicarea regulilor respective. Caracteristica 

proprie a organizării unei pieţe, din punct de vedere economic, este existenţa 
unor reguli specifice care tind să asigure un anumit venit producătorilor, în 
special prin organizarea concurenţei între producători în formele sale cete mai 
simple şi prin susţinerea unui nivel de preţ obiectiv. Formele cele mai elaborate 
sunt întâlnite în sectoarele cereatelor, tutunului, produselor lactate şi cărnii de 
porc şi de bovine. În aceste sectoare nivelul preţului intern este susţinut prin 
măsuri ce ţin seama de situaţia pieţei mondiale sub formă de ajutoare la 
producţie şi prin măsuri de intervenţie în vederea regularizării pieţei. 

Considerate peste tot în lume componente vitale ale unui sistem eco-

nomic sănătos, bursele de mărfuri nu au doar rolul de a stabili preţuri reale, pe 

baza cererii şi ofertei, ci şi de a realiza un anumit echilibru pe termen mediu şi 

lung între aceste două componente. 

Menţionăm, în acest sens, constituirea cadrului legal pentru formarea 

Burselor de mărfuri şi a producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
1
 etc. 

Este necesar ca acţiunile de reglementare, organizare şi funcţionare a 

diferitelor pieţe de bunuri şi servicii să continue şi în viitor, în ritm susţinut. 

Schimbările rapide, care au loc în activitatea economică, impun ca orice 

formă de organizare a pieţelor să fie concepută de la bun început ca o struc-

tură în permanentă evoluţie. 

 

3. Dezvoltarea producţiei naţionale de bunuri şi servicii presupune: 

• Deplasarea centrului de greutate al politicii economice a României spre 

microeconomie, în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri, restructurarea 

politicilor în domeniul creditului, orientate în principal spre încurajarea in-

vestiţiilor şi asigurarea funcţionării profitabile a întreprinderilor, în condiţii de 

management performant. 

• Revizuirea sistemului fiscal prin stabilirea unor reguli precise privind 

modul de dimensionare a impozitelor şi taxelor (a accizelor - TVA-ului - taxei 

vamale - impozit pe profit). În toate cazurile cotele stabilite trebuind să aibe o 

motivare economică. 

• Asimilarea creatoare şi rapidă de produse şi tehnologiil, stiluri şi 

metode de management comparabile cu cele ale statelor dezvoltate, capabile 

să ridice performantele economiei noastre prin dezvoltarea cercetării ştiinţifice 

proprii şi achiziţionarea de licenţe, precum şi de tehnologii şi echipamente per-

formante. 

                                                           
1
 Ordonanţa Guvernului României nr. 113 din 30 august 1999, privind reglementarea 
producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 
430 din 31 august 1999. 
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• Dezvoltarea şi îmbunătăţirea substanţială a activităţii de marketing în 

întreprinderi. În economia de piaţă, cheia succesului în afaceri o constituie ori-

entarea activităţii întreprinderilor într-o viziune de marketing. Optica de cer-

cetare a pieţei trebuie să fie subordonată cunoaşterii cererii actuale şi viitoare 

şi a nevoii de plasare a produselor pe piaţă. Fiecare întreprindere, în raport de 

obiectul său de activitate, trebuie să-şi organizeze studiul pieţei interne şi inter-

naţionale, să supravegheze permanent mişcarea cererii şi ofertei. 

• Ridicarea performanţelor activităţii manageriale la toate nivelurile or-

ganizatorice ale economiei prin: ridicarea pregătirii profesionale, folosirea unor 

criterii şi modalităţi moderne de selecţie şi promovare, stabilirea clară a drep-

turilor şi răspunderilor ce le revin, conexarea strânsă a veniturilor acestora cu 

rezultatele obţinute de întreprinderile sau instituţiile conduse, elaborarea şi 

aplicarea de strategii, politici şi programe specifice domeniului de activitate 

coordonat. 

• Fundamentarea riguroasă şi flexibilizarea structurilor organizatorice prin 

redimensionarea acestora în funcţie de schimbările intervenite în obiectivele 

urmărite şi condiţiile concrete existente. 

• Îmbunătăţirea substanţială a organizării producţiei şi a muncii prin asim-

ilarea noilor metode, folosirea largă a normativelor şi normelor de muncă în 

fiecare întreprindere şi instituţie în dimensionarea necesarului de forţă de 

muncă, întărirea disciplinei tehnologice şi a disciplinei muncii. 

• Formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personajului în mai 

strânsă conexiune cu nevoile de dezvoltare ale economiei româneşti trebuie 

considerată o investiţie. Procesul de formare şi perfecţionare a pregătirii profe-

sionale stă la baza calităţii muncii, a disciplinei şi comportamentului în orice 

activitate economică, constituind şi un preţios avantaj concurenţial. Pentru ţara 

noastră avantajul competitiv constă în nivelul cunoştinţelor de cultură şi profe-

sionale (know-how tehnologic, managerial şi organizatoric), nu în preţul scăzut 

al mâinii de lucru. 

• Conexiunea cât mai strânsă dintre rezultatele obţinute de întreprinderi 

şi instituţii şi veniturile salariaţilor, pe de o parte, şi între acestea şi costul vieţii 

pe de altă parte. Munca este suportul vital al unei economii sănătoase, pros-

pere. Prestată în condiţii omeneşti, răsplătită echitabil, adică în directă legătură 

cu efectul ei, cu produsul obţinut. În acelaşi timp, menţinerea corelaţiei amintite 

implică şi supravegherea procesului de formare şi evoluţie a preţurilor bunurilor 

şi serviciilor de strictă necesitate. 

• Asigurarea coeziunii sociale. Pentru ca întreprinderile româneşti să 

devină competitive, eforturile trebuie să fie concentrate, nu numai asupra per-

fecţionării şi înnoirii tehnologiilor şi sistemelor de management aplicate etc., ci 

şi asupra coeziunii sociale din întreprinderi. Coeziunea are în vedere im-

portanţa stabilităţii sociale pentru evoluţia pe termen lung a unei societăţi. 
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Coeziunea socială ajută dezvoltarea sau trecerea prin perioade dificile, dar es-

te la rândul ei influenţată de proces. Este de subliniat că stocul şi fluxul de 

coeziune socială depind de cadrul instituţional, de funcţionarea instituţiilor. 

 

4. Deblocarea pieţei interne 

Piaţa internă se cere deblocată după gravele distorsiuni şi restricţii din 

anii 1990 - 1999. Cu cât populaţia şi întreprinderile dispun de venituri mai mici, 

cu atât scad vânzărite de bunuri şi servicii. 

Deblocarea pieţei interne implică elaborarea şi aplicarea de politici adec-

vate în domeniul ocupării, salariilor, pensiilor, ajutoarelor sociale, impozitelor şi 

taxelor, preţurilor. 

Stimularea cererii populaţiei, presupune creşterea ocupării forţei de 

muncă, a veniturilor şi a puterii de cumpărare, ca factori determinanţi pentru 

dezvoltarea pieţei interne. 

Se cer create condiţii concrete pentru ca tot mai mulţi oameni să-şi poată 

găsi un loc de muncă eficient, în măsură să le asigure, în fapt, un nivel de trai 

decent. 

Logica economiei de piaţă implică distribuirea veniturilor din salarii în 

raport cu pregătirea intelectuală, tehnică şi profesională cu gradul de tehnici-

tate, dificultate şi periculozitate etc, şi cu performanţele individuale şi de grup 

obţinute, apreciate prin productivitatea sau prin utilitatea muncii prestate. 

Salariile directe nu trebuie să sporească fără să fie susţinute de o ridicare a 

productivităţii muncii. Ele trebuie să reflecte munca efectiv prestată în condiţii de 

corelare cu volumul şi calitatea producţiei realizate, asigurarea unui raport echi-

tabil al salariilor, atât în cadrul aceleiaşi categorii profesionale din domenii diferite, 

cât şi între diferite categorii profesionale. Preţurile trebuie să oglindească chel-

tuielile reale (raţionale) necesare realizării produselor şi serviciilor. 

Pensiile se cer riguros corelate cu aportul adus în timpul vieţii active la 

dezvoltarea activităţii economice, cu perioada de cotizare, cu nivelul preţurilor 

bunurilor şi serviciilor de consum necesare pentru asigurarea unui standard de 

viaţă decent. 

O deosebită atenţie se cere acordată raţionalizării sistemului de impozite 

şi taxe plătite de populaţie bugetului de stat şi de asigurări sociale. 

În acest sens, este nevoie de un cadru legislativ, solid şi coerent, care să 

reordoneze valorile şi să uşureze crearea unui mediu economico-social prie-

tenos, să stimuleze munca de calitate şi să stimuleze realizarea unor produse 

şi servicii de calitate şi la costuri raţionale, respectiv să conducă la un raport 

optim între calitate şi preţ. 

 

5. Expansiunea exportului 
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Obiectivele prioritare, în acest domeniu, vizează stimularea exporturilor şi 

trecerea la o abordare sistemică a măsurilor, instrumentelor şi pârghiilor în cadrul 

unui mecanism complex şi articulat, care să cuprindă stimulente bancare, valutare, 

vamale, fiscale, bugetare, comerciale, promoţionate, informaţionale. 

Sunt .necesare modificări structurale care să determine creşterea ponde-

rii produselor cu înalt grad de prelucrare, atât în zona producţiei, cât şi a expor-

tului. Numai astfel se poate contribui la micşorarea decalajelor care separă 

economia românească de a ţărilor cu care doresc să ne asociem. 

Expansiunea exporturilor se poate realiza prin dezvoltarea producţiei au-

tohtone şi printr-o intensă activitate de promovare agresivă a produselor 

româneşti pe piaţa mondială, sporirea flexibilităţii aparatului administrativ, astfel 

încât să faciliteze crearea unui climat de afaceri generos. 

Esenţial pentru creşterea exporturilor româneşti este şi mai buna cuno-

aştere a pieţelor externe, respectiv o mai bună prezentare a ofertei româneşti 

pe aceste pieţe. Este vorba şi despre o schimbare a mentalităţii la nivelul 

agenţilor economici. 

Tehnicile de câştigare a pieţelor, modalităţile de învingere a concurenţei, 

extrem de sofisticate, nu lasă nici o şansă celor care încearcă să intre în 

această competiţie nepregătiţi. 

Experienţa altor ţări arată că, instrumentele cele mai utilizate pentru stimu-

larea exporturilor sunt de natură fiscală (diferite forme de diminuare a fiscalităţii 

pentru cei care realizează profituri din exporturi) şi de natură financiar-bancară 

(sprijin pentru pătrunderea pe pieţe străine, condiţii de finanţare egale etc.). 

Exporturile pot creşte, atât datorită factorilor interni: dezvoltarea cer-

cetării proprii, restructurarea şi retehnotogizarea producţiei, îmbunătăţirea ac-

tivităţii manageriale, creşterea producţiei de bunuri şi servicii de calitate mai 

bună şi mai ieftină etc, cât şi a factorilor externi prin avantajele pe care le 

putem obţine în cadrul negocierii unor acorduri bilaterale de cooperare eco-

nomică sau de liber schimb, capacitatea de a sesiza conjunctura favorabilă a 

unor posibile afaceri profitabile care se cer inteligent şi rapid fructificate. 
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1. SCURTE DELIMITĂRI  
ETIMOLOGICO-INTRODUCTIVE 

 

Începând din anii '75-'80, în limbajul uzual curent al specialiştilor de 
diferite profesii - economişti, ingineri, jurişti, sociologi, politologi, filozofi etc. -, 
dar şi în marile dicţionare explicative şi enciclopedice ale lumii şi-a făcut loc un 
set întreg de cuvinte-cheie, care conţin o încărcătură procesuală, feno-
menologică şi conceptuală deosebit de complexă şi de multe ori extrem de 
contradictorie. 

Între acestea, multe sunt cuvinte şi concepte compuse din particulele DE 
sau RE, la care se adaugă un verb sau substantiv din domeniul economic.  

În timp ce ataşarea prefixului “DE” simbolizează cel mai adesea un 
proces punitiv, destructiv, particula “RE” semnifică mai ales un demers 
constructiv: destructurare - restructurare, delocalizare - relocalizare, deregle-
mentare - rereglementare, dezindustrializare - reindustrializare, descentralizare 
- recentralizare, debugetizare - rebugetizare etc. 

Desigur că am putea găsi o listă extrem de largă de cuvinte precedate 
de cele două particule, constatând că foarte multe exprimă o acţiune, o 
operaţiune, un proces sau un fenomen, mai ales negativ, o mişcare de sus în 
jos sau o schimbare de sens

1
. 

De regulă, însă, pentru sensul pozitiv al evoluţiei şi al progresului, 
asemenea cuvinte-cheie care definesc procese complicate de tranziţie – tehno-
logică, economică, demografică, socială, cultural - educaţională şi profesională, 
este necesar să fie cuplate două câte două: destructurare-restructurare, 
descompunere-recompunere, delocalizare-relocalizare etc. 
 

                                                           
1
 Debandadă, debarcare, deblocare, debarasare, debitare, debil, debit, debobinare, 
desbinare, debranşare, descentrare, decelerare, dezordine, decadentă, decimare, 
decalaj, declasare, decălire, decapitare, decapitalizare, decalcifiere, descalificare, 
decartelizare, decolonizare, decolare, decongestionare, desconsiderare, 
decontaminare, deconcertare, deconcentrare, decupare, decorticare, dedublare, 
deflagraţie, defavorabil, defavorizare, deficit, deficienţă, deformare, deflaţie, defrişare, 
demonopolizare, desangajare, degenerare, dejucare, dejugare, dezechilibrare, 
delăsare, demineralizare, denaţionalizare, denaturalizare, denuclearizare, deşertificare, 
depersonalizare, depreciere, devalorizare, dezafectare, demobilizare, dezaprobare, 
dezavantajare, destabilizare, dezintegrare, descreştere, desolidarizare etc., etc. 



2. DESTRUCTURAREA ŞI RESTRUCTURAREA 
INDUSTRIALĂ - TENDINŢE, FACTORI ŞI IMPLICAŢII 

DOMINANTE 

 

Provocările şi sfidările proceselor actuale de restructurare economică, şi, 
îndeosebi industrială, oricum le-am analiza, se înscriu pe două direcţii 
dominante: 

 rapiditatea mutaţiilor tehnologice; 

 restructurări economice şi geopolitice de substanţă şi profunzime 
purtate mai ales prin creşterea concurenţei şi a rolului factorilor 
financiar-monetari - globalişti şi speculativi - şi, respectiv, a mişcării 
coordonate, dirijate a capitalurilor. 

Fiecare dintre aceste componente şi direcţii ale proceselor evolutive 
planetare bulversează, independent şi prin codeterminare şi conjugare, 
structurile industriale şi economice naţionale, condiţiile de eficienţă şi 
competitivitate, poziţiile interne şi externe ale statelor, economiilor naţionale, 
industriilor, firmelor, grupurilor socio-profesionale şi ale indivizilor. 
 

 



3. DINAMICA TEHNOLOGICĂ ŞI REVOLUŢIILE 
INDUSTRIALE 

 

Pentru a înţelege mai bine profunzimea restructurărilor economice 
actuale, în special a celor din industrie, sector ce determină încă decisiv 
arhitectura structurală a sistemelor economice naţionale este necesar să 
privim, chiar şi sumar, traseele istorice ale tranziţiei tehnologice, schematizate 
didactic de către economişti, tehnologi şi istorici, de la întâia spre cea de-a 
treia revoluţie industrială. 

Prima revoluţie, de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, s-a produs prin 
apariţia maşinii cu vapori; aceasta s-a derulat pe traseul fier - vapori - textile; 
produsele care au construit şi modelat structurile economice şi tehnologice au 
fost: cărbunele, fierul şi confecţiile - dominaţia acestora a durat peste 100 de 
ani.  

Cea de-a doua revoluţie, demarată la sfârşitul secolului al XIX-lea, a 
consemnat triumful electricităţii şi al sistemelor tehnologice electro-
mecano-chimice; s-a derulat pe traseul electricitate-oţel-mecanică-automobile-
aviaţie-petrol-chimie; perioada de tinereţe s-a înscris în intervalul 1870-1914, iar 
cea de maturitate, afirmare şi extindere s-a întins până spre anii '50-'60. 

Cea de-a treia revoluţie a început, practic, în 1950, după ce în anul 
1948 a fost descoperit tranzistorul, urmat de microprocesor, la debutul anilor’70 
şi de introducerea acestuia în prelucrarea informaţiilor, telecomunicaţii şi , 
respectiv, telematică.  

Cuvintele-cheie pentru cea de-a treia revoluţie industrială sunt concen-
trate pe genericul electronică şi înglobează telematica, microordinatoare şi 
computere personale, roboţi, compact şi video-discuri, laseri, faxul, 
radiotelefonul, Internet-ul, dar şi biotehnologiile, biomasa şi atomul. 

în general, sistemele tehnologice ataşate celor 3 revoluţii industriale 
coexistă, se întrepătrund, dar se şi substituie şi se elimină reciproc, printr-o 
luptă intertehnologică, ce se transferă în domeniile economice, sociale şi 
cultural-educaţionale ale fiecărei ţări. 

Sistemele tehnologice se mişcă în permanenţă de la fazele incipiente 
spre cele de maturitate şi declin; ocupă segmente, iniţial, nesemnificative, 
devin apoi dominante în arealul unei ţări, regiuni sau chiar pe plan planetar, 
tinzând spre globalizare. 

Cu o doză de didacticism şi convenţionalism inevitabilă, sistemul 
tehnologic se poate descrie şi caracteriza prin

1
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1
 Smail Ait El Hadj: L’entreprise face á la mutation téchnologique, Les Editions 
d’Organisation, Paris, 1989. 
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 tehnologii fundamentale (electronica); 

 tehnologii generice (tratamentul electronic al informaţiei, chimia 
hidrocarburilor etc.); 

 tehnologii de aplicaţii (ordinatoare, roboţi, radiotelefon). 
Schimbarea sau ruptura revoluţionară în domeniul tehnologiilor 

fundamentale produce efecte în valuri, în sfera tehnologiilor generice şi a celor 
de aplicaţii. 

Dacă după prima revoluţie, produsele dominante au fost fonta, fierul, 
lemnul, firele şi fibrele naturale şi piatra, cea de-a doua revoluţie a produs o 
diversificare extraordinară a materialelor: fierul şi fonta au fost înlocuite de oţel 
şi metale neferoase şi de aliaje ale acestora; lemnul şi firele naturale au fost 
completate şi alungate de fibre şi fire artificiale, de celuloid şi bachelită, rezultat 
al dezvoltării chimiei şi tehnologiilor ataşate (chimie organică şi minerală); 
piatra a fost înlocuită de ciment şi de alte materiale de construcţie derivate; 
maşinile cu vapori au făcut loc turbinelor şi motoarelor cu combustie internă. 

Cel de-al doilea sistem tehnologic s-a instaurat depăşind dominaţia 
fierului şi a aburului şi consfinţind supremaţia oţelului. 

Tehnologiile generice ale celui de - al doilea sistem tehnologic se 
materializau în electricitate, metalurgie, chimie şi petrol. 

Tehnologiile de aplicaţii se refereau la aliaje, mecanică şi electro-
mecanică, turbine, carburanţi, materiale plastice, lămpi etc.; produsele rezul-
tate au fost şi încă sunt: automobile, tancuri, avioane, locomotive, vagoane, 
submarine, maşini-unelte, aparate de radio, rulmenţi cu bile, arme cu repetiţie, 
lubrifianţi, biciclete, maşini mecanice de scris, radare, produse textile etc. 
Toate au fost susţinute de producerea şi utilizarea industrială a energiei 
electrice, oţelului, aluminiului şi aliajelor, a unor materiale şi produse chimice. 

Cea de-a doua revoluţie industrială a fost însoţită de producţia de masă 
şi de apariţia şi extinderea sistemelor mecanizate şi automatizate. 

O serie de tehnologii vechi au fost regenerate prin aport de noi sisteme 
şi prin evoluţii spectaculoase: în domeniul energiei au apărut hidro şi termo-
centralele; iluminatul electric a dezvoltat producţia de lămpi şi apoi lămpile cu 
incandescenţă; electrochimia a fost aplicată în producţia de aluminiu, sodiu, 
cianură, sodă caustică, oţeluri speciale şi electrice; a apărut motorul electric şi, 
respectiv, tracţiunea electrică (tramvai, metrou, locomotive) etc. 

Sistemele tehnologice se comportă asemenea unor zăcăminte, 
constituindu-se în fermenţi pentru inovaţii în valuri. 

Cel de-al doilea sistem tehnologic a coagulat un prim val electromecanic 
şi un al doilea, electronic, dublate de dezvoltările chimiei materialelor. 

în perioada 1945-1973 sistemul tehnologic electromecanic a cunoscut 
creşteri, extinderi şi dezvoltări excepţionale, prin fructificarea şi exploatarea 
comercială a inovaţiilor anterioare. Fiecare sistem tehnic şi tehnologic intră mai 
devreme sau mai târziu sub incidenţa randamentelor descrescătoare, prin 
dinamica costurilor relative. Costurile par mai mari şi mai neconvenabile numai 
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în momentul în care apare alt sistem tehnologic, altă tehnologie, alte materiale 
şi metode de producţie şi valorificare etc.; de aceea şi randamentele, dar şi 
costurile sunt relative. 

Noul sistem tehnologic nu apare pe un teren viran; el se dezvoltă 
pornind tot de la marile tehnologii dominante, fără de care, progresul şi 
inovaţiile directe nu au fost posibile. 
Pentru prezent şi viitor, patru mari sectoare sunt pe poziţii de înaintare: 

a) tehnologiile informaţiei; 

b) noile materiale; 

c) biotehnologiile; 

d) energiile marginale. 
 

a) Informaţia şi tehnologiile informatice şi ale informaţiei au prins un 
avânt excepţional după apariţia microprocesorului (1971). Acesta a permis o 
expansiune incredibilă a puterii de înmagazinare şi prelucrare a informaţiei, o 
miniaturizare permanentă, cu consecinţe tot mai însemnate asupra consumurilor 
de materiale şi de energie. 

Se dezvoltă inteligenţa artificială, telematica şi telecomunicaţiile, 
optronica şi optoelectronica (fibre optice), laseri şi tehnologiile fotovoltaice 
(convertirea directă a energiei solare în energie electrică).  

Dezvoltarea tehnologiilor informaţiei şi a telecomunicaţiilor reprezintă 
astăzi, practic, o nouă industrie, înainte de a fi considerate un sector de servicii.  

în anul 1996, societăţile de telecomunicaţii au realizat un venit de apro-
ximativ 500 miliarde USD; încă în anul 1987, societăţile americane cheltuiau 
pentru telecomunicaţii cu 15% mai mult decât pentru consumul de petrol. 

în viitorul secol, telecomunicaţiile vor însemna la scară planetară mult mai 
mult decât reprezintă petrolul şi energia pentru societăţile industriale actuale. 

Ataşat acestora, tehnologiile informaţiei fac explozie; comerţul mondial cu 
astfel de tehnologii însuma în anul 1996 peste 500 miliarde USD, egalând ca 
valori, întregul comerţ mondial cu produse agroalimentare

1
.  

Informaţiile şi telecomunicaţiile sunt produse şi activităţi trans-sectoriale; 
acestea sunt necesare, asemenea hranei zilnice, sau sângelui pentru 
organismele vii; ele devin, practic, o a doua monedă în economie, un nou 
carburant şi o nouă formă indispensabilă de energie. Spre deosebire de hrană, 
pe care, încă mulţi oameni şi-o produc, prepară şi servesc singuri - aceasta 
neavând decât într-o anume proporţie caracter comercial -, informaţia şi 
telecomunicaţiile sunt produse comerciale, fără de care nu se va putea vorbi de 
industrie, agricultură, comerţ, turism şi nici de sănătate, educaţie, administrare şi 
conducere. Acestea sunt produse transsectoriale şi integratoare; dacă până 
acum se puteau obţine produse agricole sau industriale fără schimburi reciproce, 

                                                           
1
 Renato Ruggeiro - Director general al Organizaţiei Mondiale a Comerţului; audiere în 
Senatul Franţei, 4 februarie, 1997; Rapport d’information no. 242. 
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acestea dezvoltându-se de sine stătător, în viitor, fără informaţie, este greu de 
acceptat existenţa vreunei activităţi economice. 

Circulaţia, prelucrarea şi transmiterea informaţiei preiau funcţiile cantitative 
- extrem de costisitoare şi consumatoare de energie şi materiale - ale vechiului 
sistem de transporturi pe care-l destructurează - restructurează, împreună cu 
instituţiile ataşate acestuia. “Autostrăzile” informatice vor reprezenta inclusiv un alt 
gen de transport, fără autoturisme, autocamioane, vagoane, vapoare, avioane 
etc. 

Noile materiale - denumite compozite, combinaţiile între fibre (polimeri, 
sticlă, carbon şi bor) şi lianţi (răşini fenolice) cu ceramică şi metale. 

Biotehnologiile, care au o vechime biblică (tehnicile de fermentaţie 
naturală, de însilozare şi conservare etc.) evoluează pe cele 3 genii - fermentaţie, 
enzime şi genetic. 

în domeniul energiilor, evoluţia urmează cursul de la mono la pluri sau 
multienergii.  

Tranziţia tehnologică este susţinută, cu alte cuvinte, pe 4 piloni -informaţie, 
polimateriale, biotehnologii şi multienergii. 

Această tranziţie va însemna: noi tehnologii generice - tehnoinformaţie 
fotonică, materiale, biologie şi energie; noi tehnologii de aplicaţie - compozite, 
superaliaje, plastice, fotopile, geniu genetic, enzime, fibre optice, cipuri; noi 
produse - roboţi, laseri, discuri digitale, staţii orbitale etc. 

De la prima revoluţie spre cea de-a treia şi poate chiar şi a patra - pe care 
noi încă nu o sesizăm, nu o cunoaştem -, s-a probat o din ce în ce mai rapidă şi 
iremediabilă dispariţie a unor tehnologii, activităţi, produse şi sectoare industriale; 
perioada de coexistentă şi coabitare tehnologică se reduce, iar efectele şi durerile 
dispariţiei sunt tot mai grele.  

Vremea tehnologiilor “silenţioase”, specifice primului şi celui de-al doilea 
sistem tehnologic, care au asigurat deceniile de aur ale creşterii şi dezvoltării 
economice pentru numeroase ţări şi regiuni este înlocuită de o epocă a cărei 
durată este greu de delimitat, a turbulenţelor; turbulenţele variate schimbă 
produsele, mijloacele şi factorii de producţie, structurile productive şi 
organizatorico-manageriale şi de gestiune, dimensiunea întreprinderilor, formele 
de distribuţie - comercializare, modelele şi tipurile de consum şi, evident, politicile 
economice, suportul financiar monetar şi tipurile de alocare ale acestuia, 
sistemele şi politicile de salarizare-motivare, protecţie socială, formare şi educaţie 
profesional-culturală etc. 

Inovarea - care însoţeşte şi precede schimbările tehnologice - fie că este 
de produs (concepţie, design, noi materiale), de proces (capitalizarea şi 
decapitalizarea experienţei, perfecţionarea a ceea ce există şi noile investiţii), de 
ruptură (laseri, fibre optice, tehnologii fotovoltaice) sau de adaptare (o tehnologie 
decăzută redevine utilizabilă prin aport de adjuvanţi inovatori - informatică, noi 
materiale) se impune ca o regulă a dezvoltării care vizează arhitectura 
produselor, identificarea de nişe comerciale, menţinerea pieţei şi, în fine, 
inovarea revoluţionară pentru a face faţă concurenţei. 
 



4. CONSECINŢE ECONOMICE, INSTITUŢIONAL -
ORGANIZATORICE ŞI SOCIALE ALE TRANZIŢIEI ŞI 
RESTRUCTURĂRII SISTEMELOR INDUSTRIALE ŞI 

TEHNOLOGICE 

 

Fiecare sistem tehnologic are o anume coerenţă şi funcţionalitate fizico-
materială; la echilibrele şi la randamentele fizice, materiale se ataşează un 
sistem fluid, în mişcare continuă, de valori, costuri, preţuri şi instituţii. 

Dacă între primul şi cel de-al doilea sistem tehnologic, specifice primei şi 
celei de a doua revoluţii industriale, tranziţia a fost relativ silenţioasă, fără a se 
produce şocuri şi “victime” sociale şi instituţionale sensibile, nu acelaşi lucru se 
poate spune despre ciocnirea dintre sistemul secundar, din generaţia a doua 
şi, respectiv, cel terţiar, al actualului sfârşit de mileniu.  

Lupta dintre componentele tehnologice, neînsufleţite se propagă în do-
meniul sociouman şi politic, căpătând, uneori, accente dramatice şi dimensiuni 
care merg de la micro-grupuri până la scara economiilor naţionale, regionale şi 
mondiale. Adeseori, această luptă capătă forme violente de manifestare, 
degenerând în conflicte armate locale, regionale sau mondiale, care devin 
“conflicte distructiv-productive”. 

în domeniul economic, lupta poartă cunoscutul nume de concurenţă; 
concurenţa se manifestă între firme, iniţial în interiorul unor economii naţionale; 
prin deschiderea pieţelor aceasta poate degenera, adesea, în conflicte, uneori 
violente, invocându-se ca justificare, cu totul şi cu totul alte cauze în afara celor 
economice. 

În istorie, fiecare sistem tehnologic a fost polarizat şi construit de către o 
putere sau regiune dominantă. 

Prima revoluţie industrială a fost generată de Anglia; cea de-a doua a 
produs o confruntare între Anglia şi Germania, fiind câştigată în final de către 
SUA, iar cea de-a treia a fost demarată în SUA, în confruntare cu Europa şi cu 
zona Asia-Pacific, fără a se tranşa, încă, învingătorul. Ca o regulă a istoriei 
evoluţiei tehnologice, campionul dintr-o revoluţie şi epocă nu pare a fi 
conducătorul sistemului următor. 

În afara conflictelor interstatale, evoluţiile şi schimbările tehnologice au 
un impact major, determinant asupra întreprinderilor şi instituţiilor statale, 
asupra modelelor de consum şi a dimensiunii veniturilor. Acestora le sunt 
permanent ataşate teorii şi politici corespunzătoare intereselor economice 
imediate şi de perspectivă, care rămân de multe ori puţin transparente. 

Procesele destructurant - restructurante au fost din ce în ce mai prezente 
pe parcursul celei de-a doua revoluţii industriale. 
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Aceasta a impus organizarea muncii pe bandă, atomizarea posturilor şi 
specializarea locurilor de muncă şi a lucrătorilor, controlul riguros al timpului de 
muncă şi organizarea producţiei pe ateliere, secţii, hale şi platforme industriale. 

Cea de-a doua revoluţie industrială a avut ca suport organizatoric şi ca 
rezultantă enormele platforme şi aglomerări, denumite astăzi “catedrale 
industriale”; acestea au înflorit începând cu primele decenii ale actualului 
secol, dar cu deosebire în perioada 1950-1975, în domeniile industriilor de 
proces - siderurgie, chimie şi petrochimie - şi de montaj - automobile, maşini-
unelte, construcţii navale, electrotehnică şi electronică. 

Justificarea teoretică a “catedralelor” industriale s-a cristalizat prin 
conceptul de economie de scară, potrivit căreia, o construcţie industrială este 
cu atât mai eficientă - tehnologic şi economic - cu cât este mai mare. 

Respectivele construcţii au necesitat puternice infrastructuri integrate, 
care şi ele deveneau cu atât mai profitabile cu cât scara producţiei era mai 
mare. Aşa au apărut marile platforme industriale - Pittsburg, Detroit, Ludwig-
shaffen, Osaka etc. 

Suportul teoretic şi practic al aglomerărilor industriale nu a fost nici pe 
departe unul românesc sau est-european, ci unul occidental. 

România şi alte ţări nu au făcut altceva decât să preia - de multe ori fără 
discernământ şi fără a pune în discuţie “adevărurile sacre” ale teoriilor şi 
practicilor economice din ţările dezvoltate. 

Pe parcursul celei de-a doua revoluţii industriale, tehnologiile ataşate 
i-au împins pe economişti să se concentreze asupra aspectelor cantitative ale 
creşterii economice, a explicării şi măsurării acesteia. S-au elaborat teorii şi 
modele pentru cuantificarea aportului global al celor doi factori generici de 
producţie - munca şi capitalul -, respectiv substituţia acestora; s-a pierdut din 
vedere faptul că sporirea fizică a consumului celor doi factori nu explică, de 
regulă, decât aproximativ 30% din evoluţia fenomenelor economice cercetate, 
restul de 70% fiind lăsat în seama savantei formulări de factori reziduali; în 
“restul” de 70% intră şi progresul tehnologic, ca principal suport al mişcării şi 
creşterii, intră educaţia, psihologia, tradiţia şi reclama publicitară etc. 

S-a marşat mult timp pe credinţa pentru care eficienţa este direct 
proporţională cu dimensiunea - scara producţiei, a seriei de fabricaţie, cu talia 
întreprinderii şi astfel s-a concluzionat că, cel mai eficient este cel mai mare, 
contându-se în mod eronat pe caracterul inepuizabil al resurselor, pe 
posibilitatea infinită a descompunerii proceselor de muncă şi creşterea 
continuă a productivităţii, pe convingerea că se vor cumpăra şi consuma, din zi 
în zi, tot mai multe produse standardizate, la care se poate schimba numai 
aspectul, funcţiile rămânând aproximativ aceleaşi. 

Simptomele crizei tehnologice şi economice, care s-au manifestat în 
primul rând în ţările industrializate, s-au declanşat mai ales după primul şoc al 
petrolului (1973); acesta a fost urmat de fenomene în cascadă, care au generat 
criza consumului standardizat de produse de serie mare, rezultat al producţiei 
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pe bandă. în vocabularul specialiştilor şi-a făcut apariţia apelul la nevoia 
personalizării consumului şi, respectiv, a bunurilor, la termenii de flexibilitate, 
flexibilizare şi modularizare a fabricaţiei. 

Pe parcursul a 10-15 ani, criza a marcat sfârşitul “erei catedralelor 
industriale”; eficienţa considerată direct proporţională cu talia instalaţiilor şi cu 
dimensiunea seriei de produse a condus la construirea şi proliferarea unei 
economii de scară, fondată pe sisteme de producţie rigide, care au început să 
fie tot mai sever amendate. 

în plan teoretic, după anii ’70, concepţia care a stat la baza acestor 
construcţii economice a fost calificată drept falsă, iar marile aglomerări in-
dustriale au primit calificativul de “dinozauri” (în perioada 1970-1978 în 
Occident şi după 1989 şi în România). 

Tot în aceeaşi perioadă a fost descoperită şi poluarea, ca un factor 
negativ ataşat acestor structuri economice şi tehnologice. 

Sistemul taylorist de organizare a producţiei şi muncii şi întreprinderile 
sale a intrat şi el în criză. Astăzi se vorbeşte de post-taylorism, post-fordism şi 
post-industrialism; în nici un caz nu putem vorbi de post-tranziţie, întrucât 
aceasta este - aşa ne place să credem - fără sfârşit, deoarece altfel, ar 
însemna finele oricărui progres. 

Sistemele industriale tradiţionale (siderurgie, construcţii şi prelucrări 
mecanice, chimie şi textile ), cu salarii tot mai înalte, ce nu mai puteau fi 
acoperite prin creşteri de productivitate, şi care, din punct de vedere tehnologic 
nu mai aveau capacitatea de a oferi randamente proporţionale cu sporurile 
salariale şi cu profituri tot mai înalte, au fost din ce în ce mai afectate. 

Între sistemul tehnologic, sistemul de consum şi sistemul sociouman 
democratic, s-au produs rupturi şi nepotriviri tot mai presante. 

Saturarea cererii de consum pentru bunurile durabile şi semidurabile 
(autoturisme, refrigeratoare, televizoare, maşini de spălat şi de gătit, aparatură 
electrocasnică în general), solicită eforturi, uneori disperate spre înnoire, 
schimbarea formelor şi culorilor, publicitate şi reclamă, pentru o seamă de 
produse; costurile cresc şi cu toate acestea, cererea nu mai este pe măsura 
capacităţilor dezvoltate anterior pe sistemul producţiei de serie şi de scară 
mare şi extinse şi în ţări din lumea a treia. 

Din motive tehnologice, economice, demografice, dar şi din cauza 
extinderii industriei în ţări în curs de dezvoltare, lumea industrială s-a 
confruntat tot mai acut, cu o fisură şi o îndepărtare între cerere şi 
productivitate. 

Productivitatea înaltă a însemnat chiar şi o reducere a cererii; acest 
paradox a fost generat de faptul că salariile relativ înalte, economisite prin 
productivitate de către o firmă sau subramură, determinau diminuarea cererii 
de bunuri pentru alte produse, firme sau subramuri; productivitatea se îndrepta 
astfel împotriva propriei creşteri. 
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Sporirea mai rapidă a productivităţii în raport cu salariile este o teză 
relativă şi contradictorie. 

Pe de o parte, sectoarele în care productivitatea creşte, oferă un volum 
şi o valoare mai mare a producţiei, în raport cu cererea de consum diminuată 
prin salariile economisite; salariile substituite reprezintă o cerere diminuată de 
alte bunuri din alte sectoare şi domenii, afectând alte firme. Plusul de 
productivitate se exprimă fizic în bunuri, iar valoric în profit. Bunurile rezultate 
au nevoie de piaţă; dacă piaţa internă este saturată, atunci se caută piaţă 
externă, destructurându-se eventual, producţia altora. 

Profitul ar fi necesar să fie reinvestit pentru a se valorifica respectivele 
sporuri de productivitate; este important în ce domenii se investeşte şi în ce 
zonă sau ţară, fiecare opţiune, având alte efecte destructurante şi, respectiv, 
structurante. Reinvestirea în alte domenii decât cel în care a fost obţinută 
productivitatea şi profitul creează bazele concurenţiale ale propriei dispariţii a 
respectivei surse de profit. Creşterea economică permanentă a unei firme, a 
unui produs, a unei subramuri - prin productivitate şi profituri tot mai înalte -, va 
satura, mai devreme sau mai târziu, cererea internă şi externă, creând pre-
misele propriei dispariţii. 

Pe de altă parte, teza logică a creşterii mai rapide a productivităţii în 
raport cu salariile are anumite implicaţii şi determinări la nivel de firmă, şi cu 
totul altele, pe ansamblul economiei. Plusul de productivitate înseamnă la nivel 
de firmă, un plus de profit. Pe ansamblul economiei naţionale, dacă produc-
tivitatea creşte mai rapid decât salariile - aici contează enorm masa producţiei 
naţionale şi masa salariilor -, înseamnă că investiţiile şi economisirile vor creşte 
în mod necesar, mai rapid; investiţiile înseamnă şi ele, inclusiv salarii şi cerere 
de alte bunuri etc. 

Pentru a se evita consecinţele locale, naţionale, interne ale acestei 
evoluţii se încearcă acapararea cererii altor pieţe, a altor consumatori din 
exteriorul spaţiului naţional al firmelor. Dacă şi la aceşti consumatori potenţiali 
producţia şi productivitatea ar creşte la fel sau mai rapid, concurenţa îi va 
împinge pe competitori spre o anihilare reciprocă, prin mijloace extra-
tehnologice, recurgându-se inclusiv la suportul financiar-monetar extrem de 
virulent. 

Teoria economică savantă a încercat, din nou, să explice evoluţiile prac-
tice, îndepărtându-se de realitatea imediată şi asemenea teoremelor substi-
tuţiei factorilor a recurs la combinarea tezelor referitoare la ciclurile lungi cu 
argumentele schumpeteriene privind inovarea. 

Acestea sunt alcătuiri şi construcţii ştiinţifice elevate, remarcabile, dar 
uneori rămân admirabil lipsite de o rezonanţă practică imediată. 

Se pare că orice inovaţie tehnologică este ulterior producătoare de criză, 
într-o formă sau alta, într-o zonă sau alta. Tot la fel de adevărat, aşa cum o 
probează istoria scrisă a evoluţiilor economice, este şi faptul că, cei mai mulţi 
autori nu se opresc la mutaţiile tehnologice decât pentru a evidenţia sumar 
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implicaţiile social-economice (ocupare, creştere economică, organizarea 
raporturilor sociale), privite de multe ori numai din perspectiva satisfacerii unor 
interese ideologice dominante. 

Criza consumului sau mai exact, nepotrivirea dintre evoluţia capacităţilor 
tehnice de producţie, de serie mare, pe bandă, şi cererea de consum internă 
este generată şi de o altă cauză: lumea industrială cu venituri înalte, societatea 
post-industrială, cum o denumesc unii filozofi, se confruntă cu o stagnare şi 
chiar involuţie demografică, cu îmbătrânirea populaţiei; îmbătrânirea 
populaţiei produce, vrând-nevrând, îmbătrânirea cererii; se creează pro-
duse tot mai moderne pentru o populaţie tot mai îmbătrânită, care este 
conservatoare şi care rămâne relativ insensibilă la noile produse de consum. 

Consumul acestora este de un fel deosebit şi nu ţine pasul cu inovarea 
tehnologică şi de produs; o populaţie îmbătrânită are nevoie de timp liber , de 
servicii de sănătate şi mai puţin de unele dintre noile produse de consum. 

De altfel, criza sistemelor industriale şi randamentul descrescător al 
tehnologiilor din generaţia a doua se manifestă şi prin creşterea masivă a 
ponderii terţiarului în PIB şi în ocuparea forţei de muncă. 

Efectul global al acestui transfer este o scădere generală de produc-
tivitate, întrucât deplasarea de forţă de muncă are loc dintr-un sector cu nivel 
înalt, spre altul cu productivitate mai mică, şi relativ, stagnantă. 

Dezvoltarea acestui sector a rezultat în parte prin preluarea costurilor şi 
a ineficacităţii sistemului industrial, şi mai exact, a tehnologiilor acestuia. 
Sectorul terţiar este o consecinţă a crizei tehnologice, cel puţin în aceeaşi 
proporţie în care este prezentat drept o soluţie a acestei crize. înainte de a fi o 
cale de prosperitate, terţiarul este un efect al crizei sistemelor tehnologice din 
sectorul secundar. Preocuparea pentru dezvoltarea exclusiv a terţiarului, 
reprezintă în parte şi o perversiune economică şi, respectiv, un refugiu al crizei. 
Desigur că anumite domenii incluse astăzi în sectorul terţiar, care capătă o 
extindere formidabilă, nu sunt practic, neapărat servicii; este vorba de o 
adevărată industrie de un fel deosebit a informaţiilor şi a telecomunicaţiilor, 
incluse în această alcătuire şi denumire eterogenă de servicii. 

În fine, sistemul tehnologic din generaţia a doua se confruntă şi cu 
apariţia unei noi filozofii a aspiraţiilor, cu o populaţie tot mai pregătită cultural-
profesional şi cu alte coordonate ale valorilor social-umane. 

Pe acest plan a apărut o contradicţie între nivelul din ce în ce mai ridicat 
al pregătirii şcolare, profesionale şi culturale şi exigenţele intelectual-mentale, 
relativ scăzute, rutiniere ale funcţiilor şi locurilor de muncă organizate în 
sistemul taylorist al producţiei de masă, de scară, de serie mare, standardizate, 
din raţiuni de rentabilitate. Concomitent, raporturile ierarhice, verticale, 
autoritare şi dezumanizante impuse de sistemul tehnologic al benzii, nu mai 
corespund întru totul cerinţelor dezvoltării democraţiei şi individualismului; în 
special pentru tineretul care are acces la consum, nu ca rezultat al propriei 
munci, ci prin intermediul veniturilor rezultate din salariile tot mai înalte ale 
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părinţilor, s-a produs şi o desacralizare a muncii şi o respingere a sistemelor 
verticale de muncă, organizare şi management economic şi social. 

în plus, saturarea pieţelor cu produse de masă, de folosinţă curentă sau 
îndelungată, nu mai permite nici creşteri de producţie şi de productivitate, dar 
nici menţinerea productivităţii, a veniturilor şi a consumului; acest fapt a presat 
spre ritmuri şi intensităţi ale muncii tot mai înalte şi mai insuportabile, 
degradând climatul intern de muncă al firmelor.  

Cel de-al doilea sistem tehnologic şi-a creat grupuri socio-profesionale 
constituite pe afinităţi culturale şi pe interese economice comune. 

Apariţia noilor tehnologii şi decăderea platformelor industriale clasice 
care se destructurează, dispariţia unor sectoare ce constituiau poli de ocupare 
şi de venituri, de organizare grupală şi de solidaritate internă specifică (industrii 
extractive, siderurgie etc.), destructurează accepţiunea clasică a solidarităţii 
comunitare. Noile tehnologii presupun, de regulă, o sociabilitate minimalistă, 
funciarmente individualistă; conflictualităţile potenţiale nu se mai localizează, 
nu mai au caracter de masă, de grup. Acestea pot genera numai nemulţumiri şi 
conflicte efemere, sporadice, nedurabile, izolate, neorganizate. 

Caracterul individualist şi tot mai domestic al noilor tehnologii se îmbină 
cu un univers virtual prin ”efectul Internet”; apare un conflict major al 
tehnologiilor şi al economiilor moderne: cel dintre identitate şi alteritate.  

Criza de identitate şi desocializarea vor naşte, probabil, alte solidarităţi, 
atât naţionale, dar chiar şi extranaţionale. 

Lumea celei de-a doua revoluţii industriale se obişnuise cu o evoluţie şi 
cu anumite ritmuri ale vieţii şi ale parametrilor economici de muncă şi venituri. 
Are loc şi un proces psihic de transformare şi tranziţie; antropologic şi 
psihologic există un anume raport între continuitate şi ritm. Aceste relaţii sunt 
puţin cunoscute, dar, oricum, tranziţiile tehnologice şi rupturile acestora 
produse de globalizare accentuează o boală a civilizaţiei care este un fel de 
“tranzitită”, de destructurare psihologică, a idealurilor şi a sistemelor de valori. 

Produsul iminent şi constant al revoluţiei tehnologice, care a împins 
permanent spre substituţia componentelor capitalurilor, spre substituţia muncii 
cu capitalurile, spre neconcordanţa dintre ofertă, care din punct de vedere 
tehnic ar putea fi tot mai mare, dar tot mai îndepărtată de cererea reală, este 
şomajul, care capătă proporţii însemnate şi durabile, atât în lumea dezvoltată 
cât şi în cea care crede că aspiră la progres. 

Pentru asanarea acestuia şi pentru menţinerea bunăstării şi a veniturilor 
înalte, fiecare ţară încearcă să-şi exporte şomajul şi să acapareze pieţele 
interne ale altora. 

Concurenţa între diferitele ţări şi regiuni se exercită inclusiv în 
domeniul sistemelor fiscale, de salarizare şi protecţie socială, de educaţie şi 
sănătate; concurenţa dintre aceste sisteme se conjugă cu cea din domeniul 
factorilor de producţie (capital, muncă, informaţie) şi se transferă în sfera 
produselor. 



 

 

383 

Marile forţe industriale - blocul nord-american, blocul european şi ţările 
sud-est asiatice -, reprezintă trei poli economici aflaţi într-o evidentă rivalitate. 

Concurenţa şi lupta pentru pieţe împinge spre integrare regională, spre 
politici şi strategii coordonate, destinate a menţine şi a câştiga noi poziţii pe 
piaţă. 

De pildă, demarajul economic al Japoniei şi lupta pentru supravieţuire, 
menţinere şi câştigare a unor poziţii pe piaţa externă s-au derulat potrivit unei 
strategii naţionale ale cărei linii de conţinut au vizat, în esenţă, următoarele 
direcţii: 

 favorizarea fuziunii şi absorbţiei societăţilor industriale din domenii-
cheie, pentru a-şi concentra şi dezvolta puterea şi resursele în 
vederea viitorului atac asupra pieţelor internaţionale; 

 acordarea de subvenţii necesare dezvoltării în exterior a unor 
întreprinderi strategice; 

 promovarea unor bariere în calea concurenţei străine şi controlul 
investiţiilor interne în scopul protejării întreprinderilor-cheie pentru 
piaţa internă şi pentru creşterea exporturilor; 

 stimularea băncilor în susţinerea cu credite ieftine, pe termen lung, a 
întreprinderilor industriale; 

 promovarea unor ample studii şi cercetări economice comparative 
internaţionale destinate a furniza întreprinderilor informaţii tehnice-
tehnologice, de preţuri şi costuri etc; 

 finanţarea cercetărilor destinate promovării noilor tehnologii. 
Orientarea spre piaţa externă a Japoniei s-a construit pe întărirea 

avantajelor concurenţiale ale întreprinderilor proprii, mai întâi pe piaţa internă; 
carburantul industriei japoneze l-a constituit reinvestirea profitului şi salariile 
interne pentru consolidarea poziţiei pe piaţă (cu prioritate în cercetare-
dezvoltare şi în calitate şi noi tehnologii). Cercetarea a fost orientată spre 
descoperirea punctelor slabe ale concurenţilor; la acestea japonezii au venit cu 
preţuri agresive şi servicii post-vânzare superioare. 

Drept rezultat, în perioada de glorie a industriei şi economiei japoneze 16 
întreprinderi de comerţ controlau peste 55% din exporturile ţării şi peste 1/3 din 
PIB. Din primele 1000 de întreprinderi din lume, în anii ’90, 310 erau japoneze, 
345 americane, 112 englezeşti, 35 vest-germane, 25 franceze, 16 şi, respectiv, 
17 spaniole şi italiene, iar belgiene şi olandeze câte 11. 

Strategia ţărilor din UE s-a înscris pe coordonate oarecum contrare 
celor japoneze; este vorba de descurajarea întreprinderilor care doreau 
dobândirea de poziţii dominante, suprimarea subvenţiilor, încurajarea 
întreprinderilor externe şi absenţa unei politici explicite de cooperare între 
sectorul bancar şi cel industrial. Asemenea linii de strategie nu pot fi 
surprinzătoare dacă avem în vedere susceptibilităţile interne dintre ţările 
comunitare şi nevoia construirii unei pieţe interne comune. 
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Efectele concurenţei asupra structurilor industriale se resimt prin: 
dispariţia unor întreprinderi, delocalizarea unor industrii pe criterii de costuri şi 
productivitate, absorbţia întreprinderilor cu pierderi de către cele profitabile, 
integrarea verticală pentru controlul fluxurilor amonte-aval, fuziuni şi joint-
venture în vederea creşterii puterii pe piaţă şi a sporirii forţei în domeniile 
cercetării-dezvoltării şi distribuţiei. 

Industria reprezintă astăzi o competiţie, o cursă, în care timpul joacă un 
rol esenţial; pentrru a avea şanse să câştigi o cursă sunt necesare cel puţin 3 
condiţii: 

 să te aliniezi şi să iei startul concomitent cu ceilalţi competitori şi nu 
după ce aceştia au plecat în cursă; 

 să alergi mai rapid decât ceilalţi concurenţi; 

 să fii pregătit pentru a face faţă oricăror obstacole ale traseului. 
Nu în ultimul rând, fiecare concurent va trebui să gândească la faptul că 

respectiva cursă este continuă şi câştigătorul unei etape poate să fie ultimul în 
viitoarea alegere. 

Îndustriile, întreprinderile şi produsele se pot clasifica, din punct de 
vedere al concurenţei astfel: 

 protejate; 

 încorsetate de reguli şi norme naţionale şi internaţionale de producţie 
şi comercializare; 

 puţin evoluate şi internaţionalizate; 

 internaţionalizate; 

 de înaltă tehnologie. 
Fiscalitatea asupra capitalurilor, salariilor, produselor, economisirilor - 

acumulărilor, investiţiilor, profitului, se constituie în componentă a mediului de 
competitivitate al întreprinderii înaintea tehnologiei, care poate fi achiziţionată 
şi introdusă în funcţie de mediul fiscal. 

Pe măsură ce tehnologiile se globalizează, produsele solicită aceleaşi 
cunoştinţe, aceleaşi consumuri materiale şi de energie şi, treptat, aceleaşi 
costuri şi preţuri. Pe fondul mutaţiilor tehnologice şi a concurenţei tot mai 
presante, la globalizare i-au fost ataşate politici monetare şi financiare 
“adecvate” care reglementează mişcarea capitalurilor. 

Implicată profund în susţinerea globalizării şi a restructurării impuse de 
aceasta, Banca Mondială participă, începând cu anii ’80, la eforturile de 
restructurare industrială, în special pentru ţările care nu au resursele financiare 
interne necesare. 

Pe fondul celor două mari schimbări intervenite în politica economică la 
mijlocul anilor ’80 - diminuarea controlului exercitat de stat asupra între-
prinderilor naţionale şi privatizarea -, sfătuite de către Bancă şi FMI, guver-
nele au trecut să-şi exercite funcţii cantonate aproape exclusiv în domeniul 
macroeconomic, prin politici de esenţă financiar-monetară. 
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Peste şocul tehnologic s-au aşezat astfel şi şocurile monetare. 
O perioadă de timp relativ îndelungată, Banca Mondială s-a implicat 

uneori mai mult decât anumite state naţionale în finanţarea unor proiecte de 
dezvoltare, apoi în promovarea de proiecte de ajustare structurală şi sectorială; 
intervenţia de tip clasic a Băncii Mondiale, cea de furnizor de credite şi de 
suport financiar pentru dezvoltare a încetat; în ultimii ani, ea s-a orientat spre 
proiecte vizând “veridicitatea preţurilor” şi privatizarea întreprinderilor publice, 
proiecte pe probleme macroeconomice sau sectoriale cu incidenţă directă 
asupra restructurării industriale (politica comercială, sectorul manufacturier, 
controlul preţurilor produselor industriale, reglementarea pieţei muncii etc.). în 
anumite cazuri, proiectele de ajustare erau însoţite de condiţii ce prevedeau 
expres restructurarea unor întreprinderi publice şi privatizarea acestora. 

Treptat, banca şi-a modificat complet condiţiile vizând restructurarea şi 
directivele operaţionale în domeniu . 

Nedispunând de instrumente pentru a trata problemele instituţionale ale 
restructurării, reglementarea pieţei muncii, incitaţiile fiscale, reglementarea 
investiţiilor, politica comercială etc., proiectele promovate - inclusiv cele de 
privatizare -, creând alte dezechilibre, dificil de gestionat, au determinat Banca 
Mondială să treacă la propunerea unor strategii integrate şi coerente pentru 
ansamblul economiei (exemplu, chiar România de astăzi). 

Pe cât de banală, pe atât de adevărată este afirmaţia următoare: nici o 
economie sau societate nu poate fi numai de consum; prima condiţie pentru a 
consuma, valabilă pentru orice colectivitate, este ca aceasta să şi producă. 

Tot astfel, a aştepta efecte miraculoase de la devalorizarea monetară, 
care, potrivit teoriilor standard, ieftineşte exportul şi scumpeşte importul - se 
dovedeşte o eroare istorică; aceasta nu înseamnă altceva decât a accepta să 
vinzi totdeauna ieftin şi tot mai ieftin şi să cumperi din ce în ce mai scump, 
pretinzând în acelaşi timp că astfel se va instaura prosperitatea şi bunăstarea. 

La fel de relativă şi chiar falsă este uneori şi concepţia potrivit căreia 
salariile mici reprezintă un factor de competitivitate; cu alte cuvinte, se pretinde 
că, muncind tot mai ieftin, în raport cu preţul muncii altora, remunerat prin 
salarii mult mai mari, se vor putea cumpăra produse de import din ce în ce mai 
scumpe şi tot mai multe. De altfel, această teorie se află într-o profundă 
contradicţie cu cea a dezvoltării tehnologice şi, respectiv, cu substituirea muncii 
prin capital.  

Pierderile de locuri de muncă ocazionate de restructurarea impusă de 
tehnologie şi de globalizarea acesteia şi a fenomenelor financiar-monetare, se 
produc extrem de rapid, în cascadă, iar câştigurile se obţin chiar prin acţiuni 
extrem de bine coordonate, mult mai târziu. 

Consecinţele economice şi social-umane ale restructurării sunt 
considerabile; cel mai adesea acestea se manifestă şi se resimt pe perioade 
extrem de îndelungate; se poate vorbi chiar de sectoare economice, de zone, 
ţări, regiuni şi grupuri socioprofesionale sinistrate. 
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Globalizarea creează cu totul alte forme de precaritate a ocupării şi a 
locurilor de muncă, de şomaj, salarizare, sărăcie şi excludere socială, de 
manifestare a efectelor inflaţioniste şi de concepţii şi politici referitoare la 
modelele de consum. 

Demisia statului din economie nu poate rămâne fără efecte sociale şi 
economice, mai ales dacă avem în vedere că nu toate statele şi zonele 
acţionează convergent pentru globalizare. 

Sistemele de salarizare şi de protecţie socială au fost construite 
pornindu-se de la principiile statului bunăstării; în condiţiile globalizării, respec-
tivele principii cad, solicitând alte paradigme şi criterii. 

Sacrificarea unor sectoare şi a unor locuri de muncă poate constitui un 
alibi numai dacă se oferă ceva la fel de substanţial în schimb; este vorba de 
noi activităţi, noi industrii, noi domenii productive noi servicii şi nu numai de 
comercializare şi distribuţie. Protecţia socială a celor afectaţi, sponsorizată, 
temporar, prin programe de ajustare structurală cu suport financiar extern, se 
va transforma într-un efort financiar imposibil de acoperit în timp, dacă nu se 
asigură alte surse de generare şi creştere a veniturilor. 

Gândirea necesară pe termen mediu şi lung este suprimată prin aceste 
sponsorizări, ea fiind înlocuită de reacţii spontane, inerţiale, profund contra-
productive. 

Aplicarea unor forme, principii şi criterii de inspiraţie universalistă, euro-
peană etc., se loveşte de caracterul şi nivelul local-naţional al resurselor. 

Asistăm la globalizarea economiilor şi a pieţelor şi la localizarea 
politicilor şi a resurselor; întreprinderile locale sunt tot mai conectate la pieţe, 
circuite şi centre de decizie financiară externă, la linii de inovare şi difuzare 
tehnologică, puternice, din exterior.  

Oarecum, contrar acestor tendinţe evidente, reale, astăzi asistăm la o 
aşa-zisă întărire a rolului politicilor locale, care vizează deopotrivă econo-
mia şi urbanismul; aparent, reciproca globalizării este democraţia de proxi-
mitate şi localizarea politicilor publice. 

Prin intermediul globalizării, socializarea indivizilor şi a politicilor la scară 
naţională este sever afectată; scăderea rolului statului în politica economică şi 
socială îl îndepărtează pe acesta de centrul de decizie, care este unul 
transnaţional. Totodată, şi indivizii sunt desprinşi de centrul de decizie naţional, 
nemaiputând avansa revendicări şi aşteptări către un guvern sau patronat 
intern; acest centru este în afară şi apare ca o nebuloasă, ca o ţintă la care nu 
se poate ajunge; democraţia internă rămâne lipsită de forţă şi de putere. 

Prin globalizare, are loc exogenizarea politicilor, a deciziilor şi 
endogenizarea restricţiilor externe a deficitelor, a datoriilor etc.; acestea 
vehiculează în interior costuri sociale tot mai mari şi dependenţă financiară 
sporită. Producţia internă este constrânsă la diminuare pentru a nu afecta 
oferta marilor furnizori. 
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Înaintea mondializării producţiei, a preţurilor, salariilor şi a consumului s-
a produs o globalizare financiară; motorul creşterii economice naţionale nu mai 
este piaţa internă, iar pe cea externă accesul este extrem de dificil. 

Mondializarea şi globalizarea reprezintă o realitate şi nu o opţiune; 
este rezultanta progresului tehnico-tehnologic şi economic, inclusiv a 
inegalităţilor generate de acestea. Aşa cum decurg astăzi realităţile economice 
planetare, opoziţia la mondializare nu are sorţi de reuşită; statele, guvernele şi 
firmele este necesar să acţioneze pentru a-şi adapta, cu pierderi minime, 
propriile structuri la nevoile mondializării. Nu se poate spune că acest proces 
de globalizare a făcut ceva pentru a reduce ecartul dintre ţările bogate şi cele 
sărace sau dintre bogaţii şi săracii din fiecare ţară, inclusiv cele dezvoltate; 
ţările bogate deţin 80% din schimburile mondiale, 85% din investiţiile străine 
directe efectuate în deceniul ’80 şi 95% din activităţile de cercetare-dezvoltare. 
Mondializarea generează, între altele, trei procese şi tendinţe importante: 

a) emergenţa unei societăţi civile internaţionale - numărul ONG-urilor a 

evoluat de la 176 în 1909, la peste 28000 astăzi; 

b) extinderea dominaţiei societăţilor transnaţionale (STN); în anul 1995 

existau 37530 STN, peste 90% aveau sediul în ţările industrializate, 

din care, marea majoritate în SUA. Acestea deţin peste 90% din 

brevetele pentru produse şi tehnologii; 300 dintre cele mai mari STN 

controlează 25% din capacităţile mondiale de producţie; 150 milioane 

de salariaţi aparţin STN iar primele 100, folosesc peste 12 milioane 

persoane (120000 salariaţi, în medie, pe o STN)
1
. Respectivele 

societăţi au pe lângă influenţă economică şi o enormă putere politică; 

c) societăţile transnaţionale sunt dublate de un sistem financiar 

transnaţional (SFTN), care impune ca o religie sisteme transe-

tatice. 
Întrebarea care se pune vis-a-vis de mondializare este şi aceea care se 

referă la orchestrarea şi hegemonia fenomenului şi, în acest context, care vor fi 
rolul şi funcţiile statelor, parlamentelor şi guvernelor naţionale. Oare acestea nu 
vor îndeplini decât funcţia de deschizători ai porţilor economiei, fără a gândi la 
efectele social-economice?  

Deschiderea economică este un contract cu exteriorul; acest contract nu 
se poate concepe a fi încheiat fără clauze tehnologice, economice, ecologice şi 
sociale şi fără a avea în vedere efectul generat pe planul transformării structurii 
valorilor tehnice, economice, sociale, spiritual-ştiinţifice, profesionale, etico-
morale, etc. 

                                                           
1
 Diana Bronson, Stephanie Rousseau, La mondialisation et les droits de travailleurs 
dans la zone Asia-Pacific; Kyoto, nov. 1995. 



5. CONCLUZII PRELIMINARE 

 

Prin prisma tuturor evoluţiilor expuse, pentru industria şi economia 
românească, înclusiv cea din Capitală, se pot reţine câteva implicaţii şi 
concluzii parţiale. 

5.1. România a fost o ţară rural-agrară, confruntată permanent, în ultimii 
150 de ani cu o constantă a gândirii pe care am putea-o caracteriza ca o 
obsesie a ruralului şi a nevoii de industrie naţională. 

în toate studiile marcante şi remarcabile ale economiştilor, istoricilor, 
scriitorilor, poeţilor şi în general ale intelectualităţii româneşti de după 1850, 
invocarea nevoii de industrie naţională şi chiar de protecţie a acesteia 
reprezintă o prezenţă constantă.  

Acţionându-se potrivit unor teorii şi experienţe economice şi industriale 
europene şi mondiale, pe parcursul perioadei 1920-1990 s-a creat în România 
un sistem industrial care a răspuns, în mare măsură, concepţiilor privind 
valorificarea resurselor şi a factorilor interni de producţie; concepţia care a stat 
la baza arhitecturii acestui sistem a fost dominată de anarhie şi endocentrism 
naţional. Sistemul a fost conectat numai parţial şi oarecum unilateral la lumea 
economică externă, deşi s-a inspirat din experienţa tehnologică, de produs şi 
organizatorică a marilor puteri industriale. 

5.2. Economia şi industria românească se află la intersecţia luptei dintre 
cel de-al doilea şi al treilea sistem tehnologic şi intră în ecuaţia globalizării 
economice şi a luptei mondiale pentru pieţe, resurse şi factori de producţie; 
această luptă a fost mascată, ascunsă, atâta timp cât economia era închisă, iar 
piaţa internă şi conexiunile cu exteriorul erau reglate prin pârghii administrative, 
de comandă, centralizate. 

Până în anul 1989, structura tehnologică a sistemului productiv al 
României conţinea o coerenţă şi un echilibru organic în expresie natural-
materială - fizică, ce se manifesta atât în profil de ramură, cât şi în teritoriu. 

în acest sens, se elaborau cunoscutele balanţe materiale, care 
reglementau şi gestionau o “piaţă” fizică şi un echilibru natural inter şi intra 
ramuri şi inter şi intra sectorial şi teritorial. Cererea şi oferta se echilibrau mai 
întâi în unităţi fizice de producţie şi consumuri. Acestora le erau ataşate valori, 
respectiv costuri şi preţuri administrate şi, de cele mai multe ori, rigide. 
Schimbarea unei singure asemenea valori provoacă şi a provocat valuri care 
au destabilizat, blocat şi anihilat coerenţa tehnico-tehnologică detaşând 
componente din sistem şi fracturând întreaga construcţie. 

O tehnologie este competitivă sau nu, în condiţii date de utilizare şi 
exploatare şi de preţuri; preţurile practicate la energie, muncă, materii prime şi 
la produsele rezultate se cer a fi corelate cu mediul economic şi cu condiţiile 
interne şi nu numai cu cele de pe pieţele externe. 
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5.3. După 1990, industria românească a intrat brusc din zona trauma-
tismelor generate de plan în sfera şocurilor permanente şi mult mai dure ale 
pieţei şi, respectiv, concurenţei. Sub impactul acestora, victoria ca şi eşecul 
tehnologic se pot transforma adeseori în veritabilă calamitate economică şi 
socială. 

în condiţiile economice actuale, intrarea în criză şi prăbuşirea unei firme 
sau a unui sector se poate produce cu o viteză pe măsura ritmului cu care 
circulă informaţia prin autostrăzile informaţionale mondiale. 

5.4. Deşi este o problemă de o complexitate tehnică, tehnologică, 
economică şi financiar-monetară extrem de accentuată, necesitând aportul 
unor specialişti de înaltă competenţă profesională, restructurarea economică şi 
industrială în România a demarat ca un proces dominat de o încărcătură 
preponderent emoţională şi ideologică, demersul economic şi tehnologic fondat 
pe criterii ştiinţifice, riguroase de gândire şi analiză retrospectivă şi prospectivă, 
pe comparaţii interne şi internaţionale a fost din păcate absent în sferele 
deciziei politice, acesta fiind prezent izolat, numai în mici colective şi grupuri 
socioprofesionale. 

5.5. La mediul tehnologic existent în industria românească - de multe ori 
având un caracter depăşit, dar care se prezenta ca o construcţie integrată din 
punct de vedere al consumurilor şi echilibrelor fizice ale cererii şi ofertei 
administrate prin norme centralizate -, orice ruptură în sistemele de costuri - 
valori, într-o singură componentă mai mult sau mai puţin marginală era de 
natură să creeze mari perturbaţii în întrega construcţie. Alunecarea spre politici 
exclusiv monetariste de stabilizare şi restructurare a condus la destructurarea 
profundă şi practic economia a fost scăpată de sub control, nemaiexistând nici 
o coerenţă între factorii fizici, tehnologici interni şi cei economici impuşi 
exclusiv de echilibre exogene; piaţa internă, echilibrele şi valorile acesteia s-au 
fracturat, neputându-se armoniza cu cerinţele externe. 

5.6. în ultimii 10 ani, întreaga economie, ca de altfel şi Capitala, au fost 
lipsite în totalitate de ceea ce se cheamă politică industrială, coerentă, arti-
culată riguros pe resurse - posibilităţi, nevoi, pe îmbinarea valorilor economice, 
educativ-formative, cultural-istorice şi de tradiţie, cu cele tehnologice, 
ecologice, natural-geografice, demografice, cu factorii interni şi externi ai 
creşterii şi ai mişcării jocurilor şi intereselor economice şi geopolitice regionale, 
europene şi mondiale. 

După 1990 au încetat preocupările de modernizare tehnologică şi de 
produs, de asimilare şi introducere de noi produse, de cercetare-dezvoltare, de 
reducere a costurilor, de creştere a segmentelor interne şi externe de piaţă; 
totul s-a blocat într-o aşteptare a privatizării şi restructurării, pierzându-se ani 
extrem de preţioşi pentru supravieţuirea şi creşterea necesară, în condiţiile 
deschiderii economiei spre concurenţa externă extrem de agresivă. 

Din această perspectivă, este uşor de înţeles ce înseamnă 10 ani 
pierduţi pentru startul spre competitivitate a industriei româneşti; de 10 ani 
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asistăm la distrugerea oricărei forţe sau puteri a industriei prin fracţionări şi 
divizări de întreprinderi atunci când acestea ar fi fost necesar să fuzioneze, prin 
decapitalizări zilnice, prin blocări şi scoateri de pe piaţa internă cedată gratuit 
altora etc. În concluzie, parcă s-a lucrat special pentru a construi piedici pentru 
ca nimeni să nu ia startul sau pentru a-i împiedica pe cei care încercau totuşi 
să alerge. 

S-a cultivat excesiv şi exclusiv teza potrivit căreia “small is beautiful”, 
pierzându-se din vedere că tot ceea ce este mic poate oricând să dispară. 

Spre deosebire de ţările membre UEM, de pildă, - care în fond reprezintă 
o coaliţie destinată satisfacerii intereselor naţiunilor componente şi ale 
propriilor agenţi economici, prin partajarea, menţinerea şi creşterea bogăţiei şi 
pentru lupta comună în faţa concurenţei extracomunitare -, întreprinderile 
româneşti au rămas şi singure, fără susţinere guvernamentală, dar şi fără 
clienţi, furnizori şi lichidităţi. 

5.7. Iniţial, prin deschiderea economiei şi a pieţei naţionale, populaţia, în 
general, a câştigat, şi poate câstiga ceva în calitate de consumator, pe termen 
extrem de scurt; în postura de lucrători şi de posesori ai unei surse de venit, 
aceştia au intrat într-o zonă de profundă nesiguranţă, mulţi pierzându-şi locul 
de muncă. 

Între factorii destructuranţi, extrem de activi reţinem deschiderea şi 
liberalizarea economiei şi mediatizarea şi publicitatea excesivă a unor produse 
şi modele de consum din exterior, pentru care populaţia noastră nu dispune de 
veniturile şi de resursele necesare.  

Consumatorii români au fost puşi în faţa unei economii, industrii şi a unui 
sector de servicii de consum virtuale; se cultivă şi se induc aşteptări care sunt 
rupte de posibilităţile reale de acces la respectivele bunuri. Un asemenea fapt 
a creat o psihologie prin care produsele naţionale interne sunt respinse sau 
refuzate la consum, fapt care blochează cumpărarea şi imediat producerea 
acestora. Acest comportament indus a diminuat veniturile interne ale menajelor 
şi ale agenţilor economici, a accelerat şi accentuat starea de blocaj economico-
financiar şi de faliment, solicitând recurgerea la împrumuturi externe şi 
generând inflaţie, şomaj, depreciere monetară, deficite bugetare etc. 

Întreprinderile industriale au fost puse în situaţia de a schimba sau 
pierde brusc furnizorii, clientela, concurenţii, produsele şi normele de calitate, 
de muncă, ambalare-distribuţie, sistemul, modalităţile şi sursele de finanţare, s-
au confruntat cu preţuri mereu fluide şi necunoscute, cu probleme ale cursului 
valutar, cu lipsa şi scumpirea creditelor, cu presiuni sindicale şi salariale, cu o 
linie politică nouă, de neimplicare a guvernului în activitatea economică. 

5.8. Provocarea pieţelor (europeană, nord-americană, asiatică, africană 
etc), solicită analize specifice şi selectarea unor piste comerciale, a unor 
produse şi agenţi economici mai bine plasaţi pentru acces. 

Industria românească se află expusă astăzi în faţa concurenţei ţărilor 
industrializate din UEM, din America de Nord, din zona Asia-Pacific. 
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A copia legislaţia europeană pentru a o aplica la un organism economic, 
tehnologic, social-politic şi cultural care nu poate automat să funcţioneze după 
aceste norme, reprezintă un risc cu consecinţe mai degrabă neplăcute.  

înaintea promovării aceloraşi legi şi reguli, industria românească ar avea 
nevoie cel puţin de aceleaşi resurse financiare şi de aceleaşi pieţe, de care au 
dispus industriile din respectivele ţări până când au ajuns la actualul nivel de 
dezvoltare. Aşa cum s-a văzut însă, şi aceste ţări se confruntă cu procese 
dramatice de restructurare şi cu enorme dificultăţi, deşi au un volum 
incomparabil al resurselor disponibile. 

În afara acestora, România este supusă şi concurenţei noilor democraţii 
est-europene, cu care a participat la piaţa comună comunistă - dispărută după 
1990; 3 din aceste ţări au fost incluse în NATO iar altele sunt mai bine plasate 
pentru accesul la piaţa europeană. 

Industria românească, se pare că nu se poate apăra şi nici dezvolta 
singură, fără o ancoră şi, respectiv o direcţie de mişcare. în lipsa acesteia şi a 
unui sprijin financiar extern, nici chiar autarhia şi protecţionismul sever nu vor 
putea salva de la dispariţie sectoare, subramuri şi chiar ramuri întregi din 
industrie; restructurarea ar putea însemna, cu alte cuvinte, dispariţie. 
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Debutul procesului de restructurare profundă a sistemului economic din 
România şi de introducere a mecanismelor şi instituţiilor specifice economiei 
de piaţă liberă s-a produs în condiţii interne şi externe deosebit de complexe. 

Plusurile cu care ţara pornea pe un nou, fabulos, dorit şi extrem de dificil 
drum erau din start minime şi extrem de greu de valorificat; România nu avea 
datorie externă şi dispunea de un capital uman apreciat de majoritatea 
analiştilor economici ca fiind bine pregătit din punct de vedere profesional. 

Aceste două atuuri au fost rapid anihilate de condiţiile interne şi externe 
ale mediului economic; capitalul uman, deşi bine pregătit, nu dispunea de 
competenţele necesare începerii şi desfăşurării rapide a unei iniţiative 
economice pe cont propriu iar structurile economice existente şi dimensiunea 
acestora reprezentau în sine un zid greu de trecut. 

Primele măsuri de politică economică adoptate de noua putere au avut 
un caracter populist, inevitabil în condiţiile existente, iar inerţia sistemului 
anterior nu numai că nu a putut fi înfrântă dar pe alocuri a fost chiar stimulată. 
Drept urmare, în primul an al tranziţiei, sub euforia generală a schimbărilor şi 
sub presiunile revendicative, deficitul comercial a evoluat de la un plus de 
peste 2 mld. USD în anul 1989 la un minus de peste 3,4 mld. USD în anul 
1990. 

Reducerea duratei săptămânii de lucru, stoparea unor investiţii, 
restituirea părţilor sociale şi creşterea importurilor pentru consum au fost în 
sinteză numai câteva elemente care favorizau un consum fără acoperire în 
producţie, “o fiestă populară continuă” şi nu o tranziţie spre o economie de 
piaţă cu reguli dure, care impun management, muncă, resurse şi pregătire 
continuă pentru o competiţie acerbă. 

Declanşarea procesului inflaţionist nu a putut să fie decât un rezultat 
firesc, cât se poate de normal al cursului incipient al tranziţiei; de altfel, inflaţia 
s-a transformat în trăsătura dominantă, perenă a ultimilor opt ani ai 
tranziţiei; aceasta reprezintă certitudinea şi suportul tuturor incertitu-
dinilor din economia românească. 

Agregatele macroeconomice ale celor 8-9 ani sunt înveşmântate în 
halatele negre ale unei inflaţii şi chiar hiperinflaţii consecvente, cronice; fiecare 
indicator economic a fost atacat şi erodat profund de acest virus, iar corelaţiile 
şi încercările de a stabili o logică a echilibrelor au valoare mai mult didactică, 
împiedicând desprinderea unor concluzii cât mai veridice. 

Dacă inflaţia este reală şi adevărată, corelaţiile dintre indicatori 
pot fi oricând apreciate ca false. Analitic, în condiţii de inflaţie, se poate 
ajunge zilnic la concluzia că “deşi teoria economică este adevărată, 

realitatea este falsă”; evident, percepţia este de fapt inversă. 

Întreaga tranziţie românească s-a derulat sub spectrul acestui pa-
radox; toate programele de macrostabilizare elaborate cu suport teoretic 
şi ştiinţific “á la carte” au avut aceleaşi rezultate practice, fiind amendate 
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şi drogate de inflaţie, cursul practicii economice de zi cu zi nu a fost 
decât arareori şi nesemnificativ schimbat. 

a) În aceste condiţii, indicatorii economici au evoluat nominal, de la una-
trei cifre (în miliarde) în anii 1989-1990 spre 5-6 cifre în anul 1998 (tabelul 1). 

 

Tabelul 1 - Evoluţia principalilor indicatori macroeconomici 
în perioada 1989-1998 

- mld. lei preţuri curente - 

 1989 1990 1992 1994 1996 1998 

PIB 800,0 857,9 6029,2 49773,2 108919,6 338670,0 

Consum final 563,9 679,5 4642,5 38452,4 89939,4 307536,0 

Consum final al 
populaţiei 

 
463,4 

 
557,7 

 
3750,8 

 
31442,0 

 
75288,8 

 
255886,2 

FBCF 238,9 169,8 1156,9 10095,7 24998,5 61209,8 

Variaţia stocurilor şi 
export net 

 
-2,8 

 
8,6 

 
229,8 

 
1225,1 

 
-6018,3 

 
-30075,8 

Creditul intern net 497,2 553,7 1255,1 5523,7 22493,2 62584,7 

Masa monetară 
medie anuală 

 
408,4 

 
478,0 

 
1209,6 

 
6652,2 

 
22219,5 

 
70212,3 

Veniturile Bugetului 
de Stat 

 
348,4 

 
212,7 

 
1363,9 

 
8860,2 

 
18372,8 

 
67215,5 

Cheltuielile Bugetului 
de Stat 

 
288,4 

 
210,2 

 
1627,0 

 
10930,4 

 
23732,0 

 
77616,6 

Datoria externă pe 
termen mediu şi lung 

 
2,6 

 
5,2 

 
763,4 

 
7608,1 

 
22222,2 

 
80601,5 

Sursa: date CNS 

 
După cu cum se poate observa, PIB şi consumul final au “crescut” de la 

valori de sute de miliarde la mii de miliarde; variaţia stocurilor, exportul net şi 
datoria externă au evoluat de la mărimi cu numai o cifră în 1989-1990 la cinci 
cifre în 1998; restul indicatorilor au mărimi nominale care au crescut de la sute 
la zeci de mii de miliarde lei. 

b) Pentru a observa cu cât a penalizat inflaţia dimensiunea reală a 
volumului unor indicatori macroeconomici, statistica ne îndeamnă la evaluarea 

dinamicii acestora în preţuri comparabile
*
. 

 
  

                                                           
*
 În principiu, preţurile comparabile reprezintă un instrument statistic utilizat permanent 
în analizele macroeconomice; nu putem să nu avertizăm însă cititorul – chiar şi pe cel 
avizat – că, practic, comparabilitatea este greu de găsit într-o economie extrem de 
fluidă. Toate aceste cifre necesită o rezervă şi o prudenţă, deoarece în structura 
internă a fiecărui indicator au avut loc transformări, uneori majore. 
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Tabelul 2 - Dinamica unor agregate macroeconomice în România 

1989 = 100 

 1990 1992 1994 1996 1998 

PIB 94,4 74,9 79,0 88,0 75,9 

FBCF 64,4 48,9 63,9 72,2 57,4 

Investiţii 61,7 45,2 61,9 70,7 54,4 

Producţia industrială 76,3 46,0 48,1 56,0 43,1 

Consumul final al populaţiei 105,9 80,5 86,2 105,0 99,0 

Vânzări de mărfuri cu amănuntul 117,2 72,2 72,4 107,7 98,5 

Servicii comerciale prestate populaţiei 100,8 53,6 38,1 49,2 32,5 

Sursa: Prelucrări date CNS; anexele 1-8 

 
Datele dinamice “comparabile” relevă pentru anul 1998 scăderi sensibile 

la toţi indicatorii consideraţi. Aceste scăderi nu sunt însă continue şi nici 
apropiate ca dimensiune: 

PIB a scăzut, în termeni reali, cu 25 puncte procentuale în primii trei ani 
ai tranziţiei; a urcat cu 13,1 puncte în următorii patru ani şi a pierdut iarăşi 12,1 
puncte în ultimii trei ani analizaţi, ajungând în anul 1998 la 75,9% din nivelul 
anului 1989. Desigur că, în structura internă a acestui indicator s-au produs 
imense modificări, ce impun o anume rezervă în avansarea unor concluzii. 

Suportul oricărei creşteri economice îl reprezintă munca şi capitalul; în 
intervalul 1989-1998, din punct de vedere al populaţiei ocupate, cantitatea 
globală de muncă utilizată în economie s-a redus, statistic, cu peste 2,1 mil. 
persoane şi respectiv 19,5 puncte procentuale; capitalul existent – concretizat în 
capacităţi de producţie din diferitele ramuri economice – a fost utilizat numai în 
proporţii de 30-60%. Formarea brută de capital fix şi volumul investiţiilor au 
scăzut ca nivel la aprox. 49% şi respectiv 45% în 1992, urcând la 72% şi 
respectiv 71% în 1996 şi căzând iarăşi la 57% şi 54,4% în anul 1998. Cu alte 
cuvinte, s-ar putea susţine că este un fapt chiar pozitiv, dacă PIB a scăzut cu 
numai 25% în condiţiile în care consumul de muncă şi de capital s-au redus cu 
20% şi respectiv 40-60%. 

Această evoluţie nu poate fi descifrată în termeni atât de sumari şi nici 
nu ne propunem asemenea explicaţii care ar cere un studiu special, extrem de 
aprofundat şi extins. 

Ceea ce atrage însă în mod deosebit atenţia în evoluţia PIB, a consu-
mului de factori de producţie, în corelaţie cu sursele de generare a bunăstării 
viitoare (FBCF şi investiţii), este indicatorul consum final al populaţiei. Acesta 
a crescut cu aproape 6% în 1990, a scăzut cu 19,5 puncte în următorii doi ani 
(1991-1992), a urcat cu aproape 25 puncte în perioada 1993-1996 şi iarăşi s-a 
diminuat la numai 99% în anul 1998. 

Aparent, acest indicator este supradimensionat în raport cu toate 
celelalte agregate macroeconomice. Ne putem întreba de unde se consumă 
dacă producţie nu este? Desigur că, parţial, un răspuns este oferit de creşterea 
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importurilor şi a datoriei externe. Acestea sunt justificate prin date şi chiar prin 
volumul vânzărilor de mărfuri prin comerţ. În replică, am putea veni iarăşi cu 
întrebarea: de unde bani, dacă numărul de salariaţi şi veniturile salariale au 
scăzut şi dacă veniturile din salarii şi pensii au fost erodate sever – aşa cum 
vom arăta în continuare – de inflaţie? 

Un răspuns statistic la această întrebare este dat de evoluţia 
autoconsumului şi de schimbarea structurii cheltuielilor, prin renunţarea la alte 
bunuri şi servicii în favoarea celor alimentare de provenienţă proprie, casnică, 
fără a angaja operaţiuni comerciale de schimb şi plăţi între producători şi 
consumatori. 

În fine, în această necunoscută este implicată fără îndoială şi economia 
paralelă. 

Confirmarea supoziţiilor anterioare este întărită şi de dinamica serviciilor 
comerciale prestate populaţiei: acest indicator s-a prăbuşit realmente la 
numai 32,5% în anul 1998 faţă de 1989, cu o uşoară pâlpâire de redresare din 
1994 până în 1996 ( de la 38,1% la 49,2%). 

Căderea serviciilor marfare pentru populaţie a mai aruncat în derizoriu 
un mit iniţial al tranziţiei, care marşa foarte mult pe dezvoltarea sectorului 
terţiar şi pe valenţele restructurativ – potenţatoare ale acestuia. 

Evoluţiile ulterioare au demonstrat că sectorul de servicii nu se poate 
grefa organic pe o structură economică lipsită de producţia de bunuri materiale 
şi de venituri şi respectiv în absenţa unei pieţe saturate de primele şi dispusă a 
oferi surplusul de venituri, necesare expansiunii sectorului terţiar. 

Economia de subzistenţă, construită metodic şi permanent în anii 
tranziţiei, este incompatibilă cu economia de consum şi cu terţializarea; practic, 

însăşi sintagma economie de piaţă devine suprarealistă; “realismul pieţei” 

seamănă cumva cu vechiul realism socialist. După cursul din ultimii 8-10 ani, 
teoria economică a tranziţiei devine o artă care îi învaţă pe cetăţeni să creadă 
cu totul şi cu totul altceva decât este în realitate şi să se întrebe: oare numai 

teoria este “reală” şi realitatea practică este falsă? 

În fine, între indicatorii reţinuţi, ultimul la care ne referim este producţia 
industrială; aceasta a scăzut în anul 1998 la numai 43% comparativ cu anul 
1989; căderile producţiei industriale s-au succedat în valuri: în primul an 
(1990), prăbuşirea a însumat 23,7 puncte procentuale, iar în cel de-al doilea s-
au mai pierdut încă 30,3 puncte (1991 şi 1992), urmează o perioadă de 
redresare, cu o creştere de 10 puncte procentuale în trei ani (1993-1996) şi 
apoi un nou val negativ, care în doi ani a redus nivelul real al producţiei sub 
minimul anului 1992, ajungându-se la 43% în 1998, scădere care a continuat şi 
în anul 1999, când s-a mai obţinut aproximativ 39,6% din producţia anului 
1989. 

c) Procesele restructurative ale economiei pot fi puse în evidenţă şi prin 
structura sectorială a PIB (tabelul 3). 
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Tabelul 3 - Structura sectorială a PIB în perioada 1989-1998
1*

 

- procente (total PIB = 100) -  

 1989 1990 1992 1994 1996 1998 

Agricultură şi silvicultură 14,4 21,8 19,0 19,9 19,2 16,0 

Industrie şi construcţii 51,7 45,9 43,1 42,7 39,7 36,9 

Servicii 33,9 32,3 37,9 37,4 41,1 47,1 

Sursa: Prelucrări date CNS şi BNR 

 
Evoluţia structurii sectoriale a PIB este aparent pozitivă, reflectând o 

terţializare a economiei şi o scădere a greutăţii relative a secundarului. 
În realitate, putem constata comportamentul oscilant al contribuţiei 

agriculturii, pe fondul unei ponderi supradimensionate a acestui sector (în 
economiile ţărilor din UE agricultura deţine 2-5% din PIB). Creşterea sectorului 
de servicii este un produs artificial, rezultat mai ales din reducerea ponderii 
secundarului. 

Aceste structuri se cuvin a fi judecate prin prisma scăderii de ansamblu a 
PIB şi a proceselor de dilatare inflaţionistă a tuturor macroagregatelor. 

Structurile sectoriale sunt dezarticulate, evoluţiile indicatorilor nu au ca 
suport o integrare organică şi un schimb reciproc, intersectorial, de produse. 

De altfel în consumul final al populaţiei, participarea sectorială este 
complet dezarticulată: 

 faţă de cele 16 procente din PIB în anul 1998, agricultura prezintă sub 
aspectul consumului final o cu totul altă imagine: valoarea totală a 
consumului final al populaţiei raportată statistic a fost în anul 1998 de 
225886,2 mld. lei, respectiv 75,5% din PIB (care însuma 338670 mld. 
lei); dacă avem în vedere că din acest consum peste 50% îl acoperă 
alimentele, ponderea agriculturii ar reprezenta aproximativ 38% din 
PIB ((75,6 x 50) / 100 = 37,8%). 

În realitate, consumul alimentar deţine peste două treimi din bugetele 

de familie, reprezentând chiar spre 45% din PIB. Este drept că o parte 

a acestui consum este acoperită prin importuri, dar pentru accesul la 

aceste produse se cer surse băneşti şi ele nu se regăsesc; 

 sectorul secundar şi terţiar acoperă împreună 84% din PIB şi deţin 

numai aprox. 40-50% din consumul final al populaţiei (care şi la acest 

capitol este completat cu bunuri şi servicii din import). Serviciile 

comerciale prestate populaţiei au scăzut în termeni reali – aşa cum s-

a arătat (tabelul 2) – la 32,5% în anul 1998, în timp ce ponderea 

sectorului terţiar în PIB a crescut de la 33,9% la 47,1% în aceiaşi ani. 

                                                           
*
 Este vorba de ponderea în PIB şi nu în valoarea adăugată brută; serviciile reprezintă 
diferenţa dintre PIB total şi cel din agricultură, industrie şi construcţii. 
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Asemenea evoluţii reprezintă între altele şi veritabile paradoxuri 

statistice structurale, greu de explicat şi de descifrat. 

Pe fondul unor asemenea evoluţii, s-ar putea concluziona că metodo-
logiile de analiză structurală standard, utilizate de teoria şi practica economică 
din ţările dezvoltate, nu explică convingător evoluţiile structurilor unei economii 
în tranziţie; alcătuirea şi agregarea indicatorilor pare astfel artificială. 

Economia României parcurge un sens de evoluţie pronunţat spre 
subzistenţă, spre reagrarizare şi naturalizare a consumului şi spre dezarti-
culare structural - sectorială; inflaţia şi macrostabilizarea creează structuri care 
nu se încadrează în sfera indicatorilor standard ai comparabilităţii şi care oferă 
uneori imagini şi concluzii false, rupte de realitate, neputându-se evalua şi 
măsura corect dimensiunea şi sensul schimbării. Un argument suplimentar al 
deraierii sensului evoluţiilor structurale din economie, pe lângă cel al prăbuşirii 
faptice a serviciilor comerciale plătite de populaţie (la 35,2%) concomitent cu 
creşterea statistică a ponderii terţiarului în PIB (la 41% în anul 1998) îl 
reprezintă şi raportul dintre valoarea producţiei industriale şi a celei agricole la 
începutul şi la sfârşitul intervalului de analiză (tabelul 4). 

 

Tabelul 4 - Producţia industrială şi agricolă în România şi raportul dintre 
acestea, în anii 1989 şi 1997 

 

 1989 1997 
1989=100 

(%) 

Valoarea producţiei industriale  
– mld. lei preţuri 1997- 

418348 217339,6 52,0 

Valoarea producţiei agricole  
– mld. lei preţuri 1997- 

76596,5 78511,4 102,5 

Raport valoric  
industrie / agricultură 

5,5 2,8 50,7 

Sursa: Prelucrări date CNS şi Camera de Comerţ şi Industrie 

 
Un asemenea raport este evident de neconceput pentru ţările dezvoltate, 

unde producţia industrială depăşeşte de 10-20 ori ca valoare producţia 
agricolă. Este uşor de înţeles impactul pe care asemenea structuri îl au asupra 
productivităţii şi competitivităţii economiei naţionale. 

d) Economia de tranziţie oferă, în afara acestor anomalii şi monstruo-
zităţi structurale, şi alte dezechilibre variate, concretizate în datorii interne şi 
externe şi în deficite bugetare. 

În ultimii trei ani analizaţi (1996-1998), deficitul bugetului de stat a 
însumat, în preţurile fiecărui an, 5359 mld. lei, 9062 mld. lei şi respectiv 10401 
mld. lei. 

În acelaşi interval, datoria externă pe termen mediu şi lung a crescut cu 
1,9 mld. USD; calculată în lei, la cursul de schimb mediu anual, datoria externă 
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a crescut cu 39309,6 mld. lei în anul 1997 faţă de anul anterior şi cu 19069,8 
mld. lei în anul 1998 comparativ cu anul 1997; sporul de la un an la altul al 
valorii în lei a datoriei externe este rezultatul cumulat al devalorizării monedei 
naţionale şi al creşterii volumului în dolari a acesteia (anexa 10). În anul 1997, 
numai modificarea în lei a contravalorii datoriei externe faţă de anul 1996 a 
reprezentat 15,7% din PIB-ul anului 1997 (deficitul bugetar al anului respectiv a 
fost de 3,6% din PIB) iar în anul 1998, creşterea de 19069,8 mld. lei faţă de 
anul anterior a însumat 5,6% din PIB-ul anului (comparativ cu un deficit al 
bugetului de stat de 3,07%). 

În 1999, potrivit datelor preliminare, dobânzile aferente datoriei publice 
au însumat peste 32240 mld. lei şi respectiv 31,1% din cheltuielile bugetului de 
stat; dobânzile aferente datoriei publice au evoluat – ca pondere în cheltuielile 
bugetului de stat şi în PIB – astfel: 4,2% şi 0,9% în anul 1993; 5,8% şi 1,3% în 
anul 1994; 6% şi 1,3% în anul 1995; 7,4% şi 1,6% în anul 1996; 17,4% şi 3,7% 
în anul 1997 şi respectiv 21,4% şi 4,9% în anul 1998. 

Impactul inflaţionist al evoluţiei cursului de schimb şi respectiv al 
devalorizării monedei naţionale se transmite în valuri de deficite, dezechilibre şi 
presiuni viitoare, nu numai prin creşterea enormă a valorii ratelor şi a serviciului 
datoriei externe, ci şi prin sporirea contravalorii importurilor şi exporturilor. 

Considerată o metodă de ieftinire a exporturilor şi de scumpire a 
importurilor, care favorizează astfel echilibrul comerţului şi al raporturilor cu 
exteriorul, devalorizarea monedei a fost în România o ancoră multiplicatoare 
a inflaţiei. Cum în întreg intervalul 1990-1999 soldul comercial a fost negativ, 
importurile devansând uneori cu 2-3 mld. USD pe an exporturile, acest deficit 
s-a convertit în valori tot mai mari exprimate în lei, care s-au propagat în 

economie şi au constituit şi constituie un suport şi un argument “intangibil” al 

creşterii preţurilor interne. 
Modificarea totală de la un an la altul a valorii soldului negativ, exprimat 

în lei, al balanţei comerciale a grevat – numai prin devalorizarea monedei 
naţionale – 2,38% din PIB în anul 1996, 3,22% în anul 1997 şi 1,32% în anul 
1998 (anexa 11). 

În aceeaşi perioadă, Guvernul, FMI şi Banca Mondială au consumat 
foarte multă energie şi timp pentru a gestiona deficitul bugetar şi a-l înscrie într-
o pondere de 3% din PIB, deşi acesta este numai partea vizibilă a icebergului, 
un punct minuscul comparativ cu efectul viitor al lipsei de gestiune riguroasă a 
datoriei externe şi a cursului de schimb. 

S-au încercat astfel tratamente numai pentru efecte, respectiv pentru 
deficit în sine şi nu pentru cauzele şi factorii determinanţi. 

De altfel, gustul dulce al datoriei anilor anteriori a devenit extrem de 
amar în anul 1999, când a trebuit returnate peste 2 mld. de dolari din serviciul 
acesteia. 
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Convertită în dolari la cursul anului 1999 (14000–18000 lei/USD), 
valoarea datoriei externe returnate în ultimul an a depăşit probabil 30 mii mld. 
lei, adică aproape 10% din PIB-ul anului anterior (1998). 

Pentru a ieşi cât de cât de sub influenţa nocivă a comparabilităţii valorilor 
unor indicatori în condiţii de inflaţie, vom converti datele în procente – în raport 
cu PIB (tabelul 5). 

Concluziile desprinse anterior se confirmă, se nuanţează şi se 
completează cu altele noi: 

 economia de tranziţie este o economie de consum, dar nu neaparat 
de piaţă ci mai ales de autoconsum şi de îndatorare; 

 politicile de austeritate monetară nu au putut stăpâni inflaţia; refugiul 
în autoconsum şi erodarea acumulărilor şi a investiţiilor (FBCF) sunt o 
rezultantă care afectează tot mai mult viitorul creşterii economice; 

 creditul intern şi masa monetară s-au redus drastic şi dramatic în 
raport cu PIB-ul statistic, artificial supraevaluat prin autoconsum; fără 
investiţii, credit şi monedă nu se poate mişca nici o economie din 
lume, cu atât mai mult una în tranziţie; 

 are loc o debugetizare severă a economiei iar datoria externă 
depăşeşte ca pondere veniturile şi cheltuielile unui buget anual. 

 

Tabelul 5 - Evoluţia ponderii unor agregate macroeconomice în PIB 

- procente calculate la preţuri curente - 

 1989 1990 1992 1994 1996 1998 

PIB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Consumul final 70,5 79,2 77,0 77,3 82,6 90,8 

Consumul final al populaţiei 57,9 65,0 62,2 63,2 69,1 75,6 

FBCF 29,9 19,8 19,2 20,3 22,9 18,1 

Credit intern net 62,2 64,5 20,8 11,1 20,7 18,5 

Masa monetară medie anuală 51,1 55,2 20,1 13,4 20,4 20,7 

Veniturile bugetului de stat 43,6 24,8 22,6 17,8 16,9 19,8 

Cheltuielile bugetului de stat 36,1 24,5 27,0 22,0 21,8 22,9 

Datoria externă pe termen mediu 
şi lung 

 
0,3 

 
0,6 

 
12,7 

 
15,3 

 
20,4 

 
23,8 

Sursa: Anexa 1 

 

e) După cum s-a observat din datele anterioare, unul din paradoxurile 
economiei de tranziţie îl constituie raportul dintre PIB şi masa monetară medie 
anuală. 

Acest indicator reprezintă de altfel viteza de rotaţie a monedei. Dacă în 
anii 1989-1990 volumul masei monetare acoperea 51-55% din valoarea PIB, în 
anul 1994 aceasta mai deţinea numai 13,4% din PIB iar în 1998 20,7%. În ţă-
rile dezvoltate din UE, raportul dintre PIB şi masa monetară este de 1,4 – 1,8 / 
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1; în Japonia acesta se situează la cote de 1/1 iar în România evoluţia a oscilat 
de la 1,8/1 în 1990 la 7,46/1 în 1994 şi 4,83/1 în 1998. Asemenea dimensiuni 
ale raportului respectiv conduc la două concluzii: 

 prima - viteza de rotaţie a monedei este foarte mare, fapt ce ar sem-
nifica o mişcare rapidă a agenţilor economici, o derulare în mare 
viteză a circuitului încasări – plăţi şi o întoarcere multiplicată cu profit 
a banilor cheltuiţi, un ciclu extrem de scurt al proceselor de apro-
vizionare – producţie – vânzare - încasare, producerea unor produse 
cu ciclu extrem de redus, proliferarea unor activităţi speculative; 

 a doua ar fi aceea că de fapt poate fi vorba de supraevaluarea PIB – 
prin autoconsum şi prin activităţi necomerciale – care nu se înscriu în 
economia de suprafaţă. 

Desigur că, în diferite proporţii, ambele concluzii pot fi valabile pentru 
România. În ceea ce ne priveşte, supraevaluarea PIB prin pretinsa “natu-
ralizare” a consumului, ca urmare a refacerii proprietăţii private în agricultură şi 
chiar a creşterii prin această măsură – pozitivă în sine – a producţiei agricole 
nu considerăm că are o corespondenţă deplină în economia reală. Creşterea 
ponderii consumului final şi respectiv a consumului final al populaţiei în PIB a 
fost mai degrabă rezultatul scăderii PIB şi a FBCF, astfel încât o pondere tot 
mai mare este calculată la un PIB tot mai mic. Practic, nu a avut loc nici o 
creştere a producţiei fizice în agricultură, din moment ce suprafeţele cultivate s-
au redus, cele irigate aproape au dispărut, consumul de îngrăşăminte se 
situează la dimensiuni absolut critice, utilizarea de seminţe şi soiuri selecţio-
nate este tot mai rar întâlnită, mecanizarea devine tot mai scumpă şi înlocuită 
cu munca manuală şi cu folosirea animalelor, efectivele medii în zootehnie s-

au redus practic la mai mult de jumătate

 iar plantaţiile pomiviticole şi culturile 

de legume (intensive şi în sere şi solarii) sunt substituite tot mai mult prin 
importuri. 

De altfel, pentru autoconsum nu ar fi neaparată nevoie de masă 
monetară iar acesta nu poate produce inflaţie. 

Pentru corecta determinare a corelaţiilor dintre indicatorii valorici, auto-
consumul nu ar trebui inclus în PIB cu valori determinate statistic, la care se 
utilizează indicii preţurilor de consum de pe piaţa reală. Uneori, preţurile 
autoconsumului par a fi crescut mai rapid decât preţurile mărfurilor vândute 
efectiv pe piaţă. Astfel potrivit datelor din conturile naţionale, în intervalul 1990-
1996, preţurile pentru consumul final total au crescut de 127,6 ori iar cele 
pentru consumul final din agricultură, silvicultură etc. au sporit de 201,8 ori; în 
cazul consumului final al populaţiei (în care este inclus şi autoconsumul), pe 
total, preţurile au sporit de 137,93 ori iar pentru produsele agricole creşterea a 

                                                           

 La 31.12.1999, efectivele de animale pe specii reprezentau, faţă de cele de la înce-
putul anului 1990: 50% la bovine total, 50,1% la porcine şi 51,8% la ovine şi caprine. 
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fost de 208,76 ori
**

. În acelaşi interval, preţurile importului de produse agricole 

au crescut de 263,6 ori iar cele ale importurilor totale de 172,5 ori, în timp ce 
preţurile exporturilor de produse agricole au evoluat de numai 123,4 ori iar cele 

ale exporturilor totale de 160,2 ori
*** 

. 
Dacă s-ar curăţi indicatorii macroeconomici de unele artificii, ar apărea 

cu totul şi cu totul alte corelaţii între PIB şi masa monetară, între preţuri şi 
monedă etc. 

Pentru a argumenta şi a explica parţial aceste distorsiuni, vom recurge la 
evaluarea raportului dintre consumul final al populaţiei şi veniturile băneşti ale 
acesteia. 

Valoric, consumul final al populaţiei a evoluat de la 463,4 şi 557,7 mld. 
lei în 1989 şi 1990 la 255886,2 mld. lei în anul 1998 (anexa 2); nominal, 
această valoare a crescut în intervalul 1989-1998 de 487,5 ori. 

În termeni reali, în 1998, consumul final al populaţiei reprezenta 99% din 
cel al anului 1989 (anexa 7). 

Potrivit datelor din conturile naţionale, produsele agricole, alimentele, 
băuturile şi tutunul (care sunt bunuri prelucrate industrial) au evoluat - ca 
pondere în consumul final al populaţiei – de la 45% în 1990 la 48,1% în 1992, 
45,9% în 1994 şi 46,6% în 1996. 

Veniturile băneşti totale ale populaţiei au crescut de la 483,9 mld. lei în 
anul 1989 şi 610,1 mld. lei în 1990 la aproximativ 102164,6 mld. lei în anul 
1998. Creşterea nominală a acestora a fost în 1998/1989, de 211,1 ori. 
Dinamica în termeni reali - având în vedere indicele preţurilor bunurilor şi 
serviciilor de consum ale populaţiei – a fost de numai 38,2% (anexele 12-13). 

În legătură cu evoluţia PIB, a consumului final al populaţiei şi a veniturilor 

băneşti, sunt de reţinut mai multe aspecte
*
: 

 veniturile băneşti primite de populaţie (salarii nete, pensii, alocaţii, 
indemnizaţii, burse ajutoare sociale, dividende etc.) îşi reduc pon-
derea în PIB de la peste 50-60% la începutul tranziţiei la aproximativ 
o treime în anul 1998; 

 salariile nete primite îşi reduc proporţia în raport cu PIB, de la 50-60% 
în 1989-1990 la numai aproximativ o cincime în anul 1998; 

                                                           
**
 Conturile naţionale, 1995-1996, CNS, septembrie 1999, p. 62-63 

***
 Ibidem, p.64-65 

*
 În anexele de date ale prezentei lucrări, calculele au fost efectuate pe baza anuarelor 
statistice, prin produsul dintre salariul mediu lunar şi numărul de salariaţi sau cel 
dintre pensia medie şi numărul mediu de pensionari etc.; în conturile naţionale, 
valorile sunt uneori diferite. De pildă, pentru salariile nete, ponderea în PIB a evoluat 
de la 61,1% în 1990 la 33,8% în anul 1996 (vezi în acest sens şi Conturile naţionale 
1995-1996, CNS, 1999, p. 69). Chiar dacă apar unele diferenţe, ordinul de mărime nu 
schimbă cu nimic sensul evoluţiei, concluziile rămânând valabile. În plus, în anul 
1990, au avut loc o serie de restituiri ale părţilor sociale şi reţineri pentru acordul 
global din anii anteriori, care modifică şi amplifică mult ponderea salariilor nete în PIB. 
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 raportul dintre veniturile băneşti nete şi valoarea consumului final al 
populaţiei evoluează de la dimensiuni egale sau mai mari cu unitatea 
(104-109% în anii 1989-1990) la 40% în anul 1998 (vezi anexa 14); 

 de altfel, dinamica fondului total de salarii (anexa 15) în care, pentru 
anii 1989-1990 sunt incluse şi veniturile din munca în agricultură, 
oferă pentru anul 1998 o valoare reală a acestora de numai 30-31% 
faţă de anul 1998; în termeni nominali, acestea au crescut de 169,1 
ori. Dacă nu vom considera veniturile din agricultura cooperatistă 
dinamica salariilor nete totale din economie prezintă în valori no-
minale o creştere de 211 ori; având în vedere creşterea preţurilor 
(55309,4%), fondul total real de salarii nete mai reprezenta în anul 
1998 doar 38,2%. 

Cu alte cuvinte, evoluţia veniturilor a blocat consumul şi producţia; 
salariile nu pot fi acuzate drept purtător principal de inflaţie atâta timp cât 
ponderea lor în PIB şi în consumul final se reduce. 

Restructurarea economiei nu a fost orientată spre direcţii multiplicative 
de producţie, venituri, salarii şi consum; este vorba nu de o restructurare prin 
care ceva se elimină şi se înlocuieşte cu altceva mai performant, mai eficient şi 
mai competitiv ci mai ales de un proces destructiv, eliminatoriu, care solicită 
cheltuieli pentru lichidare nu pentru reconstrucţie şi modernizare şi care 
desfiinţează locuri de muncă, transformând subiecţii consumului în asistaţi, în 
pensionari, şomeri şi solicitanţi de ajutoare sociale. Cum numărul de locuri de 
muncă creatoare de bunuri, servicii şi venituri se diminuează, raporturile de 
dependenţă economică sunt tot mai tensionate iar pentru plata pensiilor, a 
compensaţiilor, a ajutoarelor de şomaj etc., se recurge fie la credite externe, fie 
la creşterea fiscalităţii veniturilor. 

 



ANEXE 

Anexa 1 - Evoluţia unor indicatori macroeconomici,  
în perioada 1989-1998 

 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

PIB – mld. 
lei p.c. 

800,0 857,9 2203,9 6029,2 20035,7 49773,2 72135,5 108919,6 250480,0 338670,0 

Dinamica 
nominală a 
PIB, 
1989=100 

 
 
100,0 

 
 
107,2 

 
 
275,5 

 
 
753,7 

 
 
2504,5 

 
 
6221,7 

 
 
9016,9 

 
 
13615,0 

 
 
31310,0 

 
 
42333,8 

Masa mo-
netară me-
die anuală 
– mld. lei 
p.c. 

 
 
408,4 

 
 
478,0 

 
 
603,5 

 
 
1209,6 

 
 
2764,4 

 
 
6652,2 

 
 
13107,7 

 
 
22219,5 

 
 
45116,1 

 
 
70212,3 

Dinamica 
nominală a 
masei mo-
netare, 
1989=100 

 
 
100,0 

 
 
117,0 

 
 
147,8 

 
 
296,2 

 
 
676,9 

 
 
1628,8 

 
 
3209,5 

 
 
5440,6 

 
 
11047,0 

 
 
17192,0 

Credit in-
tern net – 
mld. lei p.c. 

 
497,2 

 
553,7 

 
674,6 

 
1255,1 

 
2640,2 

 
5523,7 

 
12350,8 

 
22493,2 

 
40959,3 

 
62584,7 

Dinamica 
nominală 
credit in-
tern, 1989 
= 100 

 
 
100,0 

 
 
111,4 

 
 
135,7 

 
 
252,4 

 
 
531,0 

 
 
1111,0 

 
 
2484,1 

 
 
4524,0 

 
 
8238,0 

 
 
12587,4 

Veniturile 
bugetului 
de stat – 
mld. lei p.c. 

 
 
348,4 

 
 
212,7 

 
 
496,8 

 
 
1363,9 

 
 
3792,4 

 
 
8860,2 

 
 
12888,3 

 
 
18372,8 

 
 
43834,5 

 
 
67215,5 

Dinamica 
nominală a 
veniturilor 
buget 
1989=100 

 
 
100,0 

 
 
61,1 

 
 
142,6 

 
 
391,5 

 
 
1088,5 

 
 
2543,1 

 
 
3699,3 

 
 
5273,5 

 
 
12581,7 

 
 
19292,6 

Cheltuielile 
bugetului 
de stat – 
mld. lei p.c. 

 
 
288,4 

 
 
210,2 

 
 
537,9 

 
 
1627,0 

 
 
4313,6 

 
 
10930,4 

 
 
15858,0 

 
 
23732,0 

 
 
52896,6 

 
 
77616,6 

Dinamica 
nom. a 
chelt. bug 
de stat, 
1989=100 

 
 
100,0 

 
 
72,9 

 
 
186,5 

 
 
564,1 

 
 
1495,7 

 
 
3790,0 

 
 
5498,6 

 
 
8228,8 

 
 
18341,4 

 
 
26912,8 

Curs de 
schimb 
mediu 
anual, 
lei/USD 

 
 
14,9 

 
 
22,4 

 
 
76,4 

 
 
308,0 

 
 
760,1 

 
 
1655,1 

 
 
2033,3 

 
 
3082,6 

 
 
7167,9 

 
 
8875,6 

Dinamica 
curs de 
schimb, 
1989=100 

 
100,0 

 
150,3 

 
512,0 

 
2064,0 

 
5094,2 

 
11093,1 

 
13627,7 

 
20660,9 

 
48042,5 

 
59487,6 
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 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Datoria 
ext. pe 
term.  me-
diu şi lung, 
mil. USD 

 
 
174,0 

 
 
230,0 

 
 
1143,0 

 
 
2479,0 

 
 
3357,0 

 
 
4596,8 

 
 
5482,1 

 
 
7208,9 

 
 
8584,3 

 
 
9081,3 

Dinamica 
dat. exter-
ne (în 
USD), 
1989=100 

 
 
100,0 

 
 
132,2 

 
 
656,9 

 
 
1424,7 

 
 
1929,3 

 
 
2641,8 

 
 
3150,6 

 
 
4143,0 

 
 
4933,5 

 
 
5219,1 

Datoria 
ext pe 
term 
mediu şi 
lung, mild 
lei 

 
 
2,6 

 
 
5,2 

 
 
87,3 

 
 
763,4 

 
 
2551,5 

 
 
7608,1 

 
 
11146,5 

 
 
22222,2 

 
 
61531,7 

 
 
80601,5 

Dinamica 
datoriei 
ext (în 
lei), 
1989=100 

 
 
100,0 

 
 
198,7 

 
 
3363,3 

 
 
29406,2 

 
 
98282,3 

 
 
293061,8 

 
 
429360,2 

 
 
855988,8 

 
 
2370179,2 

 
 
3104739,9 

Ponderi în 
PIB (%): 

          

Masa 
monetară 
medie 
anuală 

 
51,1 

 
55,7 

 
27,4 

 
20,1 

 
13,8 

 
13,4 

 
18,2 

 
20,4 

 
18,0 

 
20,7 

Credit 
intern net 

62,2 64,5 30,6 20,8 13,2 11,1 17,1 20,7 16,4 18,5 

Veniturile 
bugetului 
de stat 

 
43,6 

 
24,8 

 
22,5 

 
22,6 

 
18,9 

 
17,8 

 
17,9 

 
16,9 

 
17,5 

 
19,8 

Datoria 
externă  
(în lei) 

 
0,3 

 
0,6 

 
4,0 

 
12,7 

 
12,7 

 
15,3 

 
15,5 

 
20,4 

 
24,6 

 
23,8 

Sursa: Prelucrări date BNR 

 

Anexa 2 - Evoluţia unor agregate macroeconomice, în perioada 1989-1998 

- miliarde lei preţuri curente -  

Indicatori 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

PIB 800 857,9 2203,9 6029,2 20035,7 49773,2 72135,5 108919,
6 

250480 338670 

Consum Final 563,
9 

679,5 1672,5 4642,5 15235,8 38452,4 58662,4 89939,4 213772,
8 

307536 

FBCF 238,
9 

169,8 317 1156,9 3583,7 10095,7 15424,9 24998,5 55074,2 61209,8 

Variaţia stocu-
rilor şi export 
net 

 
-2,8 

 
8,6 

 
214,4 

 
229,8 

 
1216,2 

 
1225,1 

 
-1951,8 

 
-6018,3 

 
-18367 

 
-
30075,8 

Consumul final 
al populaţiei 

 
463,
4 

 
557,7 

 
1323,7 

 
3750,8 

 
12670,3 

 
31442 

 
48545,1 

 
75288,8 

 
188416,
2 

 
255886,
2 

Sursa: Prelucrări date CNS 
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Anexa 3 - Dinamica PIB, în perioada 1989-1998 

- procente - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1989=100 100 94,4 82,2 74,9 76,1 79,0 84,7 88,0 81,9 75,9 

1990=100 105,9 100 87,1 79,4 80,6 83,7 89,7 93,2 86,8 80,4 

1991=100 121,7 114,9 100 91,2 92,6 96,2 103,0 107,0 99,7 92,4 

1992=100 133,4 126,0 109,7 100 101,0 101,1 101,1 101,2 101,1 101,0 

1993=100 132,1 124,7 108,6 99,0 100 103,9 111,3 115,7 107,7 99,8 

1994=100 127,1 120,0 104,5 95,3 96,2 100 107,1 111,3 103,6 96,0 

1995=100 118,7 112,1 97,5 89,0 89,9 93,4 100 103,9 96,8 89,7 

1996=100 114,2 107,8 93,9 85,6 86,5 89,8 96,2 100 93,1 86,3 

1997=100 122,7 115,8 100,8 91,9 92,9 96,5 103,4 107,4 100 92,7 

1998=100 132,4 125,0 108,8 99,2 100,2 104,1 111,5 115,9 107,9 100 

Sursa: Prelucrări date CNS 

 

Anexa 4 - Dinamica FBCF, în perioada 1989-1998  

- procente - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1989=100 100 64,4 44,0 48,9 53,0 63,9 68,3 72,2 70,1 57,4 

1990=100 155,3 100 68,4 75,9 82,2 99,2 106,1 112,1 108,8 89,1 

1991=100 227,0 146,2 100 111,0 120,2 145,1 155,1 163,9 159,0 130,2 

1992=100 204,5 131,7 90,1 100 108,3 130,7 139,7 147,7 143,3 117,3 

1993=100 188,8 121,6 83,2 92,3 100 120,7 129,0 136,4 132,3 108,3 

1994=100 156,5 100,8 68,9 76,5 82,9 100 106,9 113,0 109,6 89,8 

1995=100 146,4 94,3 64,5 71,6 77,5 93,5 100 105,7 102,5 84,0 

1996=100 138,5 89,2 61,0 67,7 73,3 88,5 94,6 100 97,0 79,4 

1997=100 142,7 91,9 62,9 69,8 75,6 91,2 97,5 103,1 100 81,9 

1998=100 174,3 112,2 76,8 85,2 92,3 111,4 119,1 125,9 122,1 100 

Sursa: Prelucrări date BNR 

 

Anexa 5 - Dinamica investiţiilor, în perioada 1989-1998 

 - procente - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1989=100 100 61,7 45,7 45,2 49,0 61,9 68,6 70,7 66,9 54,4 

1990=100 162,1 100 74,0 73,2 79,4 100,3 111,1 114,6 108,4 88,2 

1991=100 219,0 135,1 100 98,9 107,3 135,6 150,1 154,9 146,5 119,2 

1992=100 221,4 136,6 101,1 100 108,4 137,1 151,8 156,5 148,1 120,5 

1993=100 204,2 126,0 93,2 92,2 100 126,4 139,9 144,3 136,6 111,2 

1994=100 161,5 99,7 73,8 73,0 79,1 100 110,7 114,2 108,1 88,0 

1995=100 145,9 90,0 66,6 65,9 71,5 90,3 100 103,1 97,6 79,4 

1996=100 141,4 87,3 64,6 63,9 69,3 87,6 97,0 100 94,6 77,0 

1997=100 149,5 92,2 68,3 67,5 73,2 92,5 102,5 105,7 100 81,4 

1998=100 183,7 113,3 83,9 83,0 90,0 113,7 125,9 129,9 122,9 100 

Sursa: Prelucrări date BNR 
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Anexa 6 - Dinamica producţiei industriale, în perioada 1989-1998 

- procente - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1989=100 100 76,3 58,9 46,0 46,6 48,1 52,7 56,0 52,0 43,1 

1990=100 131,1 100 77,2 60,3 61,1 63,1 69,0 73,4 68,1 56,5 

1991=100 169,8 129,5 100 78,1 79,1 81,7 89,4 95,0 88,2 73,2 

1992=100 217,4 165,9 128,0 100 101,3 104,6 114,5 121,7 112,9 93,7 

1993=100 214,6 163,7 126,4 98,7 100 103,3 113,0 120,1 111,5 92,5 

1994=100 207,7 158,5 122,4 95,6 96,8 100 109,4 116,3 107,9 89,6 

1995=100 189,9 144,9 111,8 87,4 88,5 91,4 100 106,3 98,6 81,9 

1996=100 178,6 136,3 105,2 82,2 83,2 86,0 94,1 100 92,8 77,0 

1997=100 192,5 146,9 113,4 88,6 89,7 92,7 101,4 107,8 100 83,0 

1998=100 231,9 176,9 136,6 106,7 108,1 111,6 122,1 129,8 120,5 100 

Sursa: Prelucrări date BNR 

 

Anexa 7 - Dinamica consumului final al populaţiei, în perioada 1989-1998 

 - procente - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1989=100 100 105,9 85,2 80,5 83,0 86,2 98,3 105,0 106,4 99,0 

1990=100 94,4 100 80,4 76,0 78,4 81,4 92,8 99,1 100,4 93,5 

1991=100 117,4 124,3 100 94,5 97,5 101,1 115,4 123,2 124,8 116,2 

1992=100 124,3 131,6 105,9 100 103,2 107,1 122,2 130,4 132,2 123,0 

1993=100 120,4 127,6 102,6 96,9 100 103,8 118,4 126,4 128,1 119,2 

1994=100 116,0 122,9 98,9 93,4 96,4 100 114,1 121,8 123,4 114,9 

1995=100 101,7 107,7 86,6 81,8 84,4 87,6 100 106,7 108,1 100,7 

1996=100 95,3 100,9 81,2 76,7 79,1 82,1 93,7 100 101,3 94,3 

1997=100 94,0 99,6 80,1 75,7 78,1 81,0 92,5 98,7 100 93,1 

1998=100 101,0 107,0 86,1 81,3 83,9 87,1 99,3 106,0 107,4 100,0 

Sursa: Prelucrări date BNR 

 

Anexa 8 - Dinamica vânzărilor de mărfuri cu amănuntul,  
în perioada 1989-1998 

 - procente - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1989=100 100 117,2 87,3 72,2 66,7 72,4 93,4 107,7 94,6 98,5 

1990=100 85,3 100 74,5 61,6 56,9 61,8 79,7 91,9 80,8 84,1 

1991=100 114,5 134,2 100 82,7 76,4 82,9 107,0 123,3 108,4 112,8 

1992=100 138,5 162,3 120,9 100 92,4 100,3 129,3 149,1 131,1 136,4 

1993=100 149,9 175,7 130,9 108,2 100 108,5 140,0 161,4 141,9 147,7 

1994=100 138,1 161,9 120,6 99,7 92,2 100 129,0 148,7 130,7 136,1 

1995=100 107,1 125,5 93,5 77,3 71,4 77,5 100 115,3 101,3 105,5 

1996=100 92,9 108,8 81,1 67,1 62,0 67,2 86,7 100 87,9 91,5 

1997=100 105,7 123,8 92,3 76,3 70,5 76,5 98,7 113,8 100 104,1 

1998=100 101,5 119,0 88,6 73,3 67,7 73,5 94,8 109,3 96,1 100,0 

Sursa: Prelucrări date BNR 
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Anexa 9 - Dinamica serviciilor comerciale prestate populaţiei,  
în perioada 1989-1998 

 - procente - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1989=100 100 100,8 63,5 53,6 31,5 38,1 45,7 49,2 40,7 32,5 

1990=100 99,2 100 63,0 53,2 31,3 37,8 45,4 48,9 40,4 32,2 

1991=100 157,5 158,7 100 84,4 49,6 59,9 72,0 77,5 64,1 51,1 

1992=100 186,6 188,1 118,5 100 58,8 71,0 85,3 91,9 75,9 60,6 

1993=100 317,3 319,8 201,5 170,1 100 120,8 145,1 156,3 129,1 103,0 

1994=100 262,7 264,8 166,8 140,8 82,8 100 120,1 129,3 106,8 85,3 

1995=100 218,7 220,5 138,9 117,2 68,9 83,3 100 107,7 89,0 71,0 

1996=100 203,1 204,7 129,0 108,8 64,0 77,3 92,9 100 82,6 65,9 

1997=100 245,9 247,8 156,1 131,8 77,5 93,6 112,4 121,1 100 79,8 

1998=100 308,1 310,5 195,6 165,1 97,1 117,3 140,9 151,7 125,3 100 

Sursa: Prelucrări date BNR 

 

Anexa 10 - Modificarea valorii datoriei externe pe termen mediu şi lung, 
pe factori de influenţă 

 90/98 91/90 92/91 93/92 94/93 95/94 96/95 97/96 98/97 

Modificare 
totală, mild 
lei 

2,6 82,2 676,1 1788,1 5056,6 3538,4 11075,6 39309,6 19069,8 

Din care:          

Pe seama 
modificării 
volumului 
datoriei 

 
0,84 

 
20,48 

 
102,06 

 
270,38 

 
942,31 

 
1465,25 

 
3511,03 

 
4239,81 

 
3562,47 

Pe seama 
cursului de 
schimb 

1,73 61,68 574,04 1517,70 4114,32 2073,17 7564,59 35069,78 15507,32 

Sursa: Prelucrări date BNR 

 

Anexa 11 - Modificarea valorii importului, exportului şi balanţei 
comerciale, pe factori de influenţă 

A) Modificarea valorii exportului, pe factori de influenţă 

 90/98 91/90 92/91 93/92 94/93 95/94 96/95 97/96 98/97 

Modificare totală, mild lei -26,9 196,3 1017,9 2374,6 6462,6 5902,1 8838,2 35513,
8 

13232,0 

Din care:          

Pe seama modificării 
volumului datoriei 

 
-
70,30 

 
-33,86 

 
7,46 

 
162,84 

 
956,98 

 
2910,8
1 

 
354,80 

 
1069,0
5 

 
-941,15 

Pe seama cursului de 
schimb 

43,3
7 

230,18 1010,3
9 

2211,76 5505,66 2991,3
2 

8483,3
9 

34444,7
3 

14173,1
6 
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B) Modificarea valorii importului, pe factori de influenţă 

 90/98 91/90 92/91 93/92 94/93 95/94 96/95 97/96 98/97 

Modificare totală, mild lei 80,5 204,0 1370,8 2794,4 6285,8 8428,2 13247,3 42091,4 22212,8 

Din care:          

Pe seama modificării volu-
mului datoriei 

 
11,41 

 
-85,92 

 
31,48 

 
72,68 

 
412,18 

 
4840,48 

 
2171,52 

 
-442,66 

 
3581,10 

Pe seama cursului de schimb  
69,11 

 
289,87 

 
1339,37 

 
2721,69 

 
5873,61 

 
3587,70 

 
11075,78 

 
42534,11 

 
18631,73 

 

C) Modificarea valorii balanţei comerciale, pe factori de influenţă 

 90/98 91/90 92/91 93/92 94/93 95/94 96/95 97/96 98/97 

Modificare totală, mild 
lei 

 
-107,5 

 
-7,6 

 
-353,0 

 
-419,8 

 
176,9 

 
-2526,0 

 
-4409,1 

 
-6577,7 

 
-8980,8 

Din care:          

Pe seama modificării 
volumului datoriei 

 
-81,71 

 
52,06 

 
-24,02 

 
90,17 

 
544,80 

 
-1929,67 

 
-1816,72 

 
1511,71 

 
-4522,25 

Pe seama cursului de 
schimb 

 
-25,74 

 
-59,70 

 
-328,98 

 
-509,92 

 
-367,95 

 
-596,37 

 
-2592,39 

 
-8089,38 

 
-4458,57 

Sursa: Prelucrări date BNR 

 

Anexa 12 - Veniturile băneşti ale populaţiei, în perioada 1989-1998 

 - mld. lei preţuri curente - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Salarii 409,1 517,2 678,0 1664,7 4781,2 10966,6 15624,7 22889,1 42453,4 69185,2 

Pensii – Total 43,9 58,1 138,2 378,3 1236,2 3102,3 4765,5 7095,6 15239,0 24255,5 

Alocaţii, indemnizaţii, 
ajutoare 

 
30,9 

 
34,8 

 
38,1 

 
88,9 

 
160,9 

 
364,2 

 
490,7 

 
636,4 

 
2933,1 

 
4545,4 

Venituri din fond 
şomaj 

   
4,2 

 
35,4 

 
157,8 

 
425,4 

 
509,2 

 
442,1 

 
2681,8 

 
4178,5 

Total venituri băneşti 
ale populaţiei 

 
483,9 

 
610,1 

 
858,6 

 
2167,2 

 
6336,1 

 
14858,5 

 
21390,1 

 
31063,2 

 
63307,3 

 
102164,6 

Sursa: Prelucrări date CNS 

 

Anexa 13 - Dinamica preţurilor bunurilor  
şi serviciilor de consum ale populaţiei 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1989=100 100 105,1 284,0 881,5 3138,9 7429,8 9829,7 13643,6 34763,9 55309,4 

1990=100 95,1 100 270,2 838,7 2986,6 7069,3 9352,7 12981,6 33077,0 52625,5 

1991=100 35,2 37,0 100 310,4 1105,3 2616,3 3461,4 4804,4 12241,7 19476,5 

1992=100 11,3 11,9 32,2 100 356,1 842,9 1115,1 1547,8 3943,8 6274,6 

1993=100 3,2 3,3 9,0 28,1 100 236,7 313,2 434,7 1107,5 1762,0 

1994=100 1,3 1,4 3,8 11,9 42,2 100 132,3 183,6 467,9 744,4 

1995=100 1,0 1,1 2,9 9,0 31,9 75,6 100 138,8 353,7 562,7 

1996=100 0,7 0,8 2,1 6,5 23,0 54,5 72,0 100 254,8 405,4 

1997=100 0,3 0,3 0,8 2,5 9,0 21,4 28,3 39,2 100 159,1 

1998=100 0,2 0,2 0,5 1,6 5,7 13,4 17,8 24,7 62,9 100,0 

Sursa: Prelucrări date CNS 
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Anexa 14 - Evoluţia ponderii veniturilor băneşti nominale nete în 
consumul final al populaţiei 

 - procente - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Salarii 88,3 92,7 51,2 44,4 37,7 34,9 32,2 30,4 22,5 27,0 

Pensii – Total 9,5 10,4 10,4 10,1 9,8 9,9 9,8 9,4 8,1 9,5 

Alocaţii, indemnizaţii, 
ajutoare 

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

Venituri din fond şomaj 0,0 0,0 0,3 0,9 1,2 1,4 1,0 0,6 1,4 1,6 

Total venituri băneşti 
ale populaţiei 

104,4 109,4 64,9 57,8 50,0 47,3 44,1 41,3 33,6 39,9 

Sursa: Prelucrări date CNS 

 

Anexa 15 - Dinamica fondului total de salarii  
(valori nominale nete şi valori reale) 

A) Dinamica fondului total de salarii (valori nominale nete) 

- procente - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1989=100 100 126,4 165,7 406,9 1168,7 2680,7 3819,3 5595,0 10377,3 16911,6 

1990=100 79,1 100 131,1 321,9 924,4 2120,4 3021,0 4425,6 8208,3 13376,9 

1991=100 60,3 76,3 100 245,5 705,2 1617,4 2304,4 3375,8 6261,3 10203,9 

1992=100 24,6 31,1 40,7 100 287,2 658,8 938,6 1375,0 2550,2 4156,0 

1993=100 8,6 10,8 14,2 34,8 100 229,4 326,8 478,7 887,9 1447,0 

1994=100 3,7 4,7 6,2 15,2 43,6 100 142,5 208,7 387,1 630,9 

1995=100 2,6 3,3 4,3 10,7 30,6 70,2 100 146,5 271,7 442,8 

1996=100 1,8 2,3 3,0 7,3 20,9 47,9 68,3 100 185,5 302,3 

1997=100 1,0 1,2 1,6 3,9 11,3 25,8 36,8 53,9 100 163,0 

1998=100 0,6 0,7 1,0 2,4 6,9 15,9 22,6 33,1 61,4 100 

 
 
 

B) Dinamica fondului total de salarii (valori reale) 

 - procente - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1989=100 100 120,3 58,4 46,2 37,2 36,1 38,9 41,0 29,9 30,6 

1990=100 83,1 100 48,5 38,4 31,0 30,0 32,3 34,1 24,8 25,4 

1991=100 171,3 206,1 100 79,1 63,8 61,8 66,6 70,3 51,1 52,4 

1992=100 216,6 260,6 126,4 100 80,7 78,2 84,2 88,8 64,7 66,2 

1993=100 268,6 323,1 156,7 124,0 100 96,9 104,4 110,1 80,2 82,1 

1994=100 277,2 333,4 161,8 127,9 103,2 100 107,7 113,7 82,7 84,7 

1995=100 257,4 309,6 150,2 118,8 95,8 92,9 100 105,5 76,8 78,7 

1996=100 243,9 293,3 142,3 112,6 90,8 88,0 94,7 100 72,8 74,6 

1997=100 335,0 403,0 195,5 154,6 124,7 120,9 130,2 137,4 100 102,4 

1998=100 327,1 393,4 190,9 151,0 121,8 118,0 127,1 134,1 97,6 100 

Sursa: Prelucrări date CNS 



 

 
INSTITUTUL NAŢIONAL  

DE  
CERCETĂRI ECONOMICE 

 

 

 

 

PROBLEME ECONOMICE  
NR. 40-41/2000 

 

 

 

 

 
 

CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

BUCUREŞTI 





ACADEMIA ROMÂNĂ 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI FINANCIARE ŞI MONETARE 

"VICTOR SLĂVESCU" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGII DE PREŢURI ORIENTATIVE 
PENTRU INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

dr. Ştefan RĂGĂLIE  
Oprea VASILOIU  
Silviu IONAŞCU  

Florin BĂLĂŞESCU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUPRINS 
 

 
 

INTRODUCERE ............................................................................................ 423 

CAPITOLUL 1 - INFLUENŢA PREŢURILOR ASUPRA P.I.B., ÎN 

ROMÂNIA ŞI ÎN ALTE STATE EUROPENE ............................................ 424 

1.1. Dinamica produsului intern brut în statele dezvoltate şi în cele 

aflate în tranziţie ............................................................................... 424 

1.2. Probleme metodologice ale prognozării valorilor reale şi nominale 

ale P.I.B. ........................................................................................... 426 

1.3. Gradul de influenţare a creşterii preţurilor cu ridicata şi de 

consum asupra mărimii PIB .............................................................. 430 

1.4. Influenţele majore ale structurii volumelor fizice, precum şi ale 

preţurilor schimburilor comerciale internaţionale asupra mărimii 

PIB .................................................................................................... 435 

1.5. Locul preţurilor în determinarea mărimii PIB ..................................... 436 

CAPITOLUL 2 - PREŢURILE ÎN CONDIŢIILE PIEŢELOR FINANCIAR 

INTEGRATE ŞI ALE CONCURENŢEI LA EXPORT ................................ 439 

2.1. Aspecte eclectice cu privire la posibilităţile de elaborare a 

strategiilor de preţuri în condiţiile concurenţei externe...................... 439 

2.2. Aspecte eclectice referitoare ta experienţa internaţională a 

strategiilor preţurilor externe ............................................................. 443 

2.3. Derularea schimburilor comerciale în perioada de tranzitie spre 

economia de piaţă ............................................................................ 449 

2.4. Consideraţii privind strategiile de preţuri ale ţărilor în curs de 

dezvoltare ......................................................................................... 452 

2.5. Consideraţii privind comerţul exterior al României ............................ 455 

2.6. Concluzii ............................................................................................ 458 

ANEXE .......................................................................................................... 461 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ........................................................................ 485 

 
 





Introducere 

Studiul pe care îl prezentăm urmăreşte, cu precădere. evidenţierea posi-
bilităţilor de adaptare a politicilor economice specifice la mediul economic pro-
priu existent, astfel încât acestea să fie în concordanţă cu reforma preconizată 
şi cu cerinţele de integrare a României în Uniunea Europeană. 

Din această perspectivă, îmbinându-se teoria cu experienţele In dome-
niu, ponderea, în analiza efectuată, este acordată, firesc, reflectării evoluţiilor şi 
interpretărilor fenomenelor generate de strategiile aplicate în ţara noastră. 

Faptul că autorii studiului insistă în relevarea lacunelor şi ambiguităţii an-
umitor reglementări sau decizii dovedite inadecvate şi, în consecinţă, con-
traproductive, este, se poate aprecia, benefic, mai ales în contextul în care alte 
ţări în tranziţie, aliniate o dată cu România la startul reformei şi integrării euro-
pene, au ştiut să evite erorile. 

Problematica privind politica preţurilor şi impactul acesteia asupra pro-
dusului intern brut şi economiei în ansamblu trebuie să ne intereseze, pentru 
redresarea situaţiei economice a ţării. 

Din punctul de vedere ai specialistului, preocupat să explice şi, dacă are 
puterea deciziei, să înlăture cauzele inflaţiei şi ale declinului economic cu care 
ne confruntăm, atât tematica abordată. cât şi soluţiile propuse în urma ana-
lizelor întreprinse sunt oportune şi merită să constituie cel puţin subiecte de 
reflecţie. 

De altfel, în sprijinul evaluării corecte a situaţiei, studiul oferă numeroase 
informaţii şi date referitoare nu numai la România, dar şi la alte ţări, din rândul 
atât al celor dezvoltate, cât şi al celor în tranziţie, pentru a fi posibile com-
paraţiile. 

Deşi este evident că, pe alocuri, cercetătorii autori ai studiului nu au 
reuşit să intre în posesia tuturor informaţiilor necesare pentru argumentarea 
solidă a concluziilor, statisticile publicate fiind incomplete, lucrarea supusă 
atenţiei se înscrie, se poate aprecia, în circuitul actual al cercetărilor şi vine în 
întâmpinarea eforturilor specialiştilor în materie, pentru găsirea celor mai po-
trivite mijloace de stopare a creşterii preţurilor şi inflaţiei, de relansare a econ-
omiei şi de dezvoltare a schimburilor comerciale cu străinătatea, de îndeplinire 
a programelor de aderare a ţării noastre la Comunitatea Economică Euro-
peană. 

 



Capitolul 1 - INFLUENŢA PREŢURILOR ASUPRA P.I.B., 
ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN ALTE STATE EUROPENE 

 

1.1. Dinamica produsului intern brut în statele dezvoltate şi în 
cele aflate în tranziţie 

Considerentele pe baza cărora s-a pornit construcţia unui model econo-
metric reprezintă o reflectare normală a rezultatelor din analizele datelor em-
pirice asupra evoluţiei PIB, în paralel cu a indicilor de preţuri, în ultimii 22 de 
ani. Pentru a exista o plajă de comparaţie substanţială, s-au luat în calcul evo-
luţiile următorilor subiecţi: 

 primele 6 state dezvoltate ale lumii; 

 cele 15 state comunitare, indiferent dacă au făcut parte sau nu din 
Uniunea Europeană în toată perioada de evoluţie supusă analizei; 

 7 state aflate în tranziţie, pentru care a existat şi există un minim de 
date în cataloagele FMI. 

În total, s-au extins investigaţiile asupra unui număr de 28 ţări. 
Datele disponibile provin din datele FMI INTERNATIONAL FINANCIAL 

STATISTICS, cataloage anuale şi lunare din 1978 până în 1999, din alte publi-
caţii internaţionale, dar şi din ultimele anuare statistice ale României. 

S-a ales perioada ultimilor 22 de ani (1977-1998) întrucât în aceasta au 
avut loc o serie de evenimente cu largi implicaţii în economia mondială în gen-
eral, dar mai ales în evoluţia preţurilor în special, din care consemnăm: 

 urmează imediat după "prima revoluţie a preţurilor la ţiţei", declanşată 
de OPEC între anii 1971-1974; 

 a avut loc "a doua revoluţie a preţurilor la petrol brut", între anii 1978-
1979; 

 a "explodat" preţul aurului, între anii 1980-1981; 

 din 1989 s-a destrămat sistemul socialist, "dezagregându-se URSS, 
Iugoslavia şi Cehoslovacia. Toate statele rezultate din aceste pro-
cese, au optat, în general, pentru trecerea la economia de piaţă; 

 au avut loc războiul din Golf şi unele războaie etnice locale în ţările 
rezultate din fostele state federale iugoslave şi sovietice; 

 s-au declanşat două microcrize economice, între anii 1987-1989 şi 
1993-1995, care au afectat unele state într-o măsură moderată. 

Principalele trăsături ale evoluţiilor pot fi concretizate într-un număr limi-
tat de ipostaze, din care consemnăm: 
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 creşterea cvasipermanentă a preţurilor se înregistrează de regulă în 
toate statele (atât dezvoltate cât şi mai puţin dezvoltate), iar indicele 
preţurilor trebuie să fie supraunitar; 

 în statele cu economie de piaţă stabilă (aşa cum sunt cele occidentale 
industrializate), indicele PIB, în termeni reali, este cvasipermanent 
supraunitar; 

 în statele aflate în tranziţie (ca şi în statele în curs de dezvoltare, în 
anumite perioade) indicele PIB, în termeni reali, este subunitar; 

 în statele cu economie dezvoltată, stabilă, preţurile cresc, cvasiper-
manent, mai rapid decât PIB exprimat în termeni reali; 

 economiile cele mai stabile (sănătoase) sunt cele în care ecartul 
dintre indicete preţurilor şi cel al PIB în termeni reali este minim (la 
limită, punctul de maximă stabilitate economică îl reprezintă aceia în 
care indicele preţurilor este egal cu acela al PIB real, aceasta însă 
numai în cazul în care PIB este totuşi puţin supraunitar); 

 există anumite puncte şi curbe remarcabile care separă planul 
indicelui PIB de cel al indicelui preţ, în zone distincte, în care 
comportamentul sistemelor diferă; 

 în zonele de instabilitate (indicele PIB subunitar), există un punct de 
echilibru, instabil însă, care corespunde valorii maxime a indicelui 
preţurilor; 

 tranziţia reprezintă drumul orientat (vector), de la un punct în care 
indicele PIB este subunitar, la acela în care acesta este supraunitar. 

Ţinând seama de cele de mai sus, corelaţia dintre indicele PIB (exprimat 
în termeni reali) şi indicele preţurilor poate fi ilustrată sub forma unei parabole, 
respectiv: 

Y = ax
2
+bx+c      (1) 

unde 
Y = reprezintă indicele preţurilor 
x = reprezintă indicele PIB 
a, b, c = anumiţi parametri desemnaţi. 
Dinamica sistemului economic descrisă de relaţia (1) diferă pe zona în 

care aceasta se află. Ea reflectă o realitate palpabilă şi plauzibilă în evoluţiile 
economice ale statelor supuse analizelor constituind totodată un criteriu major 
de departajare. 

1.1.1. Dinamica în zona de stabilitate 

Conform ipotezelor prezentate, dinamica în zona de stabilitate (S) este 
descrisă prin ecuaţia următoare: 

Ys=a1x1
2
+D1x1+c.    (2) 

existând următoarele relaţii între parametri 
a1 > 0, condiţia de minim    (3) 
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b
2
-4a1c1< 0, conditia de non - negativitate pentru Y    (4) 

 
(- b

2:
- 4a1c1) / 4a1 = - b1/2a1, condiţia de echilibru Ys min = X    (5) 

 
În aceste condiţii, ecuaţia (2) poate fi prezentată şi sub forma 
 

       
  (  √       )    

     (6) 

sau 
Ys = a1x

2
s+ b1xs + (b

2
1 - 2b1) / 4a1     (6') 

unde b1 < 0 şi c1 > 0. 
 

Analizându-se evoluţiile din statele occidentale cu ajutorul acestui model 
prezentat a fost posibilă desprinderea unor concluzii plauzibile. Sistemul de 
calcul este cu atât mai stabil cu cât evoluează mai aproape de valorile extreme 
situate pe dreapta x = y (evoluţia preţurilor). 

1.1.2. Dinamica în zona de instabilitate 

Pentru reprezentarea evoluţiei sistemului în care indicele PIB este subu-
nitar, se poate utiliza ecuaţia: 

 
Yi=a2Xi

2
+b2xi+C2     (7) 

 
În acest caz, relaţiile dintre parametri sunt: 
 

a2 < 0, condiţia de minim     (8) 
 

b
2
2-4a2c2 > 0, condiţia pentru rădăcini reale    (9) 

 
(-b

2
2 - 4a2c2) / 4a2 = 2ak / (-b), 

 
condiţia de echilibru Y|max = k / x     (10) 

 
unde b2 > 0, c2 < 0, iar k reprezintă hiperbola (k = xy) ce trece prin vârful 
parabolei descrisă de relaţia (7). De aici se poate trece pe reprezentări prac-
tice, pe baza datelor din publicaţiile oficiale. 

1.2. Probleme metodologice ale prognozării valorilor reale şi 
nominale ale P.I.B. 

1.2.1. Dificultăţile previzionărilor 

Producţia de bunuri şi servicii, fluxurile şi stocurile sunt evidenţiate statis-
tic, în termeni monetari, prin intermediul valorii curente, efectiv realizate în per-
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ioada de referinţă, reprezentând valoarea nominală a PIB. Această valoare es-
te rezultatul modificării în timpul determinat calendaristic (un an) a celor două 
categorii de factori: 

- de volum (cantitate); 
- de valoare (preţ). 
Comparaţiile intertemporale, în general, şi previziunea, în special, au 

drept scop evidenţierea evoluţiilor economice viitoare şi solicită partajul influ-
enţei celor două categorii de factori pentru a determina modificarea în termeni 
cât mai reali a PIB. Cu alte cuvinte, este necesar a se calcula PIB în valoare 
reală, ca măsură a modificării exclusive a cantităţilor. Pentru analiza evoluţiilor 
trecute şi de perspectivă ale producţiei de bunuri şi servicii, conturile de preţuri 
constante sunt mult mai utile decât conturile originale în preţuri curente. 

În lucrările de previziune se recomandă evaluarea şi analiza prin utiliz-
area concomitentă a celor două categorii de variaţii pentru aprecierea corectă 
a stării economice la un moment dat, precum şi a măsurii în care creşterea 
economică este însoţită sau nu de inflaţie. 

În previziune, demersul pentru departajarea celor două tipuri de variaţii 
este în sens invers faţă de cel din statistică şi mult mai dificil de realizat, ca ur-
mare a lipsei de informaţii privind evoluţia viitoare a preţurilor. În timp ce în 
statistică pe baza conturilor de preţuri curente se elaborează conturile în preţuri 
constante, în previziune punctul de plecare îl constituie estimarea directă, în 
preţuri constante, a PIB. După estimarea distinctă a variaţiilor de preţuri, în 
multe modele aceasta apare chiar sub formă de variabilă exogenă şi se es-
timează valoarea nominată a PIB. Disocierea valorii nominale a PIB între cele 
două elemente componente se bazează pe relaţia de egalitate: 

 
I val = Ip x I vol, respectiv, 

 

(∑   
   
  

   ) (∑   
   
  

   )  (∑   
   
  

   ) (∑   
   
  

   ) (∑   
   
  

   ) (∑   
   
  

   )   (1) 

 
unde: 

l val = indicele valorii nominale 
I p = indicele de preţ; 
I vol = indicele de volum sau indicele modificării reale a PIB. 
În raport cu utilizarea cantităţilor din anul de bază şi a preţurilor din peri-

oada de referinţă, fie a cantităţilor din perioada de referinţă şi a preţurilor din 
anul de bază, fără ca disocierea să conducă la modificări semnificative, se pot 
utiliza următoarele variante de indici: 

A. INDICELE LASPEYRES DE VOLUM (QL) = 
     =(∑    ) (∑    )                                                                           (2) 
B. INDICELE PAASCHE DE VOLUM (QP) = 
    = (∑    ) (∑    )                                                                           (3) 
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C. INDICELE LASPEYRES DE PREŢ (PL) = 
     = (∑    ) (∑    )                                                                         (4) 
D. INDICELE PAASCHE DE PREŢ (PP) = 
     = (∑    ) (∑    )                                                                         (5) 
În aceste condiţii, indicele valorii nominale se poate calcula astfel:  
I val = PP X QL sau                                                                      (6) 
lval = QP X PL                                                                              (7) 
În previziune, mai răspândită este prima modalitate (6), de separare a 

variaţiilor de preţ şi de volum, care, de fapt, reprezintă exprimarea modificării 
reale a PIB, prin intermediul preţurilor realizate în anul de bază şi apoi prin mul-
tiplicarea acestuia cu deflatorul prognozat al produsului intern în vederea es-
timării mărimii nominale a acestuia. 

Deflatorul PIB, reprezentând "un indice de preţ care acoperă toate 
bunurile şi serviciile finale produse în economie", este de fapt un macroindica-
tor important, nu numai pentru că permite estimarea valorii reale a PIB, ci, mai 
ales, pentru că rămâne unul dintre principalii indicatori de apreciere a inflaţiei. 

Pentru previzionarea macroeconomică, important rămâne raportul dintre 
cei doi indicatori de măsurare a variaţiei de preţ, cu deosebire în perioadele de 
schimbări structurale profunde sau de schimbări de mecanism economic, când 
nu există suficiente informaţii sau nu se păstrează corelaţiile cunoscute, iar es-
timarea deflatorului prin indicii de preţ aferenţi componentelor PIB nu prezintă 
siguranţă. În astfel de cazuri se poate realiza o estimare a deflatorului PIB şi 
prin intermediul preţurilor de consum. 

Pe termen lung, în ţările dezvoltate se constată niveluri apropiate între 
cei doi indicatori, deflatorul PIB fiind, în cele mai muite cazuri, inferior indicilor 
preţurilor de consum. Astfel apare şi în estimările efectuate până în 1995 de 
THE WEFA GROUP şi prezentate în WORLD ECONOMIC OUTLOOK. 

În alte state, tendinţa de reducere a decalajelor între cei doi indicatori 
ilustrează de fapt preocupările existente de asigurare a tuturor categoriilor de 
bunuri şi servicii neluate în calcul în indicele preţurilor de consum (îndeosebi a 
celor pentru investiţii), precum şi a unor creşteri de preţuri apropiate de aceeaşi 
tendinţă în alte sectoare (schimburi comerciale, formarea brută de capital), 
toate în scopul evidenţierii contribuţiei procesului investiţional din produsul in-
tern brut. 

O altă tendinţă cu caracter de generalitate referitoare la valoarea reală şi 
nominală a PIB, ilustrată în evoluţia pe termen lung a economiilor de piaţă dez-
voltate, a constat în faptul că variaţia de preţ cu ridicata a fost superioară 
dinamicii reale a PIB. Astfel, în perioada 1965-1969, în majoritatea ţărilor occi-
dentale variaţia de preţ a fost de două ori mai mare decât variaţia de volum. Se 
consideră că ritmuri mai apropiate au înregistrat în perioada respectivă numai 
SUA, Japonia şi Germania. În restul statelor, variaţia de preţ şi efectul ei, 
inflaţia, s-au situat cu mult peste creşterile reale ale PIB. În România, după de-
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cembrie 1989, deflatorul PIB a fost folosit numai în scop politic, pentru a păstra 
situaţia economică cât mai estompată. 

De altfel, fenomenul este cunoscut şi recunoscut, invocându-se difi-
cultăţile existente în faţa Comisiei Naţionale de Statistică în determinarea 
acestuia. De altfel, "dificultăţile" reprezintă tocmai lipsa de fermitate a legisla-
tivului şi executivului de a cunoaşte şi recunoaşte realităţile economice, urmare 
a incapacităţii de a conduce, orienta şi dezvolta acest sector primordial. 

Din greutăţile invocate, consemnăm: 
- lipsa seriilor statistice omogene şi adecvate concepţiei sistemului inter-

naţional S.C.N; 
- lipsa modalităţilor ştiinţifice de estimare a indicilor de preţ (în special ai 

celor de consum folosiţi la calculul deflatorului PIB); 
- lipsa exogenă a estimărilor evoluţiilor privind dinamica preţurilor, pe 

componente ale utilizării PIB etc. 
Practic, aceste neajunsuri au fost estompate în majoritate, prin menţi-

nerea adecvată a sistemelor de raportare şi a anchetelor statistice, după mod-
elul occidental. Acestea ar fi putut funcţiona încă din anii 1990-1991. Această 
neîmplinire a condus la ivirea a două efecte grave: 

- pierderea controlului asupra volumului modalităţilor şi valorilor activi-
tăţilor productive a tranzacţiilor comerciale şi investiţionale, precum şi asupra 
modului de consum al acestora începând chiar din anii 1990; 

- posibilităţi nelimitate de ascundere a dezvoltării economiei paralele 
subterane, urmare a lipsei de informaţii, prin desfiinţarea cadrului de raportare. 
În acest mod, în prezent, se folosesc numai anumite eşantioane pentru deter-
minarea structurilor şi volumelor tuturor activităţilor economice şi, în con-
secinţă, a evoluţiei nivelului de trai al majorităţii populaţiei. 

În aceste condiţii, calculul unui deflator plauzibil al PIB nu este posibil, el 
fiind estimat pe baza raportărilor statistice empirice şi trunchiate, lipsite de su-
port material real. 

De altfel, nici PIB în preţuri curente nu a putut şi nici nu poate fi determi-
nat corect, urmare a existenţei economiei subterane, care s-a extins expo-
nenţial în ultimii zece ani. 

1.2.2. Limitele apărute în calculul indicilor de evoluţie a PIB şi a 
preţurilor 

Evoluţiile PIB determinate la curs nominal în raport cu preţurile cu ridica-
ta şi de consum, în perioada 1977-1998, sunt prezentate în anexa 1.1. De 
asemenea, aici s-a determinat necesarul de procente al creşterii preţurilor, 
pentru a se realiza un procentaj de majorare a produsului intern brut în statele 
analizate. 

Interferând datele din anexa 1.1 cu cele din anexa 1.4 din paragraful C, 
rezultă o serie de inadvertenţe privind clasamentele principalelor state dezvol-
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tate în determinarea gradelor de majorare a preţurilor necesare obţinerii unui 
procentaj de creştere a PIB. 

Un alt aspect pe care îl putem verifica acum este faptul că indicele 
preţurilor cu ridicata ar trebui să fie supraunitar în raport cu evoluţia PIB reali-
zat în statele dezvoltate şi conform aspectelor teoretice consemnate în par-
agraful A punctele 1 şi 2. Real, PIB este supraunitar numai în anumite ţări, re-
spectiv SUA, Japonia, Elveţia, Germania, Spania, Irlanda şi Luxemburg. 

În restul statelor dezvoltate şi în tranziţie, produsul intern este subunitar 
în raport cu preţurile cu ridicata, ceea ce infirmă teoria unor creşteri perfect 
constante în aceste state şi unde se menţin încă nivele inflaţioniste semnifica-
tive. Astfel de exemple avem în: Franţa, Canada, Australia, Italia, Marea Brita-
nie, Suedia, Finlanda etc. 

Cazuri aparte le reprezintă Olanda, unde, deşi moneda s-a reapreciat în 
perioada analizată, evoluţia PIB a fost destul de modestă, precum şi Norvegia, 
ţară care depinde în totalitate de cererea de petrol şi de evoluţia preţurilor 
acestuia, în creşterea sa economică. 

Clasamentul final, rezultat din datele anticipative prezentate în anexa 1.2 
nu este viabil, întrucât, după părerea noastră, ambii indici prezintă anumite lim-
ite, respectiv: 

- deflatorul PIB stabilit de fiecare stat şi preluat de FMI în publicaţiile sate 
oferă o paleta largă de metodologii de determinare, fapt consemnat şi în par-
agraful B, prima parte. La produsul intern brut înscris, conform cursului nomi-
nal, se poate avea în vedere şi gradul de reapreciere sau de depreciere a 
monedei naţionale în raport cu USD. DST sau preţul aurului, infuenţele contra-
dictorii au determinat şi determină devieri surprinzătoare ale locurilor diferitelor 
state în clasament. Astfel, Germania , deşi şi-a reapreciat moneda în perioada 
respectivă, ocupă locul patru, în loc de locul numărul unu în PIB determinat 
prin curs nominal. Aceleaşi rezultate contradictorii se constată şi în cazul 
Olandei (locul 7 faţă de 3), Canadei (13 cu 8) etc. Fenomenul are şi valenţe 
inverse în cazul SUA, unde se înregistrează o creştere de trei locuri deşi 
moneda s-a depreciat în raport cu DST 

Discrepanţe accentuate se constată şi în cazul altor state, cum sunt: 
Austria, Norvegia, Danemarca, Spania, Marea Britanie, Franţa etc. Încă un mo-
tiv pentru a ne menţine suspiciunile exprimate faţă de deflatoarele prestabilite 
la nivel naţional de către fiecare ţară. 

1.3. Gradul de influenţare a creşterii preţurilor cu ridicata şi de 
consum asupra mărimii PIB 

1. Considerăm că este extrem de interesant să urmărim - în cadrul ana-
lizelor de care le vom efectua - evoluţia PIB în context cu dinamiciie preţurilor 
cu ridicata şi de consum. Analiza este extinsă asupra a 28 state pentru a cu-
prinde cât mai multe varietăţi de evoluţii (anexa 1.3). 
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De la bun început, putem evidenţia un grup de 8 state care prezintă un 
grad înalt de dezvoltare în perioada analizată respectiv: Japonia, Germania, 
Elveţia, Austria, Norvegia, Olanda, Luxemburg şi Irlanda. Caracteristic acestor 
state este faptul că dinamica PIB fie a crescut într-o măsură mai rapidă decât 
preţurile de consum, aşa cum este cazul Japoniei, Germaniei şi Luxem-
burgului, fie s-a menţinut la un nivel apropiat. 

Acest lucru a fost posibil prin menţinerea unui grad înalt de subvenţiona-
bilitate pentru a proteja cu adevărat populaţiile autohtone de influenţele nefaste 
ale creşterii preţurilor mondiale la o serie de produse importante, cum sunt: 
combustibilii, energia, materiile prime şi produsele agricole de bază. Astfel de 
cazuri le reprezintă în special Elveţia, Olanda şi Irlanda. 

O caracteristică deosebită o reprezintă Norvegia, unde, deşi preţurile cu 
ridicata au crescut de peste opt ori în perioada analizata, preţurile de consum 
au fost majorate numai de două ori. Rezultă de aici un grad de subvenţionabili-
tate de peste 75%. Acest lucru a fost posibil numai în cazul unei economii 
sănătoase, aliniată la preţurile mondiale ale extracţiilor de petrol din Marea 
Nordului, pe care această ţară şi-a bazat şi îşi bazează întreaga dezvoltare. 

Preţurile cu ridicata ale economiilor, în prezent, nu pot fi influenţate decât 
într-o mică măsură de politicile economice ale statelor, ele de fapt re-
prezentând o multitudine de preţuri internaţionale ale principatelor produse de 
bază (combustibili, energie, materii prime de bază, industriale şi agricole, in-
terne sau procurate din import), aranjate într-o anumită structură ponderaţi, 
proprie fiecărui stat la un anumit grad de dezvoltare în spaţiu şi timp. Totuşi, 
prin folosirea eficientă a resurselor, economisirea şi valorificarea lor cât mai 
corespunzătoare se poate obţine, până într-un anumit grad, o evoluţie favora-
bilă. Acest lucru este confirmat de evoluţiile şi dinamicile produselor interne 
brute, obţinute în special în Japonia, Germania, Austria, Elveţia şi chiar Olan-
da. 

În schimb, preţurile cu amănuntul au fost şi sunt polemic subvenţionate, 
atât la producători, cât şi în activităţile de schimburi. Nu s-a permis ca marile 
fluctuaţii de preţuri la unele produse, cum au fost ţiţeiul, aurul, cuprul, nichelul, 
aluminiul, grâul, carnea, uleiurile sau zahărul etc., să influenţeze direct stand-
ardul de viaţă al milioanelor de locuitori din aceste state. Prin majorarea 
volumelor mărfurilor şi serviciilor exportate, a preţurilor de export, folosirea mai 
eficientă a resurselor materiale, umane, dar mai ales financiare, coroborate cu 
o legislaţie permanent favorabilă obţinerii de noi resurse monetare, s-a reuşit 
permanent subvenţionarea şi, deci, menţinerea şi creşterea nivelului de trai. 

În alte state dezvoltate, cum sunt SUA, Canada, Belgia, Danemarca, Fin-
landa, Franţa, Australia, Suedia, Marea Britanie şi Italia, subvenţionarea 
preţurilor de consum nu a permis întotdeauna obţinerea unor dinamici mai înal-
te ale PIB realizat. Un caz aparte îl constituie Spania, ţară care, numai după 
anii '90, a reuşit cu greu să treacă la o dezvoltare intensivă. Din această cauză, 
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gradul de subvenţionabilitate a preţurilor de consum nu a reuşit să depăşească 
nivelul de 10% pe întreaga perioadă analizată. 

Portugalia şi Grecia, două ţări componente ale Comunităţii Europene, nu 
au reuşit în întreaga perioadă analizată se echilibreze raportul dintre preţurile 
cu ridicata cu cele de consum, cu toate ajutoarele economice primite din partea 
UE. O situaţie mai favorabilă o deţine totuşi Portugalia, unde dinamica PIB a 
fost aproape dublă fată de Grecia, iar raportul preţurilor cu ridicata consum mai 
corespunzător în ultima perioadă de timp. Fiscalitatea suplimentară de cca 
25%, existentă în aceste state, le desparte complet de structurile financiare ale 
statelor dezvoltate. 

În sfârşit, situaţia statelor aflate în tranziţie, în raport cu cea a principale-
lor state dezvoltate, poate fi considerată dramatică. Numai Ungaria are o situ-
aţie aproape corespunzătoare, în perioada analizată PIB prezentând o creştere 
de cca 10%, dar obţinută în condiţiile unei fiscalităţi suplimentare de cca 65% 
(cea mai înaltă rată din toate statele analizate). România prezintă o rată de fis-
calitate suplimentară de cca 12%. În schimb, creşterile preţurilor au cunoscut 
evoluţii de necrezut, respectiv de 522 de ori la cele cu ridicata şi de 596 de ori 
la cele de consum. Ulterior şi chiar în prezent situaţia economică s-a agravat şi 
mai mult. Polonia, aflată în apogeul declinului economic încă din anii '80, pre-
zintă dinamici ale preţurilor cu ridicata de 2643 de ori, iar la cel de consum de 
2588 de ori caculate în conformitate cu preţurile existente la 1 ianuarie 1990. 
După 1998, situaţia acestor indicatori s-a mai îmbunătăţit în această ţară. 

Cehia, Rusia şi Slovenia nu pot fi luate în analiză în mod corespunzător 
din lipsă de date începuturile de globalizate ale economiilor dezvoltate vor 
conduce de acum la aplatizarea influenţelor directe ale preţurilor cu ridicata în 
raport cu dinamica PIB realizat de fiecare stat. 

2. O altă modalitate de analiză se poate constitui prin raportarea 
numărului de procente de creşteri ale preţurilor cu ridicata şi de consum pentru 
a majora PIB cu un procent, obţinând clasamentele conforme anexei nr. 1.4. 

De la bun început, se profilează o grupă care a cunoscut o dezvoltare 
foarte înaltă, compusă din următoarele 10 state: Germania, Luxemburg, Olan-
da, Japonia, Elveţia, Norvegia, Irlanda, Canada, SUA, Belgia şi Austria. Indicii 
de departajare constituie acum o medie între cei doi indicatori privind numărul 
de unităţi de creştere procentuală a preţurilor cu ridicata şi de consum, 
necesare realizării unui procent de creştere a PIB în perioada analizată. 
Menţionăm că la primele patru state creşterea produsului intern brut a fost mai 
rapidă decât cea a preţurilor de consum. 

O a doua grupă cu un grad de dezvoltare mai pronunţat o constituie 
Danemarca, Franţa, Finlanda, Anglia şi Spania. Caracteristică aici a fost şi este 
îmbinarea adaptării preţurilor cu ridicata internaţionale cu orientarea spre tem-
porizarea subvenţionărilor în anumite perioade a anumitor sectoare de activi-
tate (agricultură, pescuit, industrii primare, servicii etc.). acţiuni care continuă şi 
se aprofundează în prezent, mai ales în rândurile membrilor Comunităţii Euro-
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pene. De altfel, această cerinţă este impusă şi de lărgirea Comunităţii Euro-
pene spre est. 

O altă grupă cu creştere medie este constituită din patru state, respectiv 
Italia, Portugalia, Suedia şi Grecia, unde nu s-a reuşit niciodată subvenţionarea 
preţurilor de consum în totalitate, şi, în consecinţă, stoparea inflaţiei galopante 
în mod hotărâtor. 

În sfârşit, ultima grupă, a statelor aflate în tranziţie, prezintă o inflaţie su-
pergalopantă, creată în anii '90, şi care nu a putut fi stăpânită până la sfârşitul 
perioadei analizate. 

3. O nouă formă de analiză a influenţelor preţurilor asupra mărimii PIB se 
poate concepe şi pe baza evoluţiei cursurilor de schimb ale monedelor 
naţionale în raport cu USD (cursul de schimb constituind o formă aparte de 
preţ) în acest sens s-a conceput anexa 1.5. 

În perioada analizată (22 de ani), numai un număr de cinci state, dintre 
care trei comunitare, au reuşit să-şi reaprecieze moneda în raport cu USD. 
Acestea sunt: Japonia, Elveţia, Austria, Germania şi Olanda. Gradul de 
reapreciere are coeficienţi cuprinşi între 52 şi 17%. Un grup de alte şase state 
şi-au depreciat moneda între 5 şi 22%, acestea fiind Belgia, Luxemburg, 
Danemarca, Marea Britanie, Franţa şi Irlanda, toate membre ale Comunităţii 
Europene. 

Urmează un grup de şapte state, respectiv Finlanda, Canada, Australia, 
Norvegia, Spania şi Italia, unde deprecierea monedelor în perioada analizată 
au înregistrat nivele cuprinse între 26 şi 90%. O situaţie specială o deţin Portu-
galia şi Grecia, unde deprecierea monedelor nu a putut fi controlată niciodată 
după cel de-Al Doilea Război Mondial. 

În sfârşit, în ultima grupă de şapte state, aflate în tranziţie, deprecierile 
au atins nivele catastrofale, mai ales în Polonia, România, Rusia, Bulgaria, etc, 
o dată cu tranziţia la economia de piaţă. 

4. Aprofundând analiza, putem ajunge aici şi la alte rezultate. Astfel, şi 
USD s-a depreciat în mod continuu în perioada analizată cu cca 16% faţă de 
DST. Caracteristic aici este faptul că DST a avut şi are şi el o evoluţie contra-
dictorie faţă de dolar, dar şi în comensurarea valorii monedelor care s-au 
reapreciat faţă de USD în acest interval. Astfel, marca germană a cunoscut în 
ultimii ani o involuţie faţă de DST, în timp ce faţă de USD s-a reapreciat con-
stant. În mod asemănător, DST a rămas aproape la acelaşi nivel faţă de yenul 
japonez, care s-a reapreciat puternic în raport cu USD. 

În aceste condiţii, considerăm DST un etalon corespunzător în raport cu 
dolarul american şi aceasta întrucât aurul a devenit o marfă comercială banală 
în ultimele trei decenii; în acest sens prezentăm evoluţia DST şi a aurului în 
raport cu USD în perioada analizată. 

După cum observăm din anexa 1.6, aurul a prezentat o evoluţie foarte 
contradictorie în raport cu moneda scripturală principală (DST) de pe pieţele de 
capital internaţionale, în plus, preţul aurului, stabilit la Londra, este orientativ, 
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existând pieţe locale unde preţurile fluctuează permanent. Aşa este cazul celor 
din Africa de Sud, Canada, Australia, Rusia, Brazilia etc. 

Revenind la anexa 1.5, coloanele 9-11, constatăm că evoluţiile sunt cu 
totul altele în raport cu aprecierea monedelor raţionate prin DST şi nu prin 
USD. Astfel, un număr de 10 state din cele 28 analizate şi-au reapreciat 
monedele între 3 şi 68% pe parcursul perioadei. Totuşi, se menţine situaţia 
dezastruoasa a statelor aflate în tranziţie. 

5. Din datele înscrise în anexele 1.1-1.5 se pot concluziona următoarele 
aspecte: 

a. Statele cele mai puternice şi-au majorat volumul PIB numai în con-
diţiile menţinerii unor creşteri modeste de preţuri cu ridicata. În acest fel ele şi-
au putut stabiliza economiile naţionale în ciuda haosului existent pe plan mond-
ial. Mai mult, au reuşit să-şi subvenţioneze permanent preţurile cu amănuntul 
în scopul stimulării continue a cererii naţionale de bunuri de consum şi de in-
vestiţii. Numai în acest fel a crescut standardul de viaţă al populaţiei şi s-a 
menţinut creşterea economică. Exemplificăm în acest sens gradul de creştere 
al preţurilor naţionale, necesar pentru a obţine realizarea PIB în perioada ana-
lizată în principalele state dezvoltate (anexa 1.7). 

b. Există şi o serie de ţări care au obţinut rezultate uneori chiar mai fa-
vorabile, dar ele se datorează unor conjuncturi benefice de dezvoltare în ul-
timele două decenii Consemnăm în primul rând cazul Norvegiei, care şi-a ba-
zat creşterea pe exploatările petroliere din Marea Nordului, dar şi a unor state 
mai mici din UE, care au beneficiat de o serie de facilităţi şi fonduri de dezvol-
tare. În această categorie consemnăm: Irlanda, Luxemburg, Danemarca, Aus-
tria, Finlanda, Spania, Portugalia şi chiar Grecia. 

c. Restul statelor au obţinut rezultate contradictorii, aşa cum este cazul 
Suediei, unde creşterile de preţuri cu ridicata din anii '90 au condus la o re-
cesiune perpetuă în ultima perioadă. O situaţie asemănătoare s-a înregistrat şi 
în Franţa şi Italia. 

În consecinţă, numai nivelurile scăzute de preţuri cu ridicata şi de con-
sum, orientate, dirijate, corelate şi subvenţionate asigură creşterea economică 
reală. Şi totul trebuie susţinut printr-o politică protecţionistă necruţătoare, mai 
ales în perioadele de recesiune sau de creşteri economice tente. 

Există şi alte elemente care au acţionat şi acţionează favorabil asupra 
creşterii produsului intern în anumite ţări, din care consemnăm: 

- volumul tot mai mare de operaţiuni şi speculaţii financiare şi comerciale 
au continuat să aducă importante profituri, Elveţiei în primul rând, dar şi altor 
state, cum ar fi: Anglia, Germania. Luxemburg, Olanda, Belgia etc.; 

- folosirea cu pricepere a posibilităţilor de intermedieri economice, dar şi 
turistice, a condus la obţinerea a numeroase fonduri de către autorităţile pub-
lice şi private în ultimii ani în anumite state, cum sunt Franţa, Spania Italia, 
Austria, Grecia şi Portugalia; 
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- liberalizarea pieţelor Europei de Est dar mai ales s Rusiei, a stimulat 
enorm creditul, speculaţiile financiare şi exportul de capital după anii '90, ceea 
ce a condus la o dezvoltare fără precedent a pieţelor financiar- monetare, şi în 
special a celor private. 

1.4. Influenţele majore ale structurii volumelor fizice, precum şi 
ale preţurilor schimburilor comerciale internaţionale asupra 
mărimii PIB 

a. Volumul PIB este puternic influenţat de structura şi volumul fizic al 
schimburilor comerciale internaţionale (export-import), precum şi de preţurile 
practicate în aceste domenii de activitate. În anexa 1.8 sunt calculate posi-
bităţile strategice de durată şi cele tactice de moment, pe care au reuşit să şi le 
creeze principalele state dezvoltate prin schimburile comerciale efectuate. 
Consemnăm că, din 28 de state analizate, un număr de 10 state şi-au asigurat 
permanent structuri extrem de favorabile în operaţiunile derulate. În ordinea 
avantajelor create, consemnam: Irlanda, Finlanda, Norvegia, Danemarca, Aus-
tria, Olanda, Canada, Franţa, Belgia şi Suedia; 

b. Dintre statele cu rezultate necorespunzătoare, putem menţiona: Gre-
cia, Spania, Portugalia etc., ţări în care volumul importurilor depăşeşte pe cel al 
exporturilor. Pentru un număr de şase state aflate în tranziţie nu au existat date 
disponibile; 

c. Al doilea factor îl constituie preţurile schimburilor comerciale practi-
cate, şi care au avut permanent evoluţii extrem de controversate în raport cu 
dinamica preţurilor cu ridicata, practicate pe plan mondial. 

Astfel, conform anexei 1.9, un număr de 12 state şi-au asigurat în peri-
oada analizată avantaje economice prin preţurile practicate în schimburile in-
ternaţionale, acestea fiind: Japonia Elveţia, Italia, Olanda, Spania, Germania, 
SUA, Franţa, Norvegia Marea Britanie, Belgia şi Finlanda. 

Cele mai dezavantajoase preţuri practicate în schimburile comerciale s-
au consemnat în Australia, Austria, Irlanda, Luxemburg, Portugalia şi, 
bineînţeles, în statele aflate în tranziţie; 

d. Interferând influenţele rezultate din cele două modalităţi de obţinere a 
unor avantaje din schimburile comerciale efectuate, constatăm că, din 22 de 
ţări pentru care există date disponibile, 17 şi-au creat permanent condiţii fa-
vorabile în operaţiunile comerciale internaţionale derulate. Ţinând cont de 
volumul operaţiunilor efectuate, precum şi de preţurile acestora, considerăm că 
influenţele pozitive realizate au favorizat net state cum sunt: Japonia, Germa-
nia, SUA, Marea Britanie, Franţa, Italia, Elveţia, Spania, Olanda, Canada, 
Norvegia, Austria, Danemarca, Finlanda, Irlanda. Belgia şi Suedia. Menţionăm 
că aceste rezultate se referă la toate operaţiunile financiare, comerciale, pre-
cum şi de export de capital. 
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Alături de statele aflate în tranziţie, au obţinut rezultate necorespun-
zâtoare din schimburile comerciale realizate şi alte ţări, cum sunt: Grecia, Por-
tugalia, Australia etc. Cauzele sunt multiple. dar cele mai importante le consti-
tuie structura mărfurilor şi serviciilor oferite la export, precum şi calitatea aces-
tora. 

1.5. Locul preţurilor în determinarea mărimii PIB 

Sintetizând datele existente, se poate desprinde un clasament final al 
locului ocupat de fiecare ţară analizată, pe traseul dezvoltării sale economice, 
pe baza punctajelor obţinute, urmare a calculării cotelor medii anuale procen-
tuale de produs intern, realizate din creşterile de preţuri naţionale cu ridicata şi 
de consum, ale celor folosite în operaţiunile de schimburi internaţionale, 
dinamica cursului de schimb şi volumelor fizice de mărfuri tranzacţionate pe 
întregul parcurs al perioadei analizate (1977-1998). 

Conform datelor din anexa 1.10 şi în concordanţă cu stipulaţiile teoretice 
din paragrafele A) şi B) s-a adaptat o formulă de calcul - practicistă pentru în-
ceput - a punctajelor, conform datelor înscrise în ordinea coloanelor din re-
spectivul tabel: 

 
3 ± 4 + 5 - 6 + 7 + 8 + 9 + 10+11 (1) 

 
Clasamentul realizat pe baza tuturor datelor analizate în modul îl consid-

erăm cel mai veridic din toate punctele de vedere, faţă de celelalte, prezentate 
anterior, întrucât reflectă: 

- eforturile de a orienta şi determina dinamica cea mai fină a preţurilor cu 
ridicata, în concordanţă cu tendinţele pe plan internaţional la energie, materii 
prime şi produse agricole, dirijând preţurile de consum în mod drastic. De altfel, 
acest aspect a fost amplu analizat în studiile efectuate de Sectorul concurenţă, 
preţuri, venituri din cadrul Institutului, în cadrul lucrărilor efectuate în anii an-
tenori; 

- se evidenţiază corect străduinţele depuse de statele analizate în sub-
venţionarea preţurilor cu amănuntul, în special în cazurile: Suediei, Olandei, 
Franţei, Belgiei, Norvegiei, Australiei şi Canadei, în prezent, ca urmare a 
atingerii unor standarde înalte ale dezvoltării, se profilează o reducere a aces-
tor facilităţi, acordate populaţiei în special, în ţările Comunităţii Europene; 

- prin preţuri interne, înţelept coordonate şi folosind cu abilitate conjunc-
turile preţurilor din diverse state cu care s-au avut legături, atât prin schimburi 
comerciale, acordarea de credite, dar mai ales prin exporturi de capital sau in-
vestirea acestuia în economiile altor state, o serie de ţări şi-au majorat în mod 
substanţial volumul PIB în perioada analizată. Avem cazul Japoniei, Germa-
niei, SUA, Elveţiei, Marii Britanii, Canadei şi Luxemburgului; 
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- alte state şi-au bazat dezvoltarea pe baza creşterii productive a unor 
sectoare, aşa cum este exemplul Norvegiei şi, parţial, al Angliei, prin extinder-
ea puternică a extracţiilor de petrol oceanic, sau a Austriei, Spaniei, Italiei, 
Greciei şi, parţial, şi a altor state prin promovarea masivă a tuturor formelor de 
turism, pe fondul unor conjucturi favorabile; 

- un grup de alte state au reuşit să îşi dezvolte producţia de mărfuri şi 
servicii tradiţionale, destinate exportului. Consemnăm cazurile Irlandei, Cana-
dei, Australiei, Olandei, Franţei, Danemarcei şi, parţial, ale Austriei şi Suediei; 

- deşi au fost introduse în analiză, datele pentru statele aflate în tranziţie 
nu sunt concludente, urmare a deteriorării economiilor naţionale ale acestor 
ţări, începând cu anii '90, când s-a declanşat, în mod anarhic, trecerea la eco-
nomia capitalistă. 

Clasamentul final, al influenţelor preţurilor asupra mărimii PIB, realizate, 
se constituie ca o metodă de comensurare a dezvoltării economice. Desigur, 
acum aceasta este empirică şi simplă (analiză primară), ea trebuind per-
fecţionată şi, mai ales, combinată cu alţi indici şi indicatori, calculaţi în mod 
corespunzător. De altfel, problema comensurării creşterii economice (a dez-
voltării acestora în anumite perioade) nu a fost niciodată elucidată. Ştiinţa eco-
nomică a rămas cu mult în urma metodelor perfecţionate de comensurare a 
tuturor fenomenelor din toate sectoarele de activitate existente, atunci când 
foloseşte calcului PIB, transformat în dolari la cursul zilei şi împărţit la numărul 
de locuitori ai statului respectiv drept formă de departajare a creşterii econom-
ice. Această soluţie de măsurare este complet perimată, întrucât nu ţine sea-
ma, în principal, de: 

- gradul de dezvoltare generală a fiecărui stat; 
- gama de resurse financiare, materiale şi umane existente; 
- nivelul şi structura forţei de muncă, pregătirea acesteia, aria de 

răspândire etc; 
- puterea de cumpărare a monedelor naţionale; 
- structura şi evoluţia preţurilor şi tarifelor: 
- avantajele sau dezavantajele ce decurg din evoluţia cursului de schimb 

al monedelor naţionale în raport cu celelalte monede, în special convertibile, 
- nivelul rezervelor existente (valută plus aur); 
- structura şi volumul schimburilor comerciale şi financiare internaţionale; 
- mărimea, evoluţia şi tendinţele datoriilor publice, externe şi interne, 

precum şi a volumelor de împrumuturi şi de îndatorare a puterilor publice şi pri-
vate, existent în fiecare moment etc. 

Ţinând cont de toate dificultăţile existente vom încerca în perspectivă să 
elaborăm o nouă formă (metodă) de comensurare a gradelor de dezvoltare în 
anumite penoade, având în vedere toate fenomenele economice şi sociale, în 
conformitate cu cele înscrise mai sus. 

Combinate apoi, cele două metode (modalităţi) de măsurare prin preţuri 
şi prin celelalte din economie şi sociologie elaborate pe parcurs şi, ţinând cont 
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şi de alte aspecte, vom putea crea un grad mai corect de departajare a nive-
lurilor de creştere economică a diverselor state în anumite perioade. Prin 
încercări repetate, se va reuşi, probabil, o metodă reală şi veridică de comen-
surare, pe care o vom folosi pe plan intern, în cercetările curente ale sectorului 
şi dacă va fi posibil, şi ale institutului. Se impune o departajare onestă a dez-
voltării, întrucât fenomenul respectiv constituie un motiv de multe speculaţii 
economice, dar mai ales politice. 

 
 



Capitolul 2 - PREŢURILE ÎN CONDIŢIILE PIEŢELOR 
FINANCIAR INTEGRATE ŞI ALE CONCURENŢEI LA 

EXPORT 

2.1. Aspecte eclectice cu privire la posibilităţile de elaborare a 
strategiilor de preţuri în condiţiile concurenţei externe 

Preţul stabilit pe arena internaţională este supus influenţelor unei 
multitudini de factori. Astfel, la prima vedere se evidenţiază mai întâi factorii cu 
acţiune generală permanentă: progresul tehnic, productivitatea muncii, 
costurile şi factorii cu acţiune limitată conjuncturală (de exemplu moda) . Apoi 
este vorba de faptul că dinamica, structura şi fluctuaţiile preţurilor internaţionale 
sunt influenţate atât de stadiul şi evoluţia cadrului economic intern al unei ţări, 
cât şi de relaţiile comerciale şi fluxurile de mărfuri pe plan mondial. 

La nivelul agentului economic se apreciază că, în general, preţul 
internaţional este influenţat de factorii specifici endogeni firmei şi raţionalităţii 
economice şi restricţiilor de piaţă şi tehnologice (segmentul de piaţă, profitul, 
costurile), factorii specifici ai produsului (durata de viaţă şi ciclicitatea), factorii 
pieţei (numărul de consumatori, elasticitatea cererii, reţelele de distribuit, 
costurile de marketing), factorii mediului intern şi Internaţional (climatul 
oportunităţilor de afaceri şi concurenţa, cursul de schimb, controlul preţurilor). 

Asupra preţului internaţional se manifestă atât influenţe 
macroeconomice, cât şi influenţe microeconomice. La nivel macroeconomic 
se evidenţiază, în principal, una dintre componentele cererii agregate - 
exporturile nete, rezultat al diferenţei dintre valoarea exporturilor şi valoarea 
importurilor. Astfel, importurile catalizează preţurile externe prin: nivelul şi 
structura producţiei şi veniturile interne; raportul dintre preţurile externe şi 
preţurile interne; cursul de schimb. La rândul lor, exporturile influenţează 
preţurile prin: nivelul şi structura producţiei şi veniturilor externe, preţurile 
relative, rate de schimb. 

La nivel microeconomic, preţurile stabilite pe arena internaţională 
depind de stadiul structurilor industrial-concurenţiale, de interdependenţele 
biunivoce stabilite între elementele structurii economice interne, în general, şi 
respectiv între elementele componente ale unor structuri economice diferite 
(relaţiile stabilite de exemplu între preţurile interne şi preţurile internaţionale din 
perspectiva conceptului structurii economice, definit de economistul norvegian 
JAN TINBERGEN), de bunăvoinţa, capacitatea şi reactivitatea consumatorilor 
în contextul manifestării elasticităţii cererii, de bunăvoinţa, capacitatea şi 
reactivitatea firmelor în managementul producţiei, promovării produselor noi, 
distribuţiei şi desfacerii mărfurilor pe terţe pieţe.În acelaşi timp însă, toate 
aceste cerinţe manageriale sunt îmbinate în mod organic şi ca cerinţe ale unui 
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management adecvat al pregătirii profesionale continue a forţei de muncă - 
prin intermediul domeniului managementului resurselor umane. 

Astfel, cercetarea preţului internaţional a fost realizată din perspectiva a 
mai multor unghiuri de vedere. În primul rând, se remarcă un posibil demers în 
funcţie de variabila care îl influenţează. Aceasta se concentrează asupra 
modului de acţiune pe piaţă a cererii şi ofertei - ca factori determinanţi în 
formarea şi evoluţia sa. Sunt cunoscute astfel ca orientări semnificative investi-
garea preţurilor în condiţiile unei pieţe perfecte în care producătorii cunosc 
foarte bine piaţa, dar nu pot să influenţeze preţurile prin deciziile tor. Apoi, 
investigarea preţurilor, în condiţiile existenţei monopolurilor şi oligopolurilor, 
evidenţiază comportamente decizionale, fie de dominaţie, fie de luare în 
considerare a interdependenţelor de interese şi a posibilelor alianţe strategice-, 
fuziunilor şi achiziţiilor,   în   contextul   maturizării   structurilor   industrial-
concurenţiale, creşterii gradului de concentrare industrială şi globalizării 
producţiei şi desfacerii bunurilor şi serviciilor

1
. 

Un alt posibil demers analitic l-ar putea constitui studierea evoluţiei în 
timp a preţurilor de la perioade mai scurte la perioade mai îndelungate, 
evidenţiind aspecte de continuitate sau discontinuitate tactică şi strategică. 

Studierea preţurilor prin prisma efectelor propagate ale modificărilor lor 
are în vedere interdependenţele existente între preţurile diverselor categorii de 
mărfuri, precum şi între acestea şi cerere. Dacă există o legătură între acestea, 
atunci modificarea preţului unui produs dat antrenează modificări între preţul 
sau cererea unui alt produs, precum şi asupra transformării de sistem a 
structurii economice. 

Nu în ultimul rând, se evidenţiază şi o serie de preocupări în domeniul 
cercetării pe baze cibernetice a preţurilor prin studierea formării şi evoluţiei 
acestora în contextul sistemelor economice deschise fluxurilor input-output. 

Astfel, la momentul determinării preţurilor internaţionale, agenţii econo-
mici au în vedere elaborarea unei metodologii specifice, axată pe trei aspecte: 

a) analiza factorilor de influenţă; 
b) adaptarea politicii preţurilor la o singură piaţă externă; 
c) definirea politicii preţului uniform. 
a) În cadrul acestei etape, agenţii economici se preocupă de: 

 analizarea costurilor necesare realizării produselor solicitate de 
consumatori (costurile de producţie, costurile financiare şi costurile 
comerciale); 

 analiza nivelului structurii şi elasticităţii cererii; 

                                                           
1
 Gilbert Abraham Frois - Economie Politică, cap IX: "Strategii de luptă concurenţială 
sau de înţelegere", Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, pag. 273-311; 

 STEVEN SILBIGER, MBA în zece zile - Ce se învaţă în cele mai bune universităţi 
americane. Casa de Cultură Andreco, pag. 268 - 269 (Structuri de piaţă competitivă) 
şi pag. 304 -321 (Strategii de luptă concurenţiale). 
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 analiza cadrului legislativ cu privire la mediul concurenţial şi a strate-
giilor de luptă concurenţiale (în condiţii de monopol, duopol, oligopol); 

 luarea în considerare a alternativelor opţionale ale consumatorilor în 
funcţie de puterea acestora de cumpărare şi de calitatea produselor 
oferite. 

b) Adoptarea preţului la o singură piaţă externă presupune, în opinia 
unor cercetători, existenţa unor anumitor puncte de reper: 

 costurile şi marjele de profit; 

 preţul pieţei; 

 rentabilitatea investiţiilor; 

 politica de marketing pe piaţă; 

 condiţiile de plată. 
c) După ce s-au definit cadrul general şi obiectivele politicii preţurilor 

aplicabile pe o singură piaţă externă urmează ca, în continuare, acestea să fie 
adoptate, verificate şi omogenizate pentru situaţia penetrării pe terţe pieţe. 

Această analiză evidenţiază în primul rând faptul că fiecare piaţă îşi are 
propriile sale condiţii concrete, specifice, în privinţa elasticităţii cererii arealului 
geografic, numărului de consumatori, situaţiei economico-sociale sau dezvol-
tării industriale. Din această perspectivă, strategiile elaborate ar putea fi 
agresive sau defensive. 

În al doilea rând, dacă diferenţele de preţ între state vecine sunt semni-
ficative există posibilitatea relansării în lanţ a exporturilor de la o ţară la alta. 
Aceasta este o trăsătură specifică statelor cu un grad ridicat al integrării econo-
mice pe plan internaţional sau regional. 

Aplicabilitatea strategiilor de preţuri în mod omogen este recomandabilă 
produselor cu un grad ridicat de standardizare, precum şi în cazul comerţului 
turistic sau transfrontalier. 

Din perspectiva obiectivelor strategice ale preţurilor stabilite in contextul 
concurenţei la export - creşterea segmentului de piaţă deţinut, căutarea de noi 
pieţe de desfacere în afara celor tradiţionale, creşterea profitului, reducerea 
costurilor aferente produselor oferite - agenţii economici au elaborat o serie de 
alternative strategice cum ar fi: 

 strategii de preţuri care au la bază costurile de producţie, financiare şi 
de vânzare; 

 strategii în funcţie de starea mediului concurenţial existent şi a 
gradului diferenţierii produselor; 

 strategii care au în vedere preţurile aferente noilor produse lansate, ale 
celor care au o continuitate, precum şi ale celor care sunt perimate. 

În încercarea îmbunătăţirii strategiilor de preţuri, dată fiind concurenţa 
externă, unii autori au sugerat efectuarea unor analize de tip cost-beneficiu, 
menite a ilustra potenţialele avantaje şi dezavantaje ale alternativelor posibile 
de acţiune întreprinse de agenţii economici. Se remarcă în acest context fie 
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acţiunile întreprinse pe cont propriu, fie acţiunile întreprinse prin cooperare, fie 
activităţile de comerţ exterior derulate prin intermediul unei agenţii sau terţe 
firme specializate. 

De asemenea, este important de menţionat faptul că aplicabilitatea 
practică a strategiilor de preţuri în contextul internaţional este strâns legată şi 
de cadrul juridic sau demonstrativ al modului în care se derulează o serie de 
contracte specifice tranzacţiilor efectuate pe plan internaţional cum ar fi: 

 contractul de vânzare internaţională a mărfurilor; 

 contractul internaţional al transportului de mărfuri; 

 contractul exportului instalaţiilor complexe; 

 contractul exportului bunurilor aflate în consignaţie; 

 contractul de barter; 

 contractul buying option; 

 contractul de concesiune exclusivă; 

 contractul de franchising; 

 contractul de leasing; 

 contractul de reprezentare; 

 contractul de cartaj; 

 contractul de know - how; 

 contractul licenţei de brevet; 

 contractul de prestări servicii; 

 contractul de service tehnologic; 

 contractul de montaj; 

 contractul de asistenţă tehnică; 

 contractul de proiectare; 

 contractul de management; 

 contractul de consulting; 

 contractul de control; 

 contractul de brokeraj; 

 contractul de navlosire; 

 contractul de expediţii internaţionale; 

 contractul de asigurare; 

 contractul de magazinaj; 

 contractul de factoring; 

 contractul de lohn; 

 contractul de turism internaţional. 
Strategia preţurilor, elaborată în contextul concurenţei la export, 

presupune transformări de sistem, în sensul că preţul nu este un element 
izolat, ci stabileşte corespondenţe biunivoce cu alte elemente. După opinia 
domnului profesor J. Forester de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts 
- SUA, în urma studiilor comparabile efectuate între firmele europene şi firmele 
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japoneze, domnia sa a dezvoltat bazele teoretice şi practice a concurenţei 
bazate pe timp în cadrul dinamizării (dinamicii) sistemice. În acest cadru, se 
evidenţiază un sistem interdependent - format din cel puţin cinci variabile - 
preţurile, capacitatea de livrare la termen, capacitatea de expansiune, calitatea 
şi designul produsului, reputaţia pieţei - în interiorul lui stabilindu-se corespon-
denţe biunivoce între preţuri, producţie, costuri şi volumul vânzărilor. 

Practica a ilustrat astfel faptul că, la elaborarea strategiei preţurilor în 
condiţii de concurenţă, firmele japoneze au elaborat o strategie de sistem, în 
cadrul căreia nu atât costul este principalul element vizat (ca în cazul firmelor 
europene), ci acesta este subordonat căutării, găsirii şi consolidării 
segmentului de piaţă sau a pieţei vizate. 

2.2. Aspecte eclectice referitoare ta experienţa internaţională a 
strategiilor preţurilor externe 

2.2.1. Strategii de preţuri din perspectiva analizei poziţiei 
concurenţiaie: cazul UE 

Una dintre modalităţile de abordare a politicii preţurilor internaţionale are 
în vedere capacitatea firmelor de a angaja, mobiliza şi utiliza resursele potrivit 
domeniului tor de activitate, în contextul exigenţelor de performanţă economică 
necesare spre a-şi menţine, apăra şi consolida poziţia lor concurenţială pe 
piaţă. 

Teoria şi practica economică au evidenţiat faptul că, în decursul timpului, 
uneori întreprinderile nu reuşesc să facă faţă ritmului de dezvoltare impus de 
competitorii lor. Aceasta se traduce printr-o risipire a forţelor întreprinderilor 
respective şi posibilităţilor de revalorificare a avantajelor lor concurenţiale, prin 
iniţierea unor aventuri economice iluzorii fără şanse de succes real. Toate 
acestea au condus la necesitatea perfecţionării strategiilor de perspectivă ale 
firmelor, la concentrarea asupra valorificării avantajelor de tip concurenţial, 
alături de avantajele comparative. 

Avantajele concurenţiale pun în evidenţă cele două laturi ale acestora; 
este vorba în primul rând de avantajele conferite de costuri şi în al doilea rând 
de avantajele rezultate din gradul diferenţierii produselor în măsură a satisface 
necesităţile consumatorilor. 

Avantajele conferite de costuri dau posibilitatea firmelor să obţină 
profituri superioare concurenţei indiferent de modul de fixare a preţurilor firmei 
faţă de preţul pieţei. Aceste avantaje permit firmelor restrictive să reziste un 
timp mult mai îndelungat perturbărilor inflaţioniste faţă de firmele concurente. 

Gradul diferenţierii produselor acordă firmelor un avantaj competitiv,   
care   le   permite   fixarea   unor   preţuri   la   niveluri superioare mediei înre-
gistrate pe ramură. Ele permit firmei să-şi apere poziţia concurenţială a produ-
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selor proprii faţă de acelea puţin diferenţiate ale concurenţei, influenţând 
opţiunea consumatorilor. 

O altă cale pentru determinarea avantajelor concurenţiale are în vedere 
capacitatea firmelor de a se focaliza asupra pieţelor. În acest caz este vorba de 
opţiunea între capacitatea de acoperire extinsă a pieţei şi acoperirea zonei 
restrânse. 

Capacitatea unei acoperiri extinse a pieţei se referă la impactul eco-
nomiilor de scară şi la diversificarea activităţilor firmelor. Firmele de acest tip se 
pretează la ocuparea unor segmente de piaţă largi, precum şi la cercetarea 
avantajelor comparative legate de capacitatea de a alimenta cererea. 

Capacitatea acoperirii “zonei restrânse'' permite firmelor să funcţioneze 
pe segmente de piaţă acolo unde capacitatea acoperirii extinse este sub optim. 
Aceste întreprinderi posedă o gamă de specializări restrânse însă analitic 
profunde, bazate pe costuri mai reduse şi pe o capacitate de adaptare flexibilă. 

Prin urmare avantajele de natură competitivă sunt: 
- avantajele costurilor; 
- gradul diferenţierii produselor; 
- capacitatea de satisfacere a unei pieţe întinse 
- capacitatea de satisfacere a unei zone de piaţă restrânse. 

Unii autori consideră că un management optim strategic ar reclama 
reunirea tuturor acestor avantaje competitive din perspectiva sinergiei econo-
mice pozitive: adică preţurile, împreună cu diferenţierea produselor, zonarea 
extensivă şi, respectiv, intensivă a marketingului pieţei avute în vedere. 

O asemenea concentrare asupra importanţei avantajelor competitive 
este un element esenţial în cadrul elaborării şi implementării strategiei 
preţurilor în condiţiile manifestării concurenţei externe. Succesul ei va depinde 
în acelaşi timp şi de capacitatea managerială de la nivelul agenţilor economici 
de a aprecia pe oaze cât mai fundamentate aceste avantaje, spre binele şt 
folosul firmelor şi economiilor naţionale, căci se întâmplă foarte adesea ca 
aceste avantaje să fie compromise tocmai pentru faptul că nu sunt luate în 
considerare. 

În general, manifestarea concurenţei externe obligă agenţii economici la 
reducerea costurilor, chiar şi în cazul în care dispun de produse ce 
încorporează un grad ridicat al diferenţierii. În acest sens, ele pot proceda prin 
a-şi reduce investiţiile în marketing, prin anularea proiectelor de cercetare-
dezvoltare, ba chiar şi prin diminuarea fondurilor financiare alocate serviciilor 
prestate către clienţi numai pentru necesitatea aparentă a eficientizării de 
obţinut, prin intermediul reducerii costurilor în raport cu cele ale competitorilor. 

Totuşi, fără a pierde din vedere faptul că reducerea costurilor este o 
condiţie sine qua non necesară competitivităţii pe plan internaţional, ea nu se 
poate constitui însă şi ca o condiţie suficientă în absenţa celorlalţi factori 
determinant care, împreună cu costurile, ajută la valorificarea competitivităţii pe 
plan internaţional. 
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În cazul Uniunii Europene, o încercare de analizare a strategiilor de 
preţuri ar trebui să ia în considerare potenţialul economic al fiecărei ţări (vezi 
anexa nr. 2.1), modul în care avantajele competitive se manifestă în contextul 
existenţei concurenţilor săi potenţiali, precum şi impactul acestora asupra 
structurii concurenţiale industriale ale UE. 

Astfel se remarcă faptul că strategiile de valorificare a avantajelor com-
petitive europene în general şi strategiile de preţuri în special au fost 
influenţate atât de factori externi (concurenţa japoneză, concurenţa americană, 
asiatică), cât şi de factori interni (adaptarea structurii industriale şi concu-
renţiale - creşterea gradului de concurenţă industrială, respectiv creşterea im-
portanţei întreprinderilor mici şi mijlocii, alături de marile societăţi transna-
ţionale), în vederea edificării unui mediu concurenţial real şi eficient. 

Concurenţa japoneză a reprezentat un veritabil catalizator pentru 
edificarea pieţelor şi structurilor industrial concurenţiale europene, prin 
inovaţiile managementului calităţii produselor, dar şi prin   stabilirea   unor  nor-
me   privind   investirea   şi   reinvestirea capitalului (astfel este cunoscut faptul 
că raportul preţuri/beneficii la hârtiile de valoare ale marilor firme nipone a 
indicat la un moment dat un procent de 94%, în timp ce returul la capitalul 
investit a relevat un procent de 8%). 

Internaţionalismul concurenţial de tip japonez s-a evidenţiat astfel prin 
calitate şi răbdare. Aşa după cum apreciază şi economistul japonez Kenichi 
Ohmae, mai întâi firmele nipone au efectuat un prim antrenament pe piaţa 
concurenţială niponă - prin restructurare şi privatizare - apoi, în dorinţa de a se 
detaşa de presiunea căutării de noi resurse spre aprovizionare, firmele nipone 
au pătruns pe pieţele americane şi respectiv comunitar-europene, impunându-
se prin calitatea produselor, a marketingului agresiv şi a serviciilor prestate 
consumatorilor. 

La rândul lor, firmele americane coexistă de multe decenii alături de 
firmele europene concurente. Stilul concurenţial nord-american diferă în mod 
constant faţă de cel japonez printr-un proces investiţional extern deosebit de 
rapid (raportul preţuri/ beneficii la hârtiile de valoare ale firmelor a evidenţiat un 
procent de 22%), prin efectuarea de achiziţii şi fuziuni, conducând la apariţia şi 
maturizarea unui alt tip al societăţilor transnaţionale de tip global. Aceasta este 
şi opinia economistului american Michael Porter, care evidenţiază faptul că în 
prezent firmele transnaţionale îşi formează bazele de aprovizionare, producţie 
şi desfacere peste tot în lume, ele fiind nu “naţionale”, ci “mondiale” sau 
“globalizatoare”. 

Nu în cele din urmă, un alt pol concurenţial care a influenţat structurile 
europene îl constituie cel asiatic - reprezentat prin o serie de ţări precum 
Indonezia, Malaezia, Thailanda (mari exportatoare de materii prime), Republica 
Coreea şi de ce nu China sau India - considerate a fi ţări cu un potenţial 
economic, comercial şi concurenţial în continuă afirmare. 
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Astfel, în vederea adaptării poziţiei concurenţiale comunitar-europene la 
cerinţele concurenţiale globale, o serie de factori decizionali ai Comunităţii 
Europene - cum ar fi de exemplu Comisia Europeană la modul general sau 
comisarul european responsabil cu  problemele concurenţei,  în special - s-au  
preocupat în  a elabora, implementa şi aplica norme juridice şi documentare cu 
valoare aplicativ - practică în vederea accelerării fenomenului concurenţei 
interne, premisă a unei reuşite competitive pe plan internaţional. Se remarcă în 
acest context articolele 85, 86 şi 90 referitoare la reglementarea practicilor 
concurenţei restrictive sau la legiferarea mecanismului concentrării industriale 
(controlul fuziunilor şi al achiziţiilor), precum şi documentul intitulat “Cartea 
Albă a Creşterii Economice, Competitivităţii şi de Asigurare a Ocupării Forţei 
de Muncă în secolul 21”, elaborat încă din anul 1993._ 

În mod normal, prevederile legislative referitoare la reglementarea con-
curenţei, ca şi multe alte acte normative comunitar europene, au o aplicabilitate 
circumscrisă spaţiului economic european. Odată însă cu manifestarea unui 
proces accelerat al globalizării şi transnaţionalismului, acestor norme juridice, 
cu valoare de principii, ale concurenţei li s-a conferit şi o dimensiune 
internaţionalizată, prin analizarea acestora în cadrul Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului. Astfel, încă din anul 1996, dl. Karel von Miert - comisarul european 
responsabil cu problemele concurenţei în Uniunea Europeană - accentua 
importanţa existenţei unui cadru internalizat al regulilor privind concurenţa 
globală, fiind în favoarea stimulării accesului îmbunătăţit al firmelor europene 
pe pieţele externe, a facilităţilor fiscale acordate întreprinderilor mici şi mijlocii 
angajate în activităţi de export-import în privinţa creşterii marjei procentuale 
alocate profitorilor în cazul fuziunilor şi achiziţiilor, precum şi în ceea ce 
priveşte stimularea chiar şi a competitivităţii interne şi pe plan internaţional a 
sectorului public al economiei, prin aşa-numita politică deschisă spre o 
servicializare a sectorului public al economiei, în contextul diminuării 
subvenţiilor. 

2.2.2. Consideraţii privind schimburile comerciale în ţările est-
europene 

Cadrul general 
Cercetările efectuate în statele est-europene ilustrează faptul că în 

perioada anilor '90 elementele fundamentale ale edificării economiei de piaţă 
par a fi implementate cu succes în aproape toate statele respective, incluzând 
aici Slovenia, dar şi Croaţia, alături de Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia şi 
bineînţeles România. De asemenea, în egală măsură s-a observat faptul că şi 
o serie de ţări din spaţiul circumscris fostei Uniunii Sovietice au înregistrat 
progrese pe calea transformării sistemului economiilor naţionale. 

Cu toate acestea, unii specialişti consideră că aceste progrese sunt 
inconsistente şi aparente; în fapt, nivelul de trai din unele state nu a corespuns 
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aşteptărilor, în unele cazuri atingând chiar cote îngrijorătoare. Optimismul 
afişat faţă de potenţialul economic imediat al regiunii a fost întâmpinat de 
apariţia recesiunilor, inflaţiei, şomajului, sărăciei. De asemenea, s-au înre-
gistrat răbufniri sociale şi dezechilibre structural-sectoriale în faţa existenţei 
unui mediu concurenţial şi al unui climat al oportunităţilor de afaceri aflat într-un 
proces continuu de maturizare, de integrare în mediul de afaceri interna-
ţionalizat-globalizat. 

Astfel, se consideră faptul că statele respective au pus bazele edificării 
economiei de piaţă, prin implicarea tuturor părţilor interesate la creşterea 
gradului de integrare al economiilor acestor state pe pieţele mondiale prin 
crearea premiselor creşterii dimensiunilor sectorului privat, prin edificarea unui 
mediu şi climat concurenţial al afacerilor în curs de maturizare, prin crearea 
unor reţele de protecţie socială şi a unui sistem educaţional - învăţământul şi 
cultura - într-un context al transformărilor economice de sistem al interde-
pendenţelor reale. 

În acelaşi timp, dincolo de abordarea problemelor legate de costurile 
economice şi sociale ale tranziţiei, statele est-europene au pus ca temelie a 
dezvoltării economice ulterioare instaurarea democraţiei politice - ca proces 
decizional instituţional. În acest sens, specialiştii în materie consideră necesară 
crearea unor reţele de instituţii statale, fmanciar-bancare şi sociale care să 
conlucreze împreună atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, în vederea 
utilizării judicioase a resurselor şi pentru stabilirea unor obiective economice pe 
un termen mai îndelungat. 

Astfel, între altele, se are în vedere şi elaborarea unei politici economice 
orientate spre optimizarea importurilor şi de stimulare a exporturilor, factori 
activi ai creşterii economice durabile. 

Până în prezent sunt cunoscute două modalităţi de abordare a tranziţiei. 
Prima o constituie abordarea terapiei de şoc sau a bing-bang-ului. Ea a 
accentuat necesitatea unei foarte rapide introduceri a forţelor pieţei în eco-
nomiile est-europene, în vederea impulsionării instituţiilor statului, a persoa-
nelor fizice şi juridice de a adopta schimbări imediate în decizii. De asemenea, 
s-a considerat că, prin aceasta, întreprinderile şi-ar îmbunătăţi foarte repede 
produsele, şi-ar diminua costurile şi ar proceda la căutarea de noi pieţe de 
desfacere în scopul supravieţuirii, în absenţa subvenţiilor statului. Această 
abordare este fundamentală pe convingerea fermă că numai pieţele libere sunt 
acelea care conferă garanţia eficienţei economice şi că numai ele conduc la 
soluţii economice, însă cu preţul unor suferinţe. 

Cea de-a doua abordare este o versiune mai restrânsă a terapiei de şoc 
- numită abordarea gradualistă. Ea este în favoarea etapizării graduale a 
procesului de tranziţie în scopul de a acorda instituţiilor statului, persoanelor 
fizice şi juridice individuale un moment de respiro spre a învăţa cum să 
restructureze, să investească şi să reinvestească. Concepţia gradualistă 
despre tranziţia spre economia de piaţă este sceptică în privinţa eficienţei 
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pieţelor de a rezolva doar ele singure problemele tranziţiei. Se consideră astfel 
că o schimbare rapidă ar afecta atât instituţiile eficiente, cât şi instituţiile 
noneficiente. 

După experienţa de peste 50 de ani de comunism, specialiştii consideră 
că în fapt aceste două puncte de vedere ilustrează în mod plastic realitatea 
dură a tranziţiei spre economia de piaţă: pe o mare agitată se încumetă puţini 
oameni curajoşi, care ar putea înota, sunt şi oameni care apucă să înveţe să 
înoate, dar care obosesc, sunt şi oameni care nu ştiu să înoate, şi se pot 
îneca, dar sunt şi mulţi oameni care, deşi nu ştiu, doresc să înveţe să înoate. 

Din perspectiva acestor două abordări economice cunoscute în Europa 
de Est există state care au avut înainte de 1989 o cât de cât de mică bază a 
infrastructurii economiei de piaţă incipiente, în timp ce altele au abordat 
procesul tranziţiei aproape de zero. 

Polonia a fost prima ţară din Europa de Est care a adoptat terapia de şoc 
încă din anul 1990, prin planul Balcerowicz, după numele ministrului de finanţe 
de la acea vreme - domnul Leszek Balcerowicz. Planul prevedea reducerea 
rapidă a cheltuielilor publice şi a tuturor subvenţiilor şi a optat în favoarea unei 
devalizări a monedei naţionale, în vederea promovării exporturilor, însă toate 
acestea cu preţul unei scăderi dramatice a PIB. O altă ţară care a abordat 
terapia de şoc a fost Cehia, unde s-a manifestat totuşi un grad înalt al 
intervenţiei statului. 

La rândul său, Ungaria a fost considerată ca având o economie de piaţă 
gradualistă, întrucât reformele actuale reprezintă o continuare a reformelor 
economice iniţiate în anii “60. Însă programul economic a conţinut şi elemente 
ale terapiei de şoc, alături de cele de tip gradualist. În Ungaria, politica de 
liberalizare a comerţului exterior s-a îmbinat cu politica de creare a mediului 
concurenţial intern şi cu reducerea subvenţiilor. Aceasta a dus iniţial la 
scăderea PIB, a producţiei, precum şi la creşterea şomajului. 

Slovenia şi Croaţia au aplicat terapia de şoc monetară, din cauza inflaţiei 
crescânde şi destrămării Iugoslaviei. Pachetul de măsuri a avut în vedere o 
politică monetară restrictivă, o politica a veniturilor adecvate, precum şi o serie 
de posibilităţi la valorizarea monedei, în vederea diminuării costului la 
importurile efectuate. 

O serie de ţări din spaţiul circumscris fostei Uniuni Sovietice - cum ar fi 
Rusia sau Kazahstanul - au aplicat iniţial terapia de şoc, abandonând 
planificarea centralizată, avându-se în vedere reducerea poverii bugetare şi a 
ineficienţei alocării resurselor reprezentate prin subvenţiile masive atribuite 
majorităţii sectoarelor industriale ineficiente. În scurt timp însă, şomajul în 
Rusia a crescut până la aproape peste 15 milioane persoane şi astfel opţiunea 
politicii economice s-a mai moderat. 
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2.3. Derularea schimburilor comerciale în perioada de tranzitie 
spre economia de piaţă 

Toate aceste ţări au adoptat schimbări importante într-o perioadă scurtă 
de timp, mai ales în ceea ce priveşte abandonarea planificării centralizate, a 
liberalizării preţurilor şi schimburilor comerciale în contextul manifestării unui 
proces da maturizare a structurilor concurenţiale interne şi a integrării 
economiei regionale şi mondiale. 

Fenomenul specific însoţitor al acestor transformări endogene de sistem 
- scăderea dramatică a nivelului de trai - s-a datorat în mare măsură şi eveni-
mentelor externe - dispariţia CAER şi introducerea sistemului de plăţi în valută 
forte, în relaţiile comerciale ale acestor ţări cu Rusia şi celelalte state din 
spaţiul fostei Uniuni Sovietice. Astfel, schimburile comerciale derulate între sta-
tele Europei de Est au înregistrat o diminuare simplificativă, ele repercutându-
se asupra recesiunii economice din aceste state. La rândul lor, statele din fosta 
URSS au înregistrat chiar o reducere mult mai severă în schimburile 
comerciale şi au avut de suferit de pe urma destrămării relaţiilor lor comerciale 
anterior stabilite. Mai mult, din cadrul fostei Uniuni Sovietice respectivele state 
au utilizat în mare măsură subvenţiile bugetare pentru bunurile tranzacţionate - 
în special materii prime şi energie - iar destrămarea URSS a condus la un 
stocaj comercial şi de întrajutorare între noile state apărute. 

Unele studii întreprinse optează pentru faptul că politica schimbărilor 
rapide a condus la apariţia acestor lucruri. Există în aceiaşi timp şi alte puncte 
de vedere care, la modul pragmatic apreciază că, indiferent de procedeul 
utilizat în vederea transformărilor de sistem - terapie de şoc sau gradualism -, 
ceea ce este important este dispariţia sistemului şi a instituţiilor anterioare, 
înaintea introducerii noilor măsuri avute în vedere. Astfel, chiar dacă sistemul 
planificării centralizate a fost abandonat, se remarcă încă o anume inerţie în 
procesul de maturizare a structurilor concurenţiale şi industriale. 

Experienţa statelor est-europene ilustrează faptul că, în perioada de 
tranziţie, sectorul industrial este afectat în principal de acţiunea a trei factori 
specifici unei terapii de şoc. 

În primul rând, liberalizarea instantanee a preţurilor a condus la apariţia 
condiţiilor inflaţioniste şi întrucât indexarea salariilor a reacţionat lent s-a 
produs o diminuare a salariilor reale şi implicit a cheltuielilor de consum. 

Aceasta s-a manifestat în momentul în care întreprinderile au început să 
se restructureze, identificând cererea reală a consumatorului şi încercând să 
formuleze rezolvări eficiente. Aceasta s-a considerat a fi necesitatea spre 
îmbunătăţirea competitivităţii economiilor statelor est-europene, precum şi 
modalitatea de administrare antiinflaţionistă a cererii. 

În al doilea rând, creşterea inflaţiei a condus ia apariţia problemelor legate 
de plăţile externe, necesitând a se face faţă costurilor imediate ridicate ale in-
puturilor, înainte ca ele să poată să fie recuperate din creşterile de venit preco-
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nizate a fi obţinute din vânzarea produselor finale. Întreprinderile decapitalizate 
a trebuit să ceară plata înainte de livrarea produselor, manifestându-se prin trei 
efecte principale: 

 multe întreprinderi şi-au redus producţia, deoarece plăţile în avans nu 
se mai derulau; 

 scăderea producţiei s-a manifestat apoi din cauza lipsei inputurilor 
generate de primul efect; 

 rata investiţiilor s-a prăbuşit, întrucât întreprinderile au fost forţate a-şi 
direcţiona capitalul spre salarii, reducându-se astfel fondurile alocate 
pentru echipamente. Totuşi, cheltuielile cu salariile ar putea fi 
considerate pentru viitor ca investiţii cu capital uman. 

Desigur că, în condiţiile unei asemenea opţiuni a raportului muncă-
capital, firmele au încercat să iasă din această situaţie prin apelarea la o primă 
sursă de capitalizare - creditul bancar, instrumente ale creditului - şi pe măsura 
dezvoltării pieţelor de capital să atragă noi investiţii. Totuşi, în acest domeniu 
sunt încă multe lucruri de făcut. În al treilea rând, abandonarea sistemului 
planificării centralizate a lăsat multe întreprinderi în cumpănă: ele nu ştiu care 
le vor fi viitorii lor furnizori şi nici care sunt consumatorii la care să se adreseze. 
Ele manifestă o dorinţă de cunoaştere despre marketing, controlul calităţii, 
administrarea numerarului, administrarea cererilor de ofertă şi de vânzare. 

În încercarea realizării unor centre de producţie şi de aprovizionare 
necesare inputurilor industriale sau chiar pentru fostul CAER, planificarea 
centralizată a elaborat un sistem al aranjamentelor de schimburi comerciale 
extrem de vulnerabil. 

Au existat în acest sens o sene de factori care au condus la abando-
narea comunismului, care au evidenţiat curând slăbiciunile sistemului. Este 
vorba de prăbuşirea pieţelor din fosta URSS şi din fosta Germanie de Est, pre-
cum şi de introducerea comerţului în valută forte între statele membre CAER. 

Prăbuşirea pieţelor din Uniunea Sovietică şi Germania de Est a contribuit 
în mare măsură la scăderea producţiei şi la creşterea şomajului în ţările est-
europene, datorită destrămării legăturilor comerciale specifice CAER. Astfel, 
întreprinderile au trebuit să-şi ia inima în dinţi şi să acţioneze pe cont propriu, 
încercând să stabilească în noi condiţii legături cu furnizorii şi consumatorii, 
evidenţiind o opţiune suplimentară: fiecare ţară până la urmă îşi plăteşte 
singură preţui integrării economiei în economiile statelor din UE prin 
intermediul pieţelor lor specifice, ale furnizorilor şi consumatorilor. 

Destrămarea cadrului instituţional comunist în domeniul schimburilor 
comerciale nu a însemnat mare lucru pentru statele est-europene, întrucât 
oricum ele au dorit să se orienteze spre întărirea legăturilor comerciale cu 
economiile vest-europene din UE. 

Experienţa altor economii aflate în procesul restructurării de sistem a 
evidenţiat faptul că asigurarea unei creşteri bazate pe stimularea 
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întreprinderilor este principala modalitate de obţinere a succesului economic pe 
termen lung (cazurile Germaniei sau Japoniei). 

Şi astfel, în vederea coordonarii şi sprijinirii strategiilor de preţuri şi de 
comerţ exterior la cerinţele integrării economiilor statelor foste membre CAER 
din estul Europei, la 1 ianuarie 1993 a fost constituit un cadru instituţional al 
Acordului de Comerţ Liber între statele din Europa de Est (Polonia, Cehia, 
Slovacia, Ungaria, Bulgaria şi România) şi a intrat cu adevărat în vigoare la 1 
ianuarie 1998:CEFTA. 

În afara relaţiilor economice şi comerciale interstatale instituţionalizate 
prin acordul CEFTA, mai există şi o serie de state care încă nu sunt integrate 
în acest cadru instituţional: este vorba de statele care au apărut în urma 
destrămării fostei Iugoslavii şi, respectiv, a fostei URSS. 

Astfel, se evidenţiază în primul rând Croaţia şi Slovenia, ţări care au fost 
membre CAER şi care nu au avut de suferit de pe urma sindromului CAER la 
momentul prăbuşirii pieţei interne a acestuia. Ambele state sunt dependente de 
materii prime şi inputuri intermediare obţinute de la republicile situate în sud, 
iar declinul economiei înregistrat s-a datorat destrămării canalelor tradiţionale 
ale afacerilor. 

Reacţia lor a fost similară cu a statelor mai sus menţionate, cu orientare 
spre pieţele vest-europene, pătrunzând cu succes pe unele pieţe (mai ales 
cele ale statelor vecine - Austria şi, respectiv, Italia). 

În ceea ce priveşte Rusia sau Kazahstanul, de exemplu, deşi situaţia lor 
momentană este precară, totuşi viitorul pare a fi optimist. Colapsul fostei URSS 
a dus la colapsul relaţiilor comerciale cu statele aflate în tranziţie - acestea 
neputând la început a se conforma plăţilor în valută în relaţiile comerciale. 
Noua majorare a importurilor bunurilor de consum reflectă stadiul precar al 
industriei manufacturate - cazul Rusiei. Poate chiar mai mult decât economiile 
est-europene, Rusia şi Kazahstanul nu au fost pregătire la influxul concurenţei 
externe şi nu au fost capabile a-şi proteja resursele în vederea restructurării. 
De asemenea, destrămarea relaţiilor comerciale în intervalul spaţiului fostei 
URSS a dus la consecinţe nefaste asupra ramurilor industriale importante. 

Pe termen lung însă, Rusia şi Kazahstanul au un potenţai uriaş de 
dezvoltare a exporturilor de energie (petrol, gaze naturale). Acest obiectiv 
reclamă injecţii imediate de capital şi pe scară mare în aceste domenii 
strategice. 

Studiile întreprinse de specialişti ilustrează faptul că măsurile luate atât 
de statele membre CEFTA, cât şi de ţările din spaţiul geografic al fostei Uniunii 
Sovietice, mai ales în domeniul liberalizării pieţei valutare şi a schimbărilor 
comerciale, vor avea un impact deosebit în viitor. 

Astfel, se evidenţiază faptul că mediul concurenţial internaţional 
stabileşte legături de interdependenţă biunivoce cu mediul concurenţial al 
fiecărei economii naţionale. Aceasta, pe de o parte relevă necesitatea 
imperioasă de restructurare economică şi de accelerare a privatizării firmelor 
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nu numai din simple raţiuni economice (ale costurilor), ci şi din perspectiva 
procesuală pe termen lung, ca un contract în continuă derulare. Pe de altă 
parte, se naşte şi nevoia stabilirii unui cadru adecvat manifestărilor unei 
concurenţe loiale de control al fuziunilor, după exemplul experienţei statelor 
dezvoltate, întrucât liberalizarea comerţului exterior a condus la apariţia unui 
influx de companii străine care au reuşit repede să controleze pieţele est-
europene în condiţiile în care firmele autohtone din aceste ţări s-au adaptat mai 
lent la noile schimbări ale cererii externe (a se vedea anexa 2.2, privind 
potenţialul economic şi comercial al unora dintre statele est-europene). De 
asemenea, nu ar fi exclusă şi stimularea participării sectorului bancar la aceste 
procese. La modul realist însă, este vorba de implicaţiile generate de feno-
menul globalizării economice asupra structurilor concurenţiale şi dimensiunilor 
firmelor. În acest cadru se evidenţiază importanţa creării premiselor de 
valorificare a avantajelor comparative şi competitive de pe o piaţă aparţinând 
sectorului dinamic al economiei - întreprinderile mici şi mijlocii. 

Poate în acest context ar fi de evidenţiat importanţa contractelor de 
producţie în lohn, în speranţa pătrunderii pe pieţele internaţionale cu ajutorul 
marilor firme cunoscute, date fiind avantajele comparative ale costurilor şi 
educaţiei, dorinţei de muncă din aceste regiuni, precum şi posibila 
servicializare a producţiei: la un produs realizat se pot anexa servicii post-
vânzare, pe termen mediu sau lung. 

2.4. Consideraţii privind strategiile de preţuri ale ţărilor în curs 
de dezvoltare 

În acest stadiu al dezvoltării, structura industrială caracteristică a eviden-
ţiat dominaţia a câtorva puţini producători specializaţi în producţia unor bunuri 
de larg consum care în lumea industrială aveau o cerere puternică. 

Potenţialul generator de venituri publice al acestor exporturi a fost utilizat 
pentru plata unor game variate de importuri cerute în forma bunurilor de 
capital, capitalului asociativ precum şi a investiţiilor în infrastructură. 

În cadrul efortului de întărire a bazei economice, primul obiectiv pe care 
lumea în curs de dezvoltare a trebuit să-l abordeze l-a constituit diversificarea 
capacităţii sale productive. Procesul de diversificare a mers mână în mână cu 
creşterea rapidă şi continuă a gradului lor de îndatorare externă. Din păcate, în 
ciuda acestor sacrificii status quo-ul lor nu s-a modificat, cel puţin pe termen 
scurt. În cazul ţărilor care se învecinează cu ţările occidentale industriale a fost 
observată o anumită îmbunătăţire. Însă pe axa relaţiilor nord-sud, structurile de 
mărfuri nu au înregistrat modificări semnificative. 

Principalele canale sudice de export au continuat tradiţionalele fluxuri 
binecunoscute. Exporturile spre nord au fost reprezentate de materii prime şi 
produse semifabricate şi în contrapartidă erau achiziţionate din nord maşini, 
utilaje şi echipamente. În secolul al XX-lea sunt de evidenţiat două perioade în 
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cursul cărora produsele industriale extractive au înregistrat condiţii pe piaţă 
foarte favorabile. Prima perioadă a fost inaugurată de începerea Războiului din 
Coreea, între anii 1950 - 1952, iar cea de-a doua a fost înregistrată o dată cu 
manifestarea şocurilor petroliere între anii 1973 şi 1981. 

Spre deosebire de nivelurile de preţ rezonabil stabile la bunurile de 
consum industriale cu folosinţă scurtă sau îndelungată, nivelurile preţului la 
produsele primare agricole sau tropicale au înregistrat în mare măsură 
fluctuaţii neaşteptate, bruşte, într-o perioadă când se făceau eforturi serioase 
de aliniere în vederea integrării acestor niveluri de preţ fluide cu nivelurile 
generate ale preţului mondial. 

Instabilitatea veniturilor statului obţinute din exporturi a făcut ca unele ţări 
cu exporturi semnificative să înregistreze eşecuri importante. Scăderea 
precipitată a preţurilor de export nu numai că a privat aceşti producători de a 
obţine venituri, dar în acelaşi timp le-a blocat acestora capacitatea de a obţine 
valută convertibilă, care reprezenta esenţialul pentru dezvoltarea lor 
economică. 

Absenţa obţinerii de valute forte, la rândul său, a dezechilibrat planurile 
lor economice. Cel mai greu le era ţărilor cu structuri de produse de tip 
monocultură sau a acelora cu pieţe oligopoliste a căror supravieţuire depindea 
de un excedent minimal la una sau ia câteva mărfuri ale căror preţuri erau în 
plus expuse la fluctuaţii neaşteptat de bruşte 

Pe de altă parte, creşterea preţurilor de import a rănit ţările importatoare, 
care au suferit cheltuieli neprevăzute (prin intermediul preţurilor scăzute la 
export) ale rezervelor tor de valută convertibilă, care, la rândul lor, au 
ameninţat cu destabilizarea balanţei lor de plăţi. 

Reflectând poziţiile din balanţa de plăţi, efectul net asupra ambilor 
jucători a fost identic. Nici un jucător nu a beneficiat de pe urma fluctuaţiilor 
continue şi bruşte ale preţurilor, în timp ce ambii participanţi păreau să 
împărtăşească interesul pe termen lung de menţinere a preţurilor stabile. Cu 
toate astea, în fapt interesul lor reciproc,  convergând  spre  asigurarea   
stabilităţii  preţurilor,  a demonstrat neînţelegere şi a întreţinut un mascat 
conflict de interese. Interesul ţărilor exportatoare reclama stabilizarea preţurilor 
la nivele cât mai înalte posibil, în timp ce, la rândul lor, ţările importatoare 
încercau să menţină preţurile la nivele cât mai joase posibil. Este demn de 
remarcat faptul că, în cadrul efortului de reconciliere a anumitor grupuri de 
interese pe piaţă, interesele partizane sunt camuflate în tradiţia istorică. Astfel, 
în ultimele decenii, aşa-numita opinie ce reclama stabilizarea preţurilor agricole 
mondiale a fost întotdeauna cam exagerată, în mod metaforic, atunci când 
preţurile se găseau la nivelul minim, niciodată existând o altă alternativă. 
Aceste semnale au generat o tendinţă spre o direcţie care a fost dăunătoare 
producătorilor primari. Producătorii primari, în cadrul efortului lor de 
preîntâmpinare a unor asemenea selecţii împotriva lor, se găsesc adeseori în 
centrul atenţiei, ca cei care iniţiază tratatele de preţuri internaţionale. 
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Din punctul de vedere al ţării în curs de dezvoltare, analiza preţurilor 
internaţionale indică faptul că aceste preţuri relevă tendinţe normative, mai 
degrabă decât tendinţe pozitive. 

Preţurile mondiale indică cam cum ar trebui să fie preţurile, mai degrabă 
decât cum se arată în prezent. De aceea, ele trebuie analizate în mod 
corespunzător. În viitor ele vor trebui să fie stabilite astfel încât să includă 
anumite condiţii sociale şi politice. O astfel de abordare adaugă o nouă 
dimensiune mecanismului curent automat al preţurilor mondiale, şi duce la 
cooperarea economică internaţională. Atât timp cât preţurile rămân funcţii ale 
cererii şi ofertei, ele ajustează în mod automat raporturile dintre preţurile 
relative. Dat fiind faptul că preţurile relative ale produselor sunt în mod clar 
înţelese numai împreună cu factorii determinanţi care constituie forţele care 
mişcă preţurile relative în fiecare direcţie, preţul devine o variabilă 
independentă, asupra căreia producătorul nu poate exercita nici o autoritate 
asupra pieţei, cu condiţia producerii imperfecţiunilor monopoliste. 

În cadrul condiţiilor imperfecte, opţiunile disponibile autorităţilor publice 
ar putea viza următoarele aspecte: 

a) neimportarea anumitor produse, al căror preţ al pieţei este considerat 
prea excesiv, demonstrând faptul că achiziţionarea unor astfel de produse nu 
este indispensabilă funcţionării continue a economiei; 

b) reexportarea anumitor produse al căror preţ pe piaţa mondială este 
evaluat ca fiind prea mic, demonstrând faptul că economia poate absorbi şi 
pierderea de valută obţinută prin exportarea bunului respectiv. 

De îndată ce se acceptă taxa preţului mondial, ca o comensurare 
normativă, regulile jocului se schimbă. Primul pas îl constituie determinarea 
acelui preţ relativ care este “echitabil” şi “corect”. Declaraţia de la Manila a 
stabilit regulile esenţiale, pe baza unui model al pieţei unei ţări cu 
comportament oligopolist. 

Strategia economică propusă de ţările în curs de dezvoltare reclamă o 
reevaluare pozitivistă a resurselor naturale, ca o etapă a salvării şi anulării 
poverilor financiare generate de creşterea economică accelerată. Modelul 
urmează a propune o nivelare treptată a diferenţelor între state. 

 
Tratatele internaţionale privind mărfurile 

Condiţia diversificării a devenit esenţială ţărilor în curs de dezvoltare, în 
vederea atenuării decalajelor faţă de ţările dezvoltate. În acest cadru, ţările în 
curs de dezvoltare au cerut o extindere a condiţiilor favorabile ale pieţei 
externe, şi în sprijinul acestor propuneri au fost adoptate o serie de criterii 
importante, cuprinse în cadrul declaraţiei de la Manila. Aceasta a evidenţiat în 
acelaşi timp o serie de particularităţi ca fiind paradoxale în legătură cu structura 
normativă a preţului. De exemplu, nu au existat încercări de a se calcula 
preţurile de atins ale bunurilor de consum, ale semifabricatelor, ale bunurilor 
finite sau ale capitalului, obţinute pentru continuarea procesului de producţie, 
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ştiindu-se faptul că preţurile materiilor prime şi ale celorlalte resurse naturale 
au trebuit să fie stabilite la nivele superioare, considerate necesare de către 
ţările în curs de dezvoltare. 

Creşterea preţului resurselor naturale poate atinge o limită la care 
procesul de producţie pe plan intern al ţării respective devine principala formă 
de activitate economică raţională de creştere a valorilor sau,  cu  alte  cuvinte,   
proprietatea  asupra  resurselor naturale devine factorul primordial al dezvol-
tării economice. În sens general, prin aducerea modelului la asemenea extre-
me hiperbolice, aceasta s-a detaşat de esenţa sa teoretică, însă o anumită 
atenţie a trebuit să fie acordată unui asemenea potenţial în vederea concep-
tualizării faptului că un termen teoretic, justificabil în cadrul anumitor limite, 
poate fi scăpat de sub control dacă nu este verificat. 

Principalele măsuri pentru menţinerea cadrului favorabil acordurilor 
mărfurilor interne necesare atingerii obiectivului de stabilizare sunt prezentate 
în mod succint în cele ce urmează: 

 negocierea acordurilor pe zone de preţ, în cadrul căreia participanţii 
sunt de acord să stabilească în comun limite minime şi maxime la 
preţuri pentru mărfurile aflate sub incidenţa acordurilor; 

 stabilirea contingentărilor la export, adică a cantităţilor unui bun 
specific al unei ţări îndreptăţit a fi exportat, care sunt fixate prin con-
tracte.   Prin  contract,   mărimea  fixă   poartă   denumirea   de con-
tingent la export. De exemplu, acordurile la cafea, zahăr etc. 

2.5. Consideraţii privind comerţul exterior al României 

În ţara noastră tranziţia spre economia de piaţă se dovedeşte a fi în 
continuare un proces deosebit de complex şi de lungă durată, mai ales şi 
datorită faptului că, spre deosebire de alte economii est - europene, cum ar fi 
Ungaria, Polonia sau Cehia, economia românească nu a beneficiat de 
existenţa înainte de 1989 a unei baze instituţional-structurale incipiente a 
economiei de piaţa, pornind practic de la zero. La aceasta s-ar adăuga şi 
frământările social-politice cu totul noi, specifice postdecembrismului revoluţiei 
române. 

Totuşi, în prezent specialiştii ar caracteriza starea tranziţiei româneşti 
prin următoarele particularităţi: 

 accentuarea dezechilibrelor între cerere şi ofertă, a celor din cadrul 
structurii economice, a celor în dezvoltarea teritorial-administrativă; 

 un start mai anevoios în reforma economică; 

 unele instituţii nu au atins încă gradul de maturizare necesar 
funcţionării normale a economiei de piaţă concurenţiale; 

 afectarea mecanismelor economice şi financiare, necorelarea optimă 
a acţiunilor forţelor pieţei cu intervenţia activă a statului în economie; 
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 semnalele din exterior evidenţiază necesitatea îmbunătăţirii în 
continuare a climatului oportunităţilor de afaceri. 

Astfel, pe plan intern, criza economică şi structurală au influenţat nivelul 
PIB în termeni reali, acesta reducându-se în condiţiile unei anumite structuri a 
comerţului exterior, ale insuficienţei resurselor financiare şi accesului mai greu 
pe pieţele internaţionale de capital. Într-o economie în care se consumă mai 
mult decât se produce, soldul balanţei comerciale şi al balanţei de plăţi este 
negativ pe fondul devalorizării monedei şi al inflaţiei. 

Din perspectiva analizării strategiilor de preţuri în condiţiile concurenţei la 
export, este important de cunoscut faptul că o serie de ţări distruse economic 
după cel de Al Doilea Război Mondial (Germania sau Japonia) au pus ca 
temelie a dezvoltării economice durabile creşterea economică prin stimularea 
capacităţii de export a economiei. 

Marele om politic şi diplomat român, Nicolae Titulescu, spunea: “Daţi-mi 
o bună politică internă şi o să vă ofer o bună politică externă”. Sau, cu alte 
cuvinte, în prezent, este necesară accelerarea proceselor de restructurare 
economică internă a privatizării şi relansării sectorului privat, alături de 
posibilitatea servicializării sectorului public - atât din perspectiva contractelor în 
derulare pe termen lung, cât şi a realizării celor mai oportune interdependenţe 
între sectorul public şi cel privat, între sectorul producţiei şi sectorul serviciilor. 
La acestea s-ar mai putea adăuga îmbunătăţirea climatului oportunităţilor de 
afaceri şi concurenţei, precum şi reducerea riscului de adaptabilitate a 
supravieţuirii agenţilor economici prin instituţionalizarea unor programe 
speciale de pregătire profesională, atât pentru manageri, cât şi pentru forţa de 
muncă angajată. 

După datele şi informaţiile statistice disponibile în România, structura 
exporturilor este direcţionată în special pe produse textile şi din piele - 33,5%, 
metale comune - 19,4%, produse ale industriei constructoare de maşini - 
14,5%, lemn, hârtie, celuloză, mobilă - 11,4%, produse chimice - 6,3%. Struc-
tura importurilor cuprinde produse ale industriei constructoare de maşini - 
26,7%, produse textile şi pielărie - 17,3%, produse chimice -13,1%, lemn, 
hârtie, mobilă - 5,1%, metale comune - 6,8%. 

După un impuls de moment, prin efectele post - Marakesh şi a Acordului 
de Asociere la UE, exporturile României au înregistrat o stagnare la un nivel de 
circa 9,5 miliarde $/an, inclusiv serviciile. 

Balanţa comercială este deficitară cu nivele care, după opinia unor 
specialişti, au depăşit limita suportabilităţii şi a resurselor interne, necesitând 
atragerea şi a resurselor externe, inclusiv în forma investiţiilor directe străine, 
în condiţiile în care ponderea comerţului exterior românesc în comerţul mondial 
a înregistrat o scădere în ultimii 10 ani. 

În anul 1993, între România şi UE a fost semnat un acord de asociere, în 
care s-a prevăzut până în anul 2000 anularea barierelor tarifare la unele 
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produse româneşti în comerţul cu UE. Însă, pe fondul reducerii generale a 
exporturilor româneşti, şi ponderea comerţului exterior cu UE a scăzut. 

În acelaşi timp, prin încheierea acordului de comerţ liber CEFTA, fără a 
se apela la măsuri protecţioniste, s-a ajuns la o balanţă comercială deficitară 
cu fiecare din statele respective. Astfel, structura exporturilor româneşti s-a 
înrăutăţit continuu, prin reducerea drastică a cotei ce revine produselor 
industriale cu un grad înalt de prelucrare. 

În ceea ce priveşte importurile, în afara importurilor de petrol, gaze 
naturale şi de materii prime metalurgice şi siderurgice, care au înregistrat o 
scădere, datorită diminuării activităţii, în activităţile specifice energofage se 
menţin la cote ridicate operaţiunile contractelor în lohn pentru industria 
confecţiilor, pielăriei, încălţămintei. 

Gradul de competitivitate încă redus al produselor româneşti în raport cu 
produsele similare în celelalte state aflate în tranziţie, precum şi în contextul 
dat de interdependenţele între mediul concurenţial intern şi mediul concurenţiai 
globalizat, ar necesita, în opinia unor specialişti: 

 analiza fundamentată a economiei reale a sectoarelor economiei, 
precum şi a posibilităţilor sporirii capacităţilor de export - de pildă 
valorificarea contractelor de lohn - prin comenzi; 

 accelerarea procesului de reformă economică, a restructurării şi 
privatizării, stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii; 

 analizarea aplicabilităţii aşa-numitelor contracte de public procura-
ment (servicializarea sectorului public) în relaţiile cu Uniunea Euro-
peană; 

 încheierea unor tratate internaţionale privind mărfurile la export, ca 
expresie a implementării unei politici comerciale noi, prin 
fundamentarea unei structuri optime şi ferme a comerţului exterior. 

În acelaşi timp, avându-se în vedere faptul că între mediul concurenţial 
intern şi mediul concurenţial internaţional se stabilesc relaţii de interdepen-
denţă biunivoce, este important de menţionat necesitatea efectuării unor 
analize calitative a economiei româneşti, de evaluare în mod responsabil a 
şanselor de supravieţuire şi de revigorare a diferitelor ramuri industriale, atât în 
contextul creşterii gradului de maturizare a structurilor competitiv-industriale 
autohtone, cât şi în privinţa posibilităţilor de adaptabilitate la mediul 
concurenţial. 

Astfel, la cererea numeroşilor agenţi economici şi la iniţiativa Preşedinţiei 
României, a fost constituită o comisie de analizare a îmbunătăţirii climatului de 
oportunităţi al afacerilor în România. 

De asemenea, în acest context se evidenţiază şi un recent studiu 
efectuat de Centrul de Management şi Transfer Tehnologic, sub conducerea 
domnului profesor universitar doctor Cezar Mereuţă, privind elaborarea unui 
sistem de evaluare a viabilităţii agenţilor economici publici sau privaţi, pe baza 
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unei analize a calităţii politicii manageriale a acestora, practicate în ultimii trei 
ani. 

Dată fiind continua maturizare a mediului concurenţial intern, managerii 
firmelor trebuie să adopte  decizii optime în legătură cu politicile salariale de 
credit sau investiţionale, pe baza riscului asumat. 

Întrucât soluţiile recomandate sunt diferite, în funcţie de gradul riscului 
constant în activitatea agentului economic respectiv, studiul revocă existenţa a 
cinci grade diferenţiate ale riscului: 

 clasa A+: probabilitate de risc foarte redus pentru adaptarea la mediul 
concurenţial (0-20%); 

 clasa A: risc de adaptare în proporţie de 20-40% apreciat ca fiind 
redus; 

 clasa B: risc mediu de adaptare 40 - 60%; 

 clasa C: risc mare de adaptare 60 - 80%; 

 clasa C+: risc foarte mare de adaptare la mediu) concurenţial, 
apreciat la o proporţie cuprinsă între 80-100 %. 

Studiul s-a bazat pe datele şi informaţiile obţinute de la peste 2000 de 
agenţi economici, pe un eşantion specific de 22 sectoare ale sistemului 
economiei naţionale. 

Astfel, se evidenţiază faptul că, din zece sectoare care se găseau în anul 
1987 în clasa de risc A, opt au ajuns în anul 1998 în clasa de risc B, influenţate 
de evoluţiile înregistrate (agricultura, vânătoarea, pescuitul, industria extractivă 
a materiilor energetice, industria alimentară, băuturilor şi tutunului, industria 
textilă şi a pielăriei - încălţămintei, industria de energie electrică, termică, gaze 
şi apă, construcţiile şi serviciile). 

Semnificaţia majoră a încadrării a peste 90% din economia românească 
în grupa B, cu valori între 41,2% şanse de viabilitate pentru industria 
metalurgică şi 60% pentru industria energetică, arată faptul că anul 2000 este 
un an decisiv pentru cel puţin 20 sectoare de activitate. 

În acest cadru, este de menţionat faptul că, în respectivul studiu, 
aproximativ 44% din exporturile româneşti, conform datelor disponibile din luna 
august 1996, au fost efectuate de societăţi comerciale foarte vulnerabile, aflate 
sub media eşantionului ca probabilitate de adaptare. 

2.6. Concluzii 

Preţul stabilit pe arena internaţională este supus influenţelor unei 
multitudini de factori (cu acţiune permanentă sau conjuncturală, factori specifici 
microeconomici, factori de sorginte macroeconomică, tendinţele manifestate pe 
piaţa mondială). 

Cercetarea preţurilor internaţionale poate fi privită din mai multe unghiuri 
de vedere: printre altele se remarcă analizele bazate pe comportamentul 
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structurilor industrial-concurenţiale, studiile care abordează efectele propagate 
în timp ale preţurilor sau cercetarea pe baze cibernetice a preţurilor. 

În acest cadru o serie de cercetători cum ar fi: Gylbert Adam Frois, 
Steven Syfbiger, acad. Emilian M. Dobrescu sau Ioan Denuţa au recomandat, 
prin studiile întreprinse, faptul că la elaborarea strategiilor de preţuri 
internaţionale ar trebui să se ţină seama atât de factorii esenţiali care le 
influenţează, cât şi de posibilităţile concrete de adaptare a acestora la condiţiile 
concrete ale pieţelor intrate în vizorul operaţiunilor de export-import. 

În acelaşi timp există şi o serie de opinii care ilustrează necesitatea 
transformării de sistem a strategiilor de preţuri orientate spre export, în 
contextul accelerării integrării mondiale şi regionale a preţurilor şi pieţelor. În 
opinia domnului profesor J. Forester de la Institutul de Tehnologie din 
Massachusetts - SUA, transformarea de sistem a preţurilor este deosebit de 
importantă. Este cunoscut astfel faptul că preţul stabileşte legături de 
interdependenţă biunivoce cu capacitatea livrării producţiei la termen cu 
capacitatea de expansiune a firmei, cu designul şi calitatea produselor, precum 
şi cu reputaţia pieţei produselor. De asemenea, decizia formării şi aplicării 
preţurilor nu depinde de adoptarea în mod izolat a deciziilor privind nivelul 
costurilor producţiei sau volumul vânzărilor ci ar presupune dialectica 
interdependenţelor sistemice între aceste decizii. Domnul profesor Forester 
este unul din primii cercetători care au abordat aspectele concurenţei bazate 
pe timp. Opţiunea sa - cea în favoarea dinamizării sistemice - se bazează pe 
studierea comportamentului strategic al firmelor japoneze şi respectiv al 
firmelor europene. Firmele japoneze şi-au fundamentat strategiile de preţuri 
orientate pe baza transformării dialectice de sistem - concentrându-se mai mult 
asupra segmentului de piaţă vizat şi mai puţin asupra costurilor aşa după cum 
au procedat firmele europene. 

Transformarea de sistem a preţurilor este strâns legată de transformarea 
de sistem a pieţelor. Aceasta din urmă se referă atât la analizarea avantajelor 
comparative şi competitive manifestate pe piaţă cât şi la procesul accelerat al 
integrării pieţelor bunurilor şi serviciilor cu pieţele financiare în condiţiile unei 
integrări economice la nivel mondial şi respectiv regional. 

Sunt astfel avute în vedere experienţele statelor europene membre ale 
UE, ale ţărilor în curs de dezvoltare, precum şi ale ţărilor est-europene, fiecare 
evidenţiind particularităţi distincte. 

În cazul statelor comunitar europene, strategiile de preţuri orientate spre 
export au fost influenţate atât de manifestarea concurenţilor săi potenţiali, cât şi 
de necesitatea accelerării modernizării structurilor industrial-concurenţiale. 
Posibilitatea accelerării exporturilor şi a optimizării importurilor - în calitatea lor 
de factori ai dezvoltării durabile - a necesitat punerea pe tapet a unor reguli de 
conduită privind concurenţa internaţională în cadrul Organizaţii Mondiale a 
Comerţului şi a accelerării eficientizării mecanismelor fuziunilor şi achiziţiilor. 
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La rândul lor, ţările în curs de dezvoltare abordează - după opinia 
specialiştilor - raporturile existente între structurile industrial-concurenţiale 
autohtone şi cele ale statelor dezvoltate precum şi necesitatea analizării 
preţurilor internaţionale mai degrabă din perspectiva reevaluării “pozitiviste”, în 
sensul luării în considerare a condiţiilor specifice, economice şi sociale, din 
fiecare ţară. Acesta este şi punctul de vedere exprimat de economiştii Bela - 
Csikos Nagy şi Peter S. Elek cu privire la modul de negociere a tratatelor 
internaţionale privind mărfurile, crearea unei structuri adecvate şi flexibile în 
comerţul exterior, din perspectiva ţărilor în curs de dezvoltare. 

În cazul ţârilor est-europene, strategiile de preţuri orientate spre export 
sunt elaborate în contextul specific al tranziţiei spre economia de piaţă, în urma 
destrămării fostului CAER, a prăbuşirii pieţelor din fosta URSS şi a introducerii 
plăţilor în valută convertibilă in relaţiile comerciale cu Rusia. Noua orientare 
comercială spre statele europene occidentale a determinat înfiinţarea unui 
cadru instituţional nou, menit a reglementa relaţiile comerciale între aceste ţări 
şi sprijini economiile lor, în procesul de integrare în Uniunea Europeană 
(Acordul de comerţ liber CEFTA). 

Pentru ţara noastră o serie de specialişti, cum ar fi, de exemplu, 
profesorul Cezar Mereuţă, au apreciat că, în vederea elaborării şi implementării 
strategiilor de preţuri orientate spre export, este necesară accelerarea 
procesului de maturizare a structurilor concurenţiale, de analizare responsabilă 
a îmbunătăţirii climatului de afaceri - pentru relansarea producţiei şi 
exporturilor. 

În acest sens, ar fi de menţionat opinia economistului japonez Kemichi 
Chmae, care, în cadrul studiilor sale privind economia japoneză, a remarcat 
faptul că produsele japoneze exportate - care sunt înalt competitive din 
perspectiva preţului şi calităţilor - sunt obţinute în urma activizării concurenţei 
interne, a maturizării mediului concurenţial. Şi abia după acest prim antrena-
ment firmele japoneze s-au avântat pe pieţele concurenţiale externe. În acelaşi 
timp însă trebuie avut în vedere şi faptul că în prezent are loc un proces de 
adâncire a interdependenţelor în cadrul economiei mondiale, al manifestării 
globalizării, aşa după cum afirmă şi economistul american Michael Porter. 

Din perspectiva acestor puncte de vedere este importantă pentru 
România o cât mai bună valorificare a avantajelor comparative şi competitive - 
prin accelerarea privatizării şi restructurării firmelor, valorificarea contractelor 
de producţie în lohn, optimizarea structurii importurilor şi relansarea 
exporturilor - ca premise ale pătrunderii produselor româneşti pe terţe pieţe. 
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ANEXE 

Anexa 1.1 

 Evoluţia P.I.B. determinat prin curs nominal, a preţurilor cu ridicata şi de 
consum în perioada 1977-1998. Necesarul de procente de creştere a preţurilor 

pentru un procent de majorare P.I.B. în statele analizate 

 

 

 
 

NOTE: 1 - numai pentru perioada 1991 - 1998; 
2 - numai pentru perioada 1992 - 1998; 
3 - numai pentru perioada 1993- 1998. 
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Anexa 1.2 

 Limitele indicilor de creştere a P.I.B. comensurat prin cele două 
 metode (deflator şi curs nominal) în statele analizate 

 



Anexa 1.3 

Evoluţia P.I.B. şi a preţurilor cu ridicata şi de consum în perioada 1977-
1998. Gradul de subvenţionalitate şi de fiscalitate suplimentară realizat şi 

ritmul anual de creştere a acestuia 

 

 
NOTE: 1 - numai pentru perioada 1991 - 1998; 

2 - numai pentru perioada 1992 - 1998; 
3 - numai pentru perioada 1993 - 1998. 



Anexa 1.4  

Numărul de procente de creştere a preţurilor cu ridicata şi a preţurilor 
de consum necesare realizării unui procent de creştere a P.I.B în 

perioada 1977-1998, în statele analizate 
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NOTE: 1 -  numai pentru perioada 1993 - 1998; 

 

Anexa 1.5  
Nivelul cursului de schimb al monedelor naţionale. Evoluţia aparentă şi 

reală a acestuia în perioada 1977–1998 

 
NOTE: 1 - cursuri inverse; 

2 - USD fără DST; 
3 - numai pentru perioada 1991 - 1998; 
4 - numai pentru perioada 1992 - 1998; 
5 - numai pentru perioada 1993- 1998. 
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Anexa 1.6 

 Evoluţia drepturilor speciale de tragere şi a preţului aurului în raport cu 
dolarul, în perioada 1977-1998 

 

Anii USD/DST % 
Valoare uncie 

aur în USD 
% 

Majorarea valorii aurului în 
raport cu DST5:3 

1977 1,2147 100.0 147,72 100,0 100.0 
1980 1,2754 105,0 648,87 412,2 392,6 
1985 1,0984 90,0 317,18 214,7 237,5 
1990 1,4227 117,1 383,51 259,6 221,7 
1995 1,4865 112,4 384,16 200,1 212,5 
1996 1,4380 118,4 387,82 262,5 221,7 
1997 1,3493 111,1 331,10 224,1 201.7 
1998 1,4080 115,0 294,20 199,2 171,9 

 

Anexa 1.7 

Necesarul de majorare a preţurilor cu ridicata pentru a se realiza 
creşterea P.I.B. urmărit 

 

Nr. 
crt. 

 
Statul 

Creşterea 
reală a 
P.I.B în 

perioada 
% 

Necesarul de 
creştere a preţurilor 
pentru a se obţine 
majorarea P.I.B în 

perioada 1977-1998 

din 
din preţul 
cu ridicata 

 

care 
din preţul 

cu 
amănuntul 

1 GERMANIA 97,838 328,8 2,459 82,9 
2 OLANDA 74,262 447,1 339,2 107,9 
3 JAPONIA 90,634 527,8 465,6 62,2 
4 SUA 70,672 642,2 401,0 241,4 
5 CANADA 72,427 659,7 421,2 238,5 
6 AUSTRALIA 98,381 735,3 490,1 245,2 

 

Anexa 1.8 
Structura volumului fizic al exporturilor şi importurilor realizate de statele 
analizate  în perioada determinată. Diferenţele favorabile şi nefavorabile, 

orizontale şi verticale, stabilite, precum şi diferenţa totală rezultată 
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Anexa 1.9 

Evoluţia preţurilor la export şi import în perioada 1977-1998.  
Stabilirea diferenţelor procentuale, favorabile şi nefavorabile, între cele 

două operaţiuni comerciale efectuate şi cumulat 
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Anexa 1.10 

Cotele medii anuale procentuale de creştere a preţurilor naţionale, cu 
ridicata şi de consum, a preţurilor folosite în operaţiunile de schimb 

internaţionale efectuate şi a volumului de mărfuri tranzacţionate, 
necesare pentru creşterea cu un procent a P.I.B. nominal, în perioada 

analizată (1977-1998) 
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Anexa 2.1 

I. Informaţii suplimentare referitoare la potenţialul economic şi comercial 
al statelor membre ale U.E. şi fostei A.E.L.S. 

II. State membre ale Uniunii Europene. Statistica comunitară cu referinţă 
la anul 1994 

Ţara 
Populaţia mii. 

loc. 
P.I.B. mld. 

ECU 
Ramuri industriale 

importante 
Exporturi şi importuri 

semnificative 

1. Austria 8,04  137,86 anul 
1995 

1. Agricultura (incluzând 
silvicultura, pescuitul şi 
şeptelul) a contribuit cu 
2,3% la formarea PIB şi a 
produs cea. 90% din 
necesităţile alimentare ale 
Austriei. 
2. Industria, la rândul său, 
a contribuit cu 35,6% la 
formarea PIB (în anul 
1994), angajând cea. 
32% din totalul forţei de 
muncă ocupate în anul 
1995. 
3. Industria prelucrătoare 
a contribuit la formarea 
PIB cu 24,4%, având ca 
principale sectoare 
industria de utilaje grele, 
metalurgia, siderurgia, 
industria lemnului şi 
hârtiei: 
4. Serviciile continuă să 
cunoască expansiunea, 
angajând  majoritatea  
forţei  de muncă active. 

- În general este 
cunoscut faptul că 
Austria exportă 
echipamente şi utilaje 
de transport, materii 
prime şi produse cu un 
înalt grad de 
prelucrare. Principalele 
importuri le constituie 
produsele chimice 
esenţiale şi adiacente, 
combustibili minerali, 
echipamente şi utilaje 
de transport. 
Principalul partener 
comercial al Austriei 
este Germania, cu 38% 
din exporturi şi 40% din 
importuri (în anul 
1994). Marea 
majoritate a volumului 
comerţului exterior se 
leagă strâns de relaţiile 
comerciale cu statele 
membre ale UE. 
- Austria oferă o bază 
solidă pentru statele 
occidentale care ar dori 
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Ţara 
Populaţia mii. 

loc. 
P.I.B. mld. 

ECU 
Ramuri industriale 

importante 
Exporturi şi importuri 

semnificative 

să-şi diversifice relaţiile 
comerciale cu statele 
est-europene. încă din 
anul 1991 Austria a pus 
bazele unui fond de 
protecţie faţă de risc 
pentru firmele care îşi 
desfăşoară activitatea 
în Europa de Est. La 1 
ianuarie 1995 Austria a 
devenit    un    stat    
membru    al    Uniunii 
Europene. 

2. Belgia 10.10 162,22 anul 
1995 

1. Industria  prelucrătoare 
(incluzând industria 
minieră a materialelor de 
construcţii, precum şi 
industria energiei 
electrice)   a   contribuit   
la formarea PIB cu 31%; 
2.  Ramura   agriculturii   
a contribuit la formarea 
PIB cu 1,7%; 
3. Serviciile financiare de 
asigurări, precum şi alte 
servicii imobiliare au 
contribuit la formarea PIB 
cu 19,2%. 

Principalele exporturi 
semnificative ale 
Belgiei le constituie 
produse cu înalt grad 
de prelucrare, maşini şi 
utilaje, îmbrăcăminte, 
produse textile şi 
produse chimice; 
-   Principalele 
importuri semnificative 
ale Belgiei le constituie 
utilaje şi echipamente 
de transport, produse 
chimice esenţiale şi 
conexe, produse 
alimentare şi 
animaliere; 
-  Uniunea Economică 
Belgo-Luxemburgheză 
îi are ca parteneri 
comerciali esenţiali pe 
Germania, Olanda şi 
Franţa, care, împreună, 
totalizează 52,2% din 
importuri şi respectiv, 
53,2% din exporturi în 
anul 1994 
Principalele exporturi 
semnificative ale 
Belgiei le constituie 
produse cu înalt grad 
de prelucrare, maşini şi 
utilaje, îmbrăcăminte, 
produse textile şi 
produse chimice; 
-   Principalele 
importuri semnificative 
ale Belgiei le constituie 
utilaje şi echipamente 
de transport, produse 
chimice esenţiale şi 
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Ţara 
Populaţia mii. 

loc. 
P.I.B. mld. 

ECU 
Ramuri industriale 

importante 
Exporturi şi importuri 

semnificative 

conexe, produse 
alimentare şi 
animaliere; 
- Uniunea Economică 
Belgo-Luxemburgheză 
îi are ca parteneri 
comerciali esenţiali pe 
Germania, Olanda şi 
Franţa, care, împreună, 
totalizează 52,2% din 
importuri şi respectiv, 
53,2% din exporturi în 
anul 1994. 
- Belgia obţine, de ase-
menea, venituri semni-
ficative datorită numă-
rului de organizaţii 
existente în această 
ţară. 
- Belgia obţine, de 
asemenea, venituri 
semnificative datorită 
numărului de 
organizaţii existente în 
această ţară. 

4. Finlanda 
 

5,09 anul 
1995 

102.7 anul 
1995 

1. Agricultura,    incluzând 
silvicultura,   piscicultura   
şi zootehnia,  a  contribuit 
la formarea PIB pe anul 
1995 cu 4,1%, utilizând 
7,6% din forţa de muncă; 
2. Industria a contribuit la 
formarea   PIS   cu   35%, 
utilizând 27,8% din forţa 
de muncă; 
3. Industria prelucrătoare, 
reprezentând industria 
lemnului şi hârtiei, în 
general a contribuit la 
formarea PIB pe 1995 cu 
26,2%, utilizând 20,6% 
din forţa de muncă. 

- Principalele  produse 
exportate le reprezintă 
produsele forestiere. 
- Principalele importuri 
le constituie echipa-
mentele şi utilajele de 
transport, combustibilii 
şi minereurile, produ-
sele chimice, hârtia şi 
celuloza, lemnul şi 
cheresteaua. 
- Principalul partener 
comercial este Germa-
nia, cu 13,4% din 
exporturi şi respectiv 
15,6% din importuri pe 
anul 1995, urmată de 
Suedia, cu 11,7% din 
exporturi şi  10,1% din 
importuri şi Marea 
Britanie, cu 8,3% din 
exporturi şi respectiv 
10,4% din importuri. 
- A devenit stat membru 
al UE la 1 ianuarie 
1995. 

5. Franţa 58,02 anul 
1995 

994,15 anul 
1995 

1. Serviciile financiare şi 
de asigurări au contribuţie 
semnificativă la formarea 

- Principalele exporturi 
le reprezintă utilajele şi 
echipamentele de 
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Ţara 
Populaţia mii. 

loc. 
P.I.B. mld. 

ECU 
Ramuri industriale 

importante 
Exporturi şi importuri 

semnificative 

PIB. 
2. în anul 1994, 
agricultura a contribuit cu 
2,5% la formarea PIB. 
3. Industria, incluzând 
industria  energetică, 
construcţiile, industria 
prelucrătoare şi mineritul, 
a contribuit cu 27,6% la 
formarea PIB şi a utilizat 
26,6% din forţa de muncă 
în 1994. 4. Cele mai 
importante sectoare  ale  
industriei  prelucrătoare    
includ    industria 
alimentară, cu o 
contribuţie de 14,3% la 
PIB, echipamentele  de  
transport,  cu 13,5%, apoi 
produsele chimice şi 
conexe acestora, precum 
şi produsele metalurgice 
şi siderurgice. 

transport, produsele  
manufacturate   de   
bază, produsele 
chimice şi vinurile. 
- Principatele importuri 
le reprezintă utilajele şi 
echipamentele de 
transport, articolele şi 
produsele 
manufacturate. 
- Principalul  partener  
comercial  al Franţei 
este Germania, cu 
18,5% din importuri şi 
respectiv cu 17,7% din 
exporturi. 
Volumul semnificativ al 
importurilor Franceze 
provine din statele 
membre UE cu o 
pondere de” 59,5% din 
i aporturi, iar exportul 
60,6%. 

6. Germania 81.55 anul 
1995 

1724.8 
anul 1994 
preţuri 

1. Producţia agricolă 
(vinul, zahărul, orzul, 
grâul şi cartofii) a solicitat 
în 1995 3,2% din forţa de 
muncă, contribuind la 
formarea PIB în 1992 cu 
1%. 
2. Industria, incluzând  
industria energetică, 
industria prelucrătoare  şi  
construcţiile, a solicitat 
39,5% din forţa de 
muncă, contribuind la 
formarea PIB în 1995 cu 
34.6%.  
3. La rândul său industria 
prelucrătoare a solicitat 
24,8% din populaţia acti-
vă pe 1994 şi a contribuit 
la formarea PIB într-o 
proporţie de 27,2%, în 
principal prin utilaje 
nonelectrice, produse 
metalurgice şi 
siderurgice, produse 
chimice. 
4. Serviciile au utilizat 
60,9% din forţa de muncă 
şi au contribuit la 
formarea PIB în 1995 
într-o proporţie de 64,3%. 

- Germania are o bază 
comercială largă, cele 
mai importante 
produse constituindu-le 
produsele cu un înalt 
grad de prelucrare, 
vehiculele şi echipa-
mentele de transport, 
maşinile electrice şi 
nonelectrice, produsele 
chimice. 
- O pondere 
semnificativă în 
comerţul exterior o au 
relaţiile comerciale 
stabilite cu celelalte 
state membre ale UE. 
din exporturi şi 
respectiv cu 10,7% din 
importuri. 
- în anul 1997 
Germania a înregistrat 
un excedent comercial.
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Ţara 
Populaţia mii. 

loc. 
P.I.B. mld. 

ECU 
Ramuri industriale 

importante 
Exporturi şi importuri 

semnificative 

7. Grecia 10,42 anul 
1995 

 70,61 
anul 1995 

 1. Agricultura, cu 
silvicultura şi piscicultura, 
a contribuit cu 14,2% la 
crearea PIB pe 1995, 
utilizând 21,3% din forţa 
de muncă în 1993. 
2. Industria a contribuit cu 
23% la crearea PIB pe 
1995 şi a solicitat 24,2% 
din forţa de muncă în 
1993. 
3. Industria prelucrătoare 
a contribuit cu 13,9%  
la PIB  
În 1995, utilizând 15,6% 
din forţa  de  muncă  în   
1993. Produsele textile, 
alimentare,  produsele 
petroliere, metalurgice,  
siderurgice, maşinile 
electrice, sucurile din 
fructe se constituie ca 
fiind  cele mai  importante 
produse realizate în cadrul 
acestei ramuri. 4. La 
rândul lor, serviciile au 
contribuit    cu    40,9%    la 
formarea PIB în 1995. 

 - Principalele 
exporturi ale Greciei le 
reprezintă produsele 
textile şi de 
îmbrăcăminte, fructele, 
plantele vegetale, 
precum şi produsele 
petroliere. De 
asemenea, turismul 
este o sursă importantă 
pentru obţinerea de 
venituri valutare. 
- Germania este 
principalul partener 
comercial al Greciei, cu 
o pondere de 21% în 
exporturi şi respectiv 
16,4% din importuri. 

8. Irlanda 3,57 anul 
1995 

47,47 anul 
1995 

1. Agricultura a solicitat 
circa 10,6% din forţa de 
muncă  şi a  contribuit  la  
formarea PIB pe 1995 cu 
8% 
2. La rândul său. 
industria a angajat 
aproximativ 27,3% din 
forţa  de  muncă  şi  a 
contribuit la PIB pe 1996 
într-o proporţie de 37,8. 
3. Industria serviciilor, 
incluzând   finanţele,   
transporturile, 
comunicaţiile,  
administraţia publică şi 
comerţul,  a  contribuit  cu  
58,4%  la formarea PIB 
pe anul 1995. 4. Alte 
sectoare importante le 
reprezintă turismul şi sec-
torul bancar internaţional. 
 

- Produsele cu 
importanţă deosebită 
ce au în vedere atât 
exporturile cât şi 
importurile le reprezintă 
maşinile şi utilajele de 
transport, produsele 
din came şi lactate, 
precum şi produsele 
chimice.  De aseme-
nea,  nu trebuie uitate 
produsele care Incor-
porează un grad înalt 
de prelucrare. 
- Marea   Britanie este   
principalul partener 
comercial al Irlandei, 
urmaţi fiind de SUA, 
Germania şi Japonia  
– 0 sursă importantă a 
importurilor. 
- În anul 1998 Irlanda a 
înregistrat un excedent 
comercial vizibil. 

9. Italia  57.24 
anul 1995 

910,54 anul 
1995  

1. Agricultura a contribuit 
cu 3,2% la formarea PIB 

- Principalul  partener 
comercial  al Italiei este 
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Ţara 
Populaţia mii. 

loc. 
P.I.B. mld. 

ECU 
Ramuri industriale 

importante 
Exporturi şi importuri 

semnificative 

în anul 1992, iar producţia 
de vinuri este un sector 
semnificativ şi pentru 
export angajând 7,9% din 
forţa de munca pe 1994. 
2. Industria, la rândul său, 
a contribuit cu 32,3% în 
anul 1992, iar sprijinul 
acordat de stat industriei 
grele este semnificativ.  
Italia dispune de resurse 
minerale.  
3. Industria prelucrătoare 
este semnificativă cele 
mai reprezentative 
sectoare fiind 
echipamentele şi utilajele 
de transport, incluzând 
automobilele, textilele, 
îmbrăcămintea şi 
produsele chimice 
4. Serviciile au contribuit 
la formarea PIB in 1992 
cu 63,5% 

Germania. 
- Principatele produse    
destinate exportului  le  
constituie  maşinile  şi 
echipamentele de 
export precum şi 
produsele 
manufacturate 
esenţiale. 
- În anul 1993, 60% din 
exporturile Italiei au 
convers spre ţările 
membre ale UE. 
 

10. 
Luxembourg 

0,407 anul 
1995 

9.86 anul 
1995 

1.  În 1992 agricultura a 
contribuit cu 1,7% la PIB. 
2. Industria a contribuit 
într-o proporţie de 35% la 
PIB şi a solicitat 28% din 
forţa de muncă în anul 
1994. 
3. Industria prelucrătoare a 
contribuit cu circa 20,1% la 
PIB în anul 1992. 
4. Fierul şi oţelul, 
produsele chimice şi 
cauciucul, plasticul, 
produsele din metal şi 
maşinile electrice, hârtia 
şi activităţile editoriale 
sunt domenii importante 
de activitate, în egală 
măsură această     
apreciere    fiind valabilă 
şi pentru serviciile 
financiare. 

Principalele exporturi: 
- produse metalurgice 
şi cu grad înalt de 
prelucrare; 
- maşini, utilaje, plastice 
cauciuc; 
- servicii financiare mai 
ales datorită legislaţiei 
favorabile în acest 
domeniu. Principalele 
importuri: 
- produsele minerale; 
- produse cu un grad 
de prelucrare esenţial; 
- echipamente de 
transport şi produse 
chimice; 
- Principalul  partener  
comercial  al Luxem-
burgului este Belgia 
asigurând 40,1%   la   
importuri   şi   14,2%   
la exporturi în 1994, 
urmată de Germania şi 
Franţa 

11. Olanda 15.42% anul 
1995  

248.05 anul 
1995 

1.  Agricultura, incluzând 
silvicultura şi piscicultura, 
a contribuit cu 3.4% la 
PIB pe anul 1993. Olanda 
este un exportator       

Principalele exporturi 
ale Olandei includ: 
maşini, utilaje, 
echipamente de 
transport, produse 
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Ţara 
Populaţia mii. 

loc. 
P.I.B. mld. 

ECU 
Ramuri industriale 

importante 
Exporturi şi importuri 

semnificative 

masiv       de alimente şi 
animale. 
2. Industria a contribuit cu 
38.6% la PIB şi a solicitat 
22,8% din forţa de muncă 
în anul 1994. 
3. Industria prelucrătoare 
a contribuit cu 18.4% la 
PIB in anul 1993 şi a 
solicitat 16,1% din forţa 
de muncă pe anul 1994. 

chimice, produse 
manufacturate şi 
produsele horticole. De 
asemenea, alimentele 
şi animalele vii asigură 
18% din veniturile 
realizate la export. 
Rezervele de gaz 
natural constituie o 
resursă utilă.  
- Principalul produs la 
import îl constituie 
combustibilul mineral. 
- Partenerul comercial 
tradiţional al Olandei 
este Germania, cu 
29.1% din exporturi şi 
respectiv 23,5% din 
importuri pe anul 1993. 

12. 
Portugalia 

9,91 73.9 
anul 1994 
în preţuri 
curente 

Agricultura, incluzând 
silvicultura, viticultura şi 
piscicultura, a solicitat 
aproape 11,3% din 
populaţia activă în anul 
1995, contribuind la 
formarea PIB cu 6,4% în 
anul 1994. La rândul său, 
industria a contribuit cu 
35,6% la PIB, solicitând 
31% din forţa de muncă 
pe anul 1995. 
- Industria prelucrătoare şi 
mineritul  au  contribuit cu 
25,4% la PIB pe anul 1992 
şi  au  solicitat  23,5%  din 
forţa de muncă  pe  anul 
1994. De asemenea, 
industria  ceramicii, 
industria textilă şi 
îmbrăcămintea manufactu-
rată au, de asemenea, 
ponderi semnificative. 
- Serviciile au contribuit la 
PIB  cu 59,6% în 1993, 
angajând 56,8% din forţa 
de muncă în luna dec. 
1995  

- În anul 1992 
îmbrăcămintea a contat 
cu peste 21% în totalul 
veniturilor obţinute din 
export. Celelalte 
articole de export le 
constituie 
încălţămintea, hârtia, 
ceramica şi aplicele 
electrice. Turismul a 
constituit o sursă 
importantă de venituri.  
- Turismul este 
principala resursă. 
- Franţa,  Germania \\ 
Spania sunt parteneri  
comerciali importanţi ai 
Portugaliei, ei contând 
cu circa 31% la total 
importurilor şi cu 33% 
la totalul exporturilor în 
anul 1992. 

13. Spania 39,17 anul 
1995 

413,76 anul 
1995 

1. În anul 1994 
agricultura, silvicultura şi 
piscicultura au realizat 
3,7% din PIB. 
2. Industria a contribuit cu 
33.3%  la   PIB,   
angajând 30,7% din forţa 

Principalele exporturi 
sunt: 
- automobile, 
- maşini, 
- produse siderurgice şi 
metalurgice; 
- produse agricole. 
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de muncă pe anul 1993 
3. Produsele cu un grad 
înalt de prelucrare - 
automobile sau vapoare, 
încălţăminte, textile, 
produse chimice sau 
oţeluri - sunt, de 
asemenea, semnificative. 
4. Turismul are şi el o 
contribuţie importantă la 
PIB. 

Principalele importuri 
sunt 
- combustibili minerali, 
- produse petrochimice; 
- maşini şi echipamente 
electrice 
- autovehicule 
Principalii    parteneri    
comerciali    ai Spaniei 
sunt Franţa şi 
Germania. De pildă, la 
nivelul anului 1992 au 
contat cu circa 20% din 
importuri şi cu 20% din 
exporturi. 

14. Suedia 8.816 anul 
1995 

184,46 anul 
1995 

1. Agricultura a contribuit 
cu 2,3% la PIB pe anul 
1994 
2. Industria prelucrătoare 
a contribuit la PIB pe 
1994 cu 21,2%. 
3. Principalele produse 
realizate sunt: 
- produsele alimentare; 
- hârtia; 
- autovehiculele; 
- maşinile şi utilajele; 
- produsele chimice; 
- bunurile electrice; 
- cărţile şi publicaţiile 

Principalele exporturi: 
- maşini şi echipamente 
de transport; 
-lemnul şi produse din 
lemn care au înregistrat 
6,7% din  totalul 
exporturilor de mărfuri 
pe 1994.  
Principalele importuri: 
- maşini şi echipamente 
de transport; 
- combustibili minerali; 
- produse alimentare; 
Principalul    partener    
comercial    al Suediei 
este Germania, cu 
18,4% din importuri şi 
cu 13,3% din exporturi 
în anul   1994,  urmată  
fiind  de  Marea 
Britanie şi Norvegia. 
- La 1 ianuarie 1995 
Suedia a devenit stat 
membru al UE. 

15. Marea 
Britanie 

58,27 anul 
1995 

817,00 anul 
1995 

1. În anul 1994 
agricultura, incluzând 
silvicultura  şi piscicultura, 
a contribuit cu 1,9% la 
PIB. 
2. Industria a contribuit cu 
26,5%   la   PIB,   
solicitând 23,6% din forţa 
de muncă pe anul 1995. 
3. Industria prelucrătoare 
a contribuit la PIB cu 
19,9%, solicitând 16,3% 
din totalul forţei de  
muncă  pe anul 1995. 
4. Serviciile, îndeosebi 

Serviciile pentru afaceri 
sunt importante la 
export şi import 
Principalele exporturi: 
- maşinile şi echip. de 
transport; 
- produsele prelucrate 
esenţiale; 
- produsele chimice şi 
adiacente; 
- generatoarele 
electrice; 
- echipamentele de 
telecomunicaţii 
Principalele importuri: 
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serviciile financiare şt 
pentru afaceri - consulting, 
au contribuit la PIB cu 
68,4% În 1994, solicitând 
72,4% din forţa de muncă 
pe anul 1994, mai puţin în 
Irlanda de Nord. 

- automobile de teren; 
- echipamente birotică; 
- petrol; 
- hârtie; 
- produse 
manufacturate şi textile. 
În anul 1994 statistica  
comunitară indică 
faptul că principalul 
partener comercial al 
ţării este Germania, cu 
15% la importuri şi 
respectiv cu 13,1% la 
exporturi, urmată fiind 
de Franţa, Olanda, 
SUA şi Japonia. 

16. Islanda 0,262 anul 
1992 

6545 mii $ 
SUA preţuri 
curente 1994 
 
 

1. Agricultura, incluzând 
silvicuttura şi piscicultura, 
a contribuit cu peste 12% 
la PIB pe 1992.    
2. Industria, incluzând 
produsele manufacturate 
esenţiale, construcţiile şi 
industria energetică, a 
contribuit cu 30,2% la 
PIB pe anul 1992 
3. Energia  hidroelectrică  
şi geo-termală   se   
constituie ca resurse 
importante 

În anul 1995, produsele 
din peşte au 
reprezentat 67,2% din 
exporturi, iar 
combustibilii minerali şi 
uleiurile minerale  se 
constituie ca exporturi 
semnificative  
Principalii   parteneri  
comerciali  ai Islandei 
sunt Norvegia, 
Germania şi 
Danemarca pentru 
importuri şi Marea 
Britanie,   Germania şi 
SUA  pentru exporturi.  
- Circa 67% din 
exporturi au fost către 
statele membre UE. 
- Islanda este membra 
AELS şi a consiliului 
nordic. Pescuitul este 
sectorul important al 
economiei islandeze 
care este influenţat de 
măsuri consemnatoare 
privind normele de 
pescuit şi gestionare a 
stocurilor de peşte. 

17. 
Norvegia 

4,348 estimări 
oficiale 
1995 

654,08 
koroane 
preţuri 
curente 1993 

1. Agricultura, incluzând 
silvicultura şi piscicultura, 
a contribuit la formarea 
PIB pe 1991 cu 4,5%; 
circa 60% din terenul 
arabil al Norvegiei este 
împădurit. 
2. În 1991 industria a 
contribuit cu 34,9% la 

- Începând din anul 
1993 Norvegia exportă 
energie electrică. 
- Principatul   partener 
comercial  al Norvegiei 
este Marea Britanie, cu 
24% din exporturi şi 9% 
din importuri pe anul 
1992, aceasta urmată 
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PIB, cel mai important 
sector fiind cel al 
extracţiei petrolului - 
solicitând peste 23% din 
forţa de muncă. 
3. Sectorul minier a 
contribuit la formarea PIB 
pe 1991 cu 12,8%, iar 
industria 
prelucrătoare cu 14,4%, 

fiind de Suedia şi 
Germania. 
Principalele exporturi: 
- petrolul şi gazul 
natural; 
Principalele importuri: 
- maşini, 
- produse chimice; 
- echipamente de 
transport 
Norvegia este membră 
AELS şi a aderat la 
spaţiul economic 
european şi consiliul 
nordic.  
- Economia este 
dependentă de petrol şi 
adeseori a fost   
influenţată de 
cartelurile    petroliere 
din Orientul Mijlociu.    
Există încercări pentru 
diversificare. Sunt 
încurajate piscicultura 
şi dezvoltarea hidro-
electricităţii. 

18. 
Lichtenstein 

0.30629 dec. 
1994 

1,529 mii 
$SUA 
estimări 1992 

1. Agricultura este o 
ramură importantă, 
solicitând circa 1,7% din 
forţa de muncă pe 
anul 1994. 
2. Industria contribuie 
serios la formarea PIB, 
solicitând 47,6% din forţa 
de muncă pe 1994. 
3. Sectorul serviciilor, 
incluzând   sectorul   
bancar,   a cuprins   circa   
50,7%   din forţa de 
muncă existentă. 

Exporturi: 
- dantură artificială şi 
produse dentare; 
- maşini şi instrumente 
de precizie; -mobilă 
Principalul partener 
comercial al 
Lichtensteinutui este 
Elveţia, cu 14% din 
exporturi, ţară cu care 
a format o uniune 
vamală. 
- Lichtenstein este 
membru AELS şi a 
aderat la spaţiul econo-
mic european - EEA în 
anul 1995. La fel ca 
Elveţia, Lichtensteinul 
este o ţară bogată în 
termeni PIB pe locuitor 
şi este baza de înfiin-
ţare a  multor firme 
străine ce beneficiază   
de   avantajul   
secretului bancar. 

19. Elveţia 7.019 
estimări 
oficiale 

7 miliarde 
estimări  

1. Agricultura  contribuie 
într-o proporţie redusă la 
formarea PIB. În anul 

- Veniturile semnifica-
tive ale Elveţiei provin 
în mare măsură din 



 

 

479 

Ţara 
Populaţia mii. 

loc. 
P.I.B. mld. 

ECU 
Ramuri industriale 

importante 
Exporturi şi importuri 

semnificative 

decembrie 1990 această contribuţie 
a fost de 2,5%, solicitând 
3,8% din forţa de muncă 
pe anul 1994. 
2. Industria contribuie în 
mod semnificativ la PIB. în 
1995, aceasta a 
reprezentat 34,5%, iar 
industria prelucrătoare a 
contribuit cu 23%. 
 

tranzacţii financiare 
internaţionale.  
- Turismul este şi el o 
sursă Importantă de 
venituri o  pondere de  
11%  în bunurile la 
export pe 1992.  
Principatele exporturi 
maşini; 
produse metalurgice; 
ceasuri şi instrumente 
de precizie; textile şi 
îmbrăcăminte. 
Principalul partener 
comercial al Elveţiei 
este Germania. Elveţia 
şi-a întărit relaţiile sale 
comerciale îndeosebi cu 
ţările din UE. De pildă, 
în anul 1994 Elveţia a 
înregistrat cu aceste ţări 
72,9% din importuri şi 
respectiv 56,8% din 
exporturi Elveţia este 
membră AELS, având 
cel mai ridicat PIB din 
lume, precum şi numărul 
cel mai mare de 
rezidenţi. 

Sursa: EC/EU FACT BOOK, FIFTH EDITION -  A COMPLETE QUESTION & ENSWER GUIDE; Au-
torii lucrării: ALEX RONEY şi alţii; Editura/Anul apariţiei: KAGAN PAGE LIMITED, LONDON 1998. 

 
 
 

Anexa 2.2 
II. Informaţii suplimentare cu privire la potenţialul economic şi comercial al 

unor state din Europa de Est 
 

Ţara Popu-
laţia mii. 

loc. 

P.I.B. mld. 
ECU 

Ramuri industriale im-
portante 

Exporturi şi importuri 
semnificative 

Cehia 10,32 57,0 prognoze 
1999 52,0 
estimări 1998 

Datele statistice la nivelul 
anului 1994 au evidenţiat 
faptul că ramura industrială 
a contribuit la formarea PIB 
într-o  proporţie  de  40%, 
fiind   urmată  de   sectorul 
serviciilor - 32%, construcţii 
5% şi agricultură cu 5%. 
Principalul partener comer-
cial al Cehiei este Germa-
nia. 

Politica stimulării expor-
turilor  s-a bazat în princi-
pal pe existenţa acţiunii a 
3 factori principali: 
- rata de schimb competi-
tivă; 
- accesul îmbunătăţit pe 
pieţele statelor occi-
dentale din UE. 
- cererea puternică mani-
festată din partea   
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loc. 
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Balanţa comercială deficita-
ră - 1,1 miliarde dolari în 
condiţiile  unei  rate de 
schimb 35,8 pe 1998 es-
timări 

economiştilor  vest-
europeni faţă de pro-
dusele cehe. 
- s-a considerat că expor-
turile să fie lăsate  la   
acţiunea   forţelor  pieţei. 
Totuşi a existat o anumită 
asistenţă din partea 
statului prin: 
- publicarea buletinelor 
statistice privind situaţia  
pieţelor  vest-europene, 
ca un ghid pentru agenţii 
economici; 
- înfiinţarea băncii cehe 
de export, începând din 
anul 1995; Elaborarea în 
comun, de către ministerul 
ceh al industriei şi 
comerţului şi Asociaţia 
Oamenilor de Afaceri, a 
unui document î sprijinul 
exportatorilor indigeni, în 
domeniile: 
- relaţii publice; 
- publicitate; 
- designul produselor; 
S-a încercat convingerea 
populaţiei că multe pro-
duse indigene sunt mai 
bune decât cele impor-
tate. O dată cu înfiinţarea 
noului cadru instituţional, 
prin - Acordul de comerţ 
liber între statele est-
europene (CEFTA), la 1 
ianuarie 1993, «-au stabilit 
relaţii comerciale cu Polo-
nia, Slovacia, Ungaria, 
Bulgaria, România, pre-
cum şi cu Croaţia şi Slo-
venia de la I ianuarie 1998. 
- Astfel, în principal expor-
turile spre UE deţin o 
pondere de peste 60% 
către UE şi 30% către 
ţările CEFTA şi 10% spre 
fosta URSS. La rândul lor, 
importurile provin în mare 
măsură din UE, peste 
50%, din statele CEFTA 
20% şi din statele exsovi-
etice 15-20%. 



 

 

481 

Ţara Popu-
laţia mii. 

loc. 

P.I.B. mld. 
ECU 

Ramuri industriale im-
portante 

Exporturi şi importuri 
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- În relaţiile de schimb cu 
UE exporturile cehe au 
următoarean structură: 
- materii prime 34% 
- maşini şi utilaje de 
transport 23,7% 
- produse manufacturate -
16,9% 
- produse chimice 9,8%. 
În relaţiile comerciale cu 
statele CEFTA exporturile 
cehe se referă la: 
- materii prime 26,8% 
- maşini şi utilaje de 
transport 25,3% 
- produse chimice 16,2% 
- lubrifianţi şi carburanţi 
11,3% 
- altele 9,1% 

Ungaria 10,19 
anul 1996 

50,5 prognoza 
1999 
47 estimări 
1998 

- Datele  statistice dis-
ponibile la nivelul anului 
1993 au  evidenţiat  
următoarea structură indus-
trială care a contribuit la 
formarea PIB: -industria 
23,1%; 
- serviciile, cu 20,5%; 
- comerţul, cu 11,0%; 
- construcţiile 5,3%; 
- agricultura, cu 5,6%; 
Balanţa   comercială   este 
deficitară - 1,9% miliarde 
dolari,   în   condiţiile   unor 
rate de schimb estimate la 
227 pe 1998. 

Prăbuşirea CAER a con-
dus la reorientarea politicii 
de export spre UE, într-un 
climat financiar aspru. 
Succesul   exporturilor   s-
a   datorat însă şi influxul-
ui de investiţii străine 
directe, fiind stimulate 
astfel şi firmele 
autohtone. 
- Volumul mare al impor-
turilor a afectat balanţa 
contului curent datorită 
următorilor factori: 
- liberalizării excesive a 
importurilor (piaţa in-
digenă a fost invadată de 
produse străine); 
- concurenţa   la   export,   
care   a determinat nece-
sitatea restructurării in-
terne a firmelor; 

- meşterea volumului 
bunurilor investiţionale 
importate şi a inputurilor 
industriale, a transferurilor 
de tehnologie. A avut toc 
astfel un proces incipient 
al regenerării industriale. 
- Chiar în contextul difi-
cultăţilor generate de 
penetrarea pe pieţe şi a 
relaţiilor cu Rusia, Unga-
ria a dus o politică de 
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Exporturi şi importuri 
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promovare a exporturilor 
cu accent pus pe: 
- produse agricole; 
- textile şi îmbrăcăminte; 
- maşini şi utilaje de 
transport; 
- produse chimice. 
Acestea reprezentau peste 
jumătate din totalul expor-
turilor, alături de materii 
prime sau produse elec-
tronice şi metalurgice. 
Politica de importare a 
industrializării In Ungaria 
este considerată de spe-
cialişti ca inoportună, 
întrucât această tară dis-
pune de posibilităţi de 
mobilizare a capitalului 
intern. 
- au fost iniţiate o serie de 
reforme în comerţul  exteri-
or  menite  a  limita ecartul   
existent  între   importuri   şi 
exporturi prin: 
-   limitarea   importurilor   şi   
devalorizarea  monedei,  
însă  cu  preţul inflaţiei. 
Prin aceasta s-au urmărit 
reducerea deficitului  
curent  şi   restructurarea 
eficientă a firmelor, deşi 
nivelul de trai a scăzut. 

Polonia  
 

38,62 
anul 
1996 

160 
prognoze1999  
150 estimări 
1998 

Datele statistice ilustrează 
faptul că la formarea PIB 
au contribuit în diferite pro-
porţii următoarele ramuri: 
- industria - cu 32%, solic-
itând 24,9% din  forţa de 
muncă; 
- comerţul - cu 13,5%, so-
licitând 13,9% din forţa de 
muncă; 
- agricultura  -  cu  6,2%, 
solicitând 27,1% din forţa 
de muncă; 
- construcţiile - cu 5,7%, 
solicitând 6,2% din forţa de 
muncă.  
Această structură industri-
ală este rezultatul imple-
mentării planului Balcer-
ovicz privind reducerea 

În domeniul politicii de 
comerţ exterior se mani-
festă un trend ascendent 
al exporturilor , cu 
precădere spre Uniunea 
Europeană. Astfel, în 
structura comerţului exte-
rior cu  Uniunea  Euro-
peană exporturile deţin o 
pondere de peste 60%, 
iar importurile se ridică la 
peste 50%, Germania 
fiind principalul partener 
comercial. 
0  particularitate deose-
bită o constituie atât 
creşterea rapidă a comer-
ţului privat - turistic sau 
transfrontalier, cât şi cli-
matul de afaceri propice 
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loc. 
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portante 

Exporturi şi importuri 
semnificative 

subvenţiilor şi adoptarea 
rapidă la criteriile de con-
vergenţă de la Maastricht -
Terapia de şoc. Balanţa 
comercială deficitară -   18  
miliarde $ pe 1998, în con-
diţiile unei rate de schimb 
de 3,78. 

dezvoltării investiţiilor 
străine şi cooperării cu 
terţe firme străine. 

Croaţia 4,78 anul 
1996 

21,4 
prognoze1999 
19,5 estimări 
1998 

Datele statistice disponibile 
au relevat următoarele: 
Industria    alimentară,    a 
tutunului, băuturilor, indus-
tria metalurgică deţin 26% 
din total producţie, cuprind 
circa 350000 angajaţi, con-
tribuie cu 80% la valoarea 
exporturilor. Agricultura, la 
rândul el, a înregistrat o di-
minuare în importanţă, în 
urma   procesului  de indus-
trializare   postbelică, în 
prezent circa 4/5 din supra-
faţa cultivată este în propri-
etatea privată, realizând 
circa 10-12% din PIB prin 
cereale şi creşterea vitelor. 
Un alt sector economic im-
portant îl constituie con-
strucţiile.   Balanţa comer-
cială deficitară - 4 miliarde $ 
pe 1998 în condiţiile unei 
rate a schimbului de 35,8 
pe 1998. 

Politica economică 
promovată în domeniul 
comerţului exterior a fost 
influenţată de procesul 
destrămării fostei Iugo-
slavii, dar nu a cunoscut 
efectele specifice de tip 
CAER. S-a procedat la 
Implementarea unui me-
canism de ajustare a ratei 
de schimb, menit a stimula 
exporturile, în ceea ce 
priveşte structura comer-
ţului exterior datele relevă 
următoarele: 
În ceea ce priveşte expor-
turile acestea sunt realiza-
te în mod direct, nu ca în 
alte ţări foste membre 
CAER. S-a dezvoltat 
astfel cultura managerială 
şi a crescut valoarea 
adăugată la produsele 
exportate. În structura 
exporturilor ponderea cea 
mai mare o deţine indus-
tria textilă 14,2%, care 
este urmată de celelalte 
ramuri industriale 8%, de 
produsele petroliere 7,9%,   
vapoare 7.3%, alimente şi 
încălţăminte 6,4%. 2. În 
ceea ce priveşte impor-
turile, ele sunt rezultatul 
unui climat protecţionist, 
introducându-se taxe 
vamale în vederea obţinerii 
de rezerve valutare, în 
condiţiile unei politici a 
concurenţei vizând 
acordarea licenţelor la 
import, în structura impor-
turilor sunt cuprinse pro-
duse petroliere 13%, pro-
duse textile 17%, produse 
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P.I.B. mld. 
ECU 

Ramuri industriale im-
portante 

Exporturi şi importuri 
semnificative 

alimentare 5,7%, maşinile 
electrice 4,3% şi pro-
dusele chimice 3,4%, la 
nivelul anului 1995. 

Rusia 147,14 
anul 
1996 

460 prognoză 
1999 450 
estimări 
1998 

Datele statistice disponibile 
indică faptul că la formarea 
PIB au contribuit în mare 
măsură  industria  energet-
ică, cele de lubrifianţi şi 
carburanţi - cu 20%, industrii 
urmate de aşa-numitul 
complex militaro-industrial şi 
industria cărbunelui. La 
rândul ei, agricultura, care 
în perioada comunismului 
era  considerată una din 
“bijuteriile”  economiei,   în 
prezent se confruntă cu un 
dezinteres investiţional. - 
Balanţa comercială este 
excedentară (+ 9 miliarde 
dolari pe estimări 1996) în 
condiţiile unei    rate    a 
schimbului de 6,25. 

În ceea ce priveşte expor-
turile, acestea în general 
se referă la materii prime 
(petrol, gaze naturale, 
cărbune,   nichel), pro-
duse manufacturate în 
relaţii de barter cu statele 
est-europene. 
- Structura exporturilor 
evidenţiază aşa-numitul 
efect Kazahstan,  în sen-
sul că Rusia riscă să 
devină o ţară cu o struc-
tură industrială axată pe 
exportul de materii prime. 
La rândul ei, structura 
importurilor evidenţiază 
următoarele produse: 
- echipamentele militară; 
- produse    electronice    
(microelectronice) 
- produse ale industriei 
aero-spaţiale; 
- maşini electrice; 
- bunuri de consum 

Kazahstan 16,59  Datele statistice disponibile 
relevă următoarele: Indus-
tria extractivă, petrolieră  şi   
de  hidrocarburi, contribuie 
cu circa 25% la producţia 
totală, iar industria feroasă 
şi neferoasă, alături de 
agricultură, au , de  ase-
menea,    ponderi im-
portante. 

În privinţa exporturilor, 
acestea sunt orientate cu 
precădere spre Rusia -
44%, Olanda 7,7% şi Chi-
na - 4.6 %. Importurile 
provin, de regulă, din 
Rusia - 36,1%, Germania 
8,4% şi Ucraina 7,7%. 
Ceea ce este specific 
Kazahstanului este im-
plicarea băncilor străine la 
elaborarea planurilor de 
finanţare a exporturilor. 
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1. DEFINIREA, NECESITATEA ADOPTĂRII ŞI 
TIPOLOGIA POLITICILOR INDUSTRIALE  

 
Dezvoltarea şi expansiunea activităţii industriale, diversificarea sectorială 

a acesteia, impregnarea tuturor activităţilor economice cu un conţinut mai mult 
sau mai puţin industrial au generat la nivelul autorităţii publice a statului "luări 
de poziţie", atitudini prin care acesta să orienteze sensurile evoluţiei industriale 
spre finalităţi extraeconomice, să integreze industriile în spaţii socio-umane 
axiologizate şi pe alte principii decât eficienţa şi profitul. În acest sens, la 
nivelul autorităţilor publice au fost iniţiate, promovate şi dezvoltate o gamă 
diversificată de acţiuni, măsuri şi proceduri în direcţia corectării evoluţiei 
industriale la cerinţele prezentului, orientând, prin instrumente şi norme, 
structurile şi comportamentele industriale spre realizarea unor obiective de 
sorginte macroeconomică, naţională şi, în ultimă instanţă, internaţională. 
Treptat, aceste intervenţii ale statului au fost circumscrise generic conceptului 
de politică industrială. 

1.1. Definirea politicilor industriale 

Termenul de politică industrială - folosit frecvent în problematica strate-
giilor de dezvoltare - prezintă două principale accepţiuni: , 

a) accepţiunea largă (soft), conform căreia politica industrială se identi-
fică cu măsurile sau programele guvernamentale de creştere generală a efi-
cienţei economice a sectorului industrial; 

b) accepţiunea restrânsă (hard), după care politica industrială este ca-
racterizată de intervenţii de natură selectivă ale statului sau ale autorităţilor lo-
cale în funcţionarea întreprinderilor sau sectoarelor industriale, cu obiectivul 
declarat de a creşte performanţa unora dintre aceste întreprinderi sau sectoare 
prin impunerea unor reguli de comportament şi/sau prin modificări în alocarea 
resurselor I1/. 

Putem spune, potrivit unor studii elaborate de OECD, că politica indus-
trială, stabilită în mod unitar de autorităţile publice la nivelul unei ţări sau al unei 
comunităţi de ţări, reprezintă ansamblul orientărilor şi măsurilor pragmatice 
privind: 

• promovarea investiţiilor industriale; 
• ajustarea sectorială; 
• forţa de muncă; 
• promovarea cercetării - dezvoltării, a inovării şi difuzării tehnologice; 
• susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii; 
• rolul întreprinderilor publice; 
• dezvoltarea regională; 
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• protecţia mediului; 
• întărirea concurenţei şi dereglementările; 
• comerţul şi investiţiile internaţionale; 
• cooperarea internaţională /2/ 
Componentele politicii industriale pot fi sistematizate astfel: 
a) cele care vizează producţia industrială: 
- protejarea şi/sau promovarea anumitor industrii; 
- raţionalizarea anumitor industrii; 
- coordonarea transferului de resurse între industrii prin intervenţii guver-

namentale; 
b) cele care vizează organizarea industrială: 
- protecţia concurenţei; 
- stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii; 
- dezvoltarea ofertei de infrastructuri (energie, transporturi, telecomuni-

caţii) 
- promovarea anumitor amplasamente industriale; 
- asigurarea serviciilor de consultanţă şi îndrumare în cazurile majore de 

reorganizare industrială; 
c) cele care vizează corectarea situaţiilor de eşec al pieţelor: 
- promovarea dezvoltării tehnologice; 
- stimularea investiţiei în capitalul uman; 
- diseminarea informaţiei privind oportunităţile de afaceri; 
- protecţia mediului înconjurător şi combaterea poluării /1/. 
Putem spune, aşadar, că politica industrială este principalul instrument 

de gestiune economică aflat la îndemâna guvernelor, care încearcă să creeze 
un mediu prielnic, unde firmele şi industriile naţionale să poată concura cu suc-
ces. Necesitatea adaptării aparatului productiv la concurenţa internaţională, din 
ce în ce mai puternică şi agresivă, în condiţiile în care industria deţine un rol 
decisiv în creşterea economică a unei ţări, a făcut ca politica industrială să 
dobândească noi dimensiuni. 

Experienţa practică a demonstrat faptul că reuşita politicilor industriale 
este condiţionată de coordonarea acestora cu cele bugetare, fiscale, monetare 
şi ale veniturilor, aflate în strânsă legătură /3/. 

1.2. Factorii care impun promovarea unor politici industriale 

În societăţile postcomuniste, traumatizate de dictatura politică şi eco-
nomică a statului, confruntate încă cu procesul complex, multidimensional, al 
depăşirii atotcuprinzătoarei etatizări a vieţii economice, această aversiune - nu 
numai a noii generaţii de economişti, ci a celei mai mari părţi a intelighenţiei - a 
căpătat accente mult mai puternice decât în ţările care nu au cunoscut experi-
enţa "economiei de comandă". Acest lucru este de înţeles, ceea ce se cere 
însă subliniat este faptul că în practica vieţii economice, absolutizarea rolului 
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pieţei, exclusivismul fundamen-talist al acesteia este tot atât de nociv ca şi cel 
etatist /3/. 

De altfel, în pofida acestei declarate aversiuni a aparent incontestabilelor 
argumente teoretice, politicile industriale, politicile economice în general, au 
fost şi sunt o componentă permanentă, organică în funcţionarea economiei, 
manifestată în forme şi cu intensităţi diferite în timp şi spaţiu. Economiile occi-
dentale, din care ni se propovăduieşte respingerea intervenţionalismului statal 
în modelarea structurilor industriale, au practicat timp de decenii politici indus-
triale şi le practică şi azi, fie direct, fie, mai ales, într-o formă disimulată: "cele 
mai multe dintre aşa-numitele politici microeconomice exact aceasta şi sunt", 
spunea profesorul Saul Estrin de la London Business School /4/. 

Prezentăm în continuare principalii factori care impun promovarea unei 
politici industriale încercând, astfel, să argumentăm teoretic susţinerea nece-
sităţii obiective a acestei promovări. 

a) în plan ontic, nu există economie ca unică entitate. Definitoriu pentru 
epoca modernă şi contemporană şi pentru viitorul încă a multor generaţii, este 
forma de organism economic naţional-sta-tal. Acest organism este un subsist-
em al sistemului societal naţional - statal şi se află în raporturi de interde-
pendenţă şi intercondiţioare cu celelalte subsisteme ale organismului societal: 
social, politic, cultural - axiologic etc, care formează un prim mediu extern al 
fiinţării sale şi care îi condiţionează structura mecanismelor de funcţionare şi 
dinamica. 

b) Organismul economic naţional - statal se află în raporturi de interde-
pendenţă directă şi indirectă cu celelalte organisme economice naţional - sta-
tale şi entităţi multistatale sau structuri/organizaţii internaţionale care, în an-
samblul lor, formează al doilea mediu extern al finanţării sale şi care, de ase-
menea, îi condiţionează structura mecanismelor de funcţionare şi dinamica. 

c) Ca tendinţă istorică, organismele economice naţional-sta-tale sunt sis-
teme dinamice complexe cu caracter evolutiv, fiindu-le proprii dezechilibrele ca 
mecanisme de realizare a dinamicii. Aceste dezechilibre sunt de două feluri: 

- interne (între propriile subsisteme componente) şi, 
- externe (între organism şi dublul său mediu extern în care fiinţează). 
d) în plan teoretic, funcţia de autoreglare (organismul economic este un 

organism viu), adică funcţia de realizare a echilibrului dinamic evolutiv a organ-
ismului economic este realizabilă numai de o piaţă liberă, definită ca o piaţă a 
concurenţei perfecte, care implică echilibrul relativ al raporturilor de putere din-
tre agenţii economici. 

În plan ontic, la scara economiei naţionale, pieţe ale concurenţei perfecte 
nu există şi nu pot exista. Aceasta ca urmare fie şi numai a distribuţiei inegale 
a informaţiei în corpusul economiei care, împreună cu componenta euristică a 
unei întregi clase de decizii economice implicate de caracterul evolutiv al vieţii 
economice, determină o inegalitate a costurilor de tranziţie. Rezultă mari 
dezechilibre în raporturile de putere dintre agenţii economici, fapt ce conduce 
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la limitarea şi, chiar, excluderea concurenţei. Pentru prevenirea comportamen-
telor nonconcurenţiale, monopoliste sau oligopoliste, pieţele se cer reglemen-
tate. Cu alte cuvinte, controlul asupra pieţelor, prin reglementarea lor de către 
un factor exogen, este condiţia necesară ca ele să fie libere, respectiv să asig-
ure libera concurenţă. Pieţele sunt departe de a fi cu adevărat libere, puterea 
gravitând în jurul marilor corporaţii gigant /5/. 

e) Obiectivele ansamblului sistemului societal de naturi variate: politice, 
sociale, cultural - axiologice etc. - în virtutea specificului lor noneconomic dar 
care implică, direct sau indirect, economicul ca urmare a caracterului organic 
integrat al subsistemelor organismului societal - nu pot fi realizate numai prin 
acţiunea mecanismelor proprii de autoreglare spontană a economiei, adică a 
pieţelor. Faptul reclamă, inerent, mecanisme suplimentare "de reglare" a 
funcţionării economicului în consens cu cerinţele obiectivelor formulate de 
purtătorul conştiinţei de sine a organismului societal - statul - care acţionează 
şi ca subiect al reglării. 

f) Legat de ceea ce am numit mai sus "al doilea mediu extern" al organ-
ismului economic naţional, pe piaţa internaţională fiinţează două mari sub-
sisteme: cel al economiilor dezvoltate şi cel al economiilor rămase în urmă. 
Realitatea că această piaţă acţionează în favoarea celor puternici - evidentă în 
întreaga evoluţie a economiei mondiale - pune în lumină faptul că respingerea 
ideii unei politici industriale, negarea necesităţii ei obiective, renunţarea la acţi-
unea conştientă, orientată de reducere şi depăşire a decalajelor, reprezintă 
pentru ţările rămase în urmă autocon-damnarea la slabă dezvoltare şi la 
adâncirea decalajelor dintre acestea şi ţările dezvoltate. 

1.3. Tipuri de politici industriale 

În urma analizei concepţiei şi a modului de aplicare a politicilor indus-
triale în diferite ţări ale lumii în ultimele patru decenii, a fost posibilă conturarea 
câtorva tipuri de politici în funcţie de orientarea esenţială a acestora, şi anume: 

• neutrale (generale, orizontale sau neselective) - concepute să aibă 
acelaşi impact asupra tuturor industriilor, aplicate, îndeosebi, în SUA şi Marea 
Britanie; 

• specifice pe activităţi (selective în favoarea unor activităţi regăsite în 
toate industriile ca, de exemplu, cercetarea - dezvoltarea, exportul, formarea şi 
perfecţionarea personalului) -cazuri ilustrative: Germania şi Coreea de Sud; 

• sectoriale (verticale, selective, în favoarea unor largi sectoare ale 
economiei ca, de exemplu, extracţia sau prelucrarea) -cazuri ilustrative: Franţa 
şi Japonia. În această categorie mai sunt cuprinse: 

 politicile specifice pe industrii, definite în sens mai larg sau mai 
restrâns (de exemplu, tractoare, maşini agricole, construcţii navale 
etc.); 
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 politici specifice pe firme, care vizează anumite firme de mari dimen-
siuni şi importanţă deosebită pentru economie; 

 regionale (selective în favoarea dezvoltării accelerate a anumitor 
regiuni) /2/; /3/; I7I. 

Aplicarea politicilor industriale în diferite ţări a condus la rezultate foarte 
diferite, care s-au etalat de la succese apreciabile la eşecuri majore. Experi-
enţa acumulată în această direcţie pe plan mondial a evidenţiat faptul că difi-
cultatea esenţială rezidă în stabilirea şi implementarea politicii industriale, fiind 
determinată de: 

 capacitatea de anticipare a "câştigătorilor", respectiv a industriilor şi 
firmelor cu perspective promiţătoare de dezvoltare; 

 nivelul înalt de competenţă necesară efectuării unor diagnosticuri 
corecte; 

 posibilităţile de disociere a procesului de implementare de interesele 
de grup şi de politicile partizane; 

 posibilităţile de asigurare a concordanţei dintre orientările majore ale 
politicii industriale şi sistemul economic general. 

În funcţie de accentul pus pe un tip sau altul, politicile industriale aplicate 
în perioada anilor 1960-1980 de ţările dezvoltate prezintă caracteristici care le 
diferenţiază sensibil. În cadrul clasificării prezentate mai sus, caracteristicile 
mai detaliate ale politicilor specifice ţărilor menţionate evidenţiază existenţa 
unor orientări mult mai diversificate, în care măsuri corespunzătoare tipului 
precumpănitor de politică se îmbină cu altele specifice celorlalte tipuri trecute 
în revistă. Analiza celor mai ilustrative cazuri de politici industriale aplicate în 
câteva ţări dezvoltate demonstrează că aceste politici reprezintă, în fapt, un 
mix în doze variate de măsuri corespunzătoare diferitelor tipuri arătate, 
măsurile aferente unui tip fiind însă preponderente. Importanţa acordată unui 
tip sau altuia şi dozarea implicită a măsurilor ce le corespund sunt subordonate 
obiectivului general al asigurării competitivităţii internaţionale şi determinate în 
funcţie de avantajele competitive deţinute, de tradiţii, de modelul sociocultural 
naţional etc. 

Astfel, în Statele Unite, măsurile corespunzătoare tipului dominant de 
politică generală au vizat promovarea liberei concurenţe (limitarea proprietăţii 
publice, legi antitrust puternice, dereglementări), încurajarea acordurilor de 
comerţ liber cu parteneri comerciali, managementul neutral al parametrilor 
macroeconomici, menţinerea separată a activităţii bancare de cea a industriilor 
prelucrătoare. Acestor măsuri preponderente li s-au alăturat însă şi unele 
corespunzătoare industriilor aflate în dificultate ca, de exemplu, cele ale oţelu-
lui şi automobilelor) şi pe activităţi (încheierea de contracte de cercetare - dez-
voltare cu sectorul privat şi cu universităţi pentru proiecte având legătură cu 
priorităţile naţionale: - apărare, tehnica spaţială, transporturi, promovarea ex-
porturilor, facilităţi fiscale, finanţare). 
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În Marea Britanie, măsurile de politică generală, precumpănitoare, au 
vizat promovarea liberei concurenţe, menţinerea unei atitudini ofensive cu 
privire la dereglementări şi la privatizare, adoptarea unei puternice legi anti-
trust, atragerea investitorilor străini în industria prelucrătoare. Au mai fost luate 
măsuri de politică specifică pe industrii (în 1970, prin Oficiul Naţional de Dez-
voltare Economică s-a experimentat planificarea industrială, puternic axată pe 
protejarea industriilor aflate în dificultate, prin naţionalizări, asistenţă financiară 
etc.) şi pe regiuni (crearea zonelor de întreprinderi în scopul sprijinirii dez-
voltării regionale). 

În Germania, măsurile corespunzătoare politicii industriale axate pe ac-
tivităţi au vizat promovarea intensă a cercetării-dez-voltării prin finanţarea pub-
lică a cercetării ştiinţifice de bază şi prin crearea unei reţele dense de institute 
de cercetare pentru difuzarea tehnologiilor, precum şi stimularea intervenţiei 
Lănder-elor. Nu au lipsit însă măsuri de politică specifică pe industrii (alocarea 
de fonduri de cercetare anumitor companii - de exemplu, firmei Siemens, 
pentru dezvoltarea unui nou chip; măsuri selective în favoarea unor industrii - 
calculatoare, aerospaţială; protecţia unor industrii în declin - extracţia cărbune-
lui, construcţii navale) şi de politică generală (menţinerea competitivităţii inter-
naţionale, promovarea dezvoltării firmelor industriale mari, dezvoltarea între-
prinderilor mici şi mijlocii puternice şi competitive susţinute de o reţea eficace 
de servicii necesare acestora, integrarea puternică a băncilor şi industriilor, 
dezvoltarea unui sistem cuprinzător de pregătire profesională, practicarea unei 
politici macroeconomice de natură să asigure menţinerea la un nivel redus a 
ratei inflaţiei prin existenţa unei bănci centrale independente şi puternice). 

Dominanta politicii industriale a Coreei de Sud o constituie axarea ei pe 
activităţi, reflectată de adoptarea unei puternice strategii de export, caracteriza-
tă prin regimul de comerţ liber, renunţarea la ratele de schimb multiple, dis-
ponibilizarea capitalului de la instituţiile publice, reducerea impozitelor directe, 
accesul privilegiat la licenţele de export, stabilirea de către Guvern a sarcinilor 
de export. Totodată, au fost luate şi măsuri specifice pe industrii (promovarea 
industriilor embrionare - "infant industries" -oţel, bunuri de capital, construcţii 
navale, electronică - prin acces preferenţial la credite, fiscalitate preferenţială şi 
protejarea pieţei interne; exercitarea de presiuni guvernamentale pentru a 
asigura creşterea rapidă a productivităţii în scopul vânzării unei proporţii 
crescânde din producţie la preţurile pieţei mondiale în cadrul unui orizont me-
diu de timp clar stabilit), precum şi măsuri cu caracter general (sprijinirea pe 
instituţiile de piaţă liberă pentru a se asigura flexibilitatea în alocarea 
resurselor, sprijinirea iniţiativelor private, încurajarea creării de mari grupuri in-
dustriale). 

În cazul Franţei, măsurile specifice pe industrii au vizat: 

 alegerea, în procesul planificării, a industriilor prioritare -aero-spaţiale, 
energie nucleară, transporturi feroviare de mare viteză; 
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 sprijinirea "campionilor" naţionali prin naţionalizări alocaţii de stat şi 
împrumuturi de ta instituţii de stat; 

 protejarea industriilor cu creştere lentă - oţel, construcţii navale; 

 sprijinirea unor filiere de producţie. În politica industrială franceză, 
măsurile de orientare generală au constat în legislaţie slabă antitrust, 
menţinerea controlului puternic asupra instituţiilor financiare prin 
participarea în condiţii de echitate a statului, existenţa unei bănci cen-
trale mai puţin independente, sprijinirea mai recentă a întreprinderilor 
mici şi mijlocii prin facilităţi privind impozitele şi prin asistenţă finan-
ciară, denaţionalizarea unor firme, iar măsurile specifice în favoarea 
unor activităţi au urmărit, precumpănitor, promovarea intensă a expor-
turilor prin asistenţă financiară şi comercială şi informarea largă a 
agenţilor economici. 

În sfârşit, politica industrială a Japoniei s-a bazat, în principal, pe măsuri 
specifice în favoarea anumitor industrii, constând în folosirea "viziunilor strate-
gice" în planificarea indicativă, a subvenţiilor pentru sectoarele prioritare şi a 
acţiunilor de stabilizare a industriilor în declin. Măsurile cu caracter general 
sunt subordonate unei politici unitare destinate să menţină competitivitatea in-
ternaţională şi constau în folosirea unor stimulente de impozite pentru econo-
misire, a unei taxări favorabile pentru companii, a unor investiţii substanţiale în 
educaţie şi instruire, în încurajarea pe scară largă a activităţii bancare şi a sec-
torului de prelucrare, stimularea competiţiei puternice pe piaţa internă, sprijini-
rea industriilor furnizoare, stimularea acţiunilor de îmbunătăţire a calităţii pro-
duselor şi serviciilor. La rândul lor, măsurile specifice pe activităţi au constat în 
acordarea de subsidii pentru proiectele intensive de înaltă tehnologie şi în spri-
jinirea unei puternice orientări spre export a sectorului afacerilor. 



2. RISCURILE POLITICILOR INDUSTRIALE 

 

2.1. Definirea riscului 

Lumea în care trăim este caracterizată prin complexitate, incertitudine şi 
schimbare rapidă, în timp ce pe plan intelectual suntem martorii unei 
îndepărtări de la determinism. Politicile, structurile instituţionale şi gândirea 
tradiţională reuşesc să facă faţă, cu tot mai mare dificultate, acestei situaţii. Es-
te important ca liderii societăţii, fie la nivelul guvernării, al economiei, industriei 
sau învăţământului, să ajungă să înţeleagă mai profund conceptul de incertitu-
dine şi, în cadrul acestuia, pe acela de risc. 

Prin risc se înţelege existenţa unei incertitudini în ceea ce priveşte re-
alizarea unor previziuni asupra evoluţiei unui proces, fenomen sau proiecte şi 
acţiuni întreprinse de autorităţi publice, organizaţii private sau persoane indi-
viduale. Totodată, noţiunii de risc îi mai sunt asociate, cel mai adesea, şi 
apariţia unor efecte secundare cu rezultat negativ care anihilează sau diminu-
ează într-o anumită măsură efectele pozitive ale proceselor, fenomenelor, pro-
iectelor sau acţiunilor pe care iniţiatorii le-au avut în vedere. 

Activităţile economico-sociale prezintă diferite grade de risc şi incertitudi-
ne, în funcţie de caracterul lor, de resursele materiale, umane şi financiare pe 
care le antrenează. Din acest motiv, în literatura de specialitate o importanţă 
aparte a fost acordată riscului din activitatea de cercetare ştiinţifică şi din activi-
tatea financiară. 

Astfel, în activitatea de cercetare ştiinţifică /8/ au fost puse în evidenţă 
următoarele categorii de riscuri: 

a) riscul ştiinţific - soluţia oferită nu corespunde exigenţelor; 
b) riscul economic - soluţia necesită cheltuieli considerabil mai mari 

decât cele preconizate; 
c) riscul tehnic - soluţia oferită include elemente de nesiguranţă în ex-

ploatare; 
d) riscul de producţie - introducerea în producţie a soluţiei oferite ar de-

termina avarii sau blocaje în desfăşurarea procesului de producţie; 
e) riscul de brevetare - soluţia oferită este corespunzătoare, dar a fost 

brevetată anterior de către alte firme. 
Dintre multiplele faţete a riscului din activitatea financiară /9/ se pot 

menţiona: 
a) riscul de creditare - posibilitatea ca debitorul să nu fie capabil să ram-

burseze împrumutul şi dobânzile aferente; 
b) riscul ratei dobânzii - posibilitatea ca un activ generator de dobândă 

să îşi micşoreze valoarea ca urmare a schimbării ratelor dobânzilor; 
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c) riscul lichidităţii - posibilitatea ca o bancă să aibă numerar sau active 
disponibile pe termen scurt într-un volum insuficient pentru a onora cererile de-
punătorilor sau clienţilor; 

d) riscul politic - posibilitatea ca instabilitatea politică dintr-o ţară deb-
itoare să facă dificilă efectuarea la termen a plăţilor în contul datoriei externe. 

În activitatea financiar-bancară este larg răspândită şi noţiunea de gesti-
une a riscului, respectiv procedurile de a minimiza expunerea la diferitele tipuri 
de risc ce apar în derularea activităţilor specifice. Acest obiectiv este atins prin 
intermediul unor politici interne ale băncilor şi/sau al unor aranjamente contrac-
tuale cu instituţiile de asigurări. 

2.2. Specificul riscului în politica industrială 

Din cele arătate anterior a rezultat că în fiecare domeniu al vieţii sociale 
riscul are o anumită specificitate. În politica industrială se pot identifica două 
mari tipuri de riscuri: 

 riscuri generale, asociate, de regulă, oricărei politici promovate în 
domeniul economic şi social; 

 riscuri specifice ale politicii industriale. 
În principal, riscurile generale ale unei politici se concretizează în: 
a) insuficienţa politicii din domeniul economic şi social avut în vedere; 
b) apariţia unor efecte secundare nedorite sau neprevăzute în momentul 

elaborării respectivei politici. 
Ineficienta unei politici se referă la neatingerea obiectivelor propuse sau 

la atingerea respectivelor obiective cu preţul unor eforturi sau a unui consum 
de resurse suplimentare care diminuează o parte a efectelor benefice avute în 
vedere la proiectarea obiectivelor. Cauzele ineficientei unei politici constau în: 

 deficienţe în modul de concepere, respectiv perceperea defectuoasă 
a realităţii, inconsistenţe ale "ideologiei" care stă la baza politicii 
respective, stabilirea incorectă a termenelor intermediare şi finale de 
atingere a obiectivelor; 

 deficienţe în modul de implementare, respectiv necorelări între com-
ponentele politicii avute în vedere cu alte politici promovate conco-
mitent, neconcordanţe între transformările induse de promovarea 
politicii şi cadrul instituţional; 

 deficienţe în explicarea beneficiilor promovării politicii grupurilor-ţintă 
şi, în consecinţă, lipsa mobilizării acestora pentru atingerea obiecti-
velor propuse. 

Apariţia efectelor secundare nedorite sau neprevăzute este o consecinţă 
a caracterului transformator al oricărei politici economice şi sociale. Din acest 
motiv, pe parcursul aplicării ei sunt eliminate sau atenuate o serie de dezechili-
bre mai vechi din cadrul sistemului economico-social, dar se pot genera noi 
tipuri de dezechilibre care au efecte negative asupra durabilităţii dezvoltării so-
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cietăţii în ansamblu. Aceste efecte, care pot reduce uneori în mod semnificativ 
eficienţa unei politici, apar fie datorită unor cauze subiective (ele sunt cu-
noscute de către cei ce elaborează politica, dar impactul lor negativ a fost 
subestimat), fie datorită unor cauze obiective (nu se poate anticipa amploarea 
şi caracterul efectelor secundare decât după terminarea implementării politicii). 

Riscurile specifice ale politicilor industriale derivă, în principal, din ambi-
guitatea definirii conceptului şi a bazei de date statistice necesară pentru o 
evaluare corectă a eficienţei respectivei politici. În funcţie de caracterul mai 
lărgit sau mai restrâns al modului de definire, politicii industriale i se pot imputa 
o serie de nereuşite la nivel macroeconomic, unde o contribuţie determinantă îi 
revine fie modului de concepere şi aplicare al altor politici economice şi sociale, 
fie necorelării şi incoerenţei existente în cadrul "pachetului" de politici econom-
ice şi sociale aplicate la un moment dat. 

În cadrul unei definiţii restrânse a politicii industriale, principala piedică în 
evaluarea corectă a riscului o constituie contradicţia dintre caracterul relativ 
riguros al definiţiei şi raportarea la un set de date care exprimă evoluţia în peri-
oada analizată a economiei unei ţări. În acest context, nu se mai poate "izola" 
contribuţia politicii industriale la performanţa economică de efectele aplicării 
politicilor în alte domenii de activitate sau aceea a şocurilor externe. 

În cazul acceptării unei definiţii în sens larg a politicii industriale, se eval-
uează în fapt eficienţa nu numai a politicii industriale propriu-zise, ci şi a altor 
politici care sunt strâns legate de aceasta. În aceste condiţii, datele statistice 
agregate la nivel macroeconomic pot să ofere o imagine cu un grad de 
adecvare ceva mai ridicat asupra eficienţei politicii industriale. 

În aprecierea riscurilor pe care adoptarea şi promovarea diferitelor tipuri 
de politici industriale le induc asupra durabilităţii dezvoltării economice, un rol 
important trebuie să revină studierii modificării structurii economice, în sens 
larg

1
 identificându-se distorsiunile care pot apărea. De asemenea, este im-

portant să se aibă în vedere că riscul specific al unei politici industriale este 
dependent şi de gradul de dezvoltare al ţărilor unde se aplică respectivele 
politici industriale. Astfel, se pot deosebi: 

 riscuri ale politicilor industriale aplicate în ţările "inovatoare" care au 
un grad ridicat de dezvoltare economică şi sunt capabile să genereze 
noi tehnologii; 

 riscuri ale politicilor industriale aplicate în ţărilor "imitatoare" în curs de 
industrializare care preiau principiile unor tehnologii utilizate în ţările 
dezvoltate şi le adaptează condiţiilor locale; 

                                                           
1
 Structura economică, în sens larg, cuprinde, alături de raporturile dintre ramuri, 
referitoare la alocarea şi utilizarea factorilor de producţie, şi reţeaua de aranjamente 
instituţionale care include şi regulile de comportament împreună cu constelaţia de 
interese ale operatorilor economici /10/. 
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 riscuri ale politicilor industriale aplicate în ţări care trebuie să realizeze 
importante reajustări structurali ale bazei industriale. 

2.3. Deficienţe şi riscuri potenţiale ale unor tipuri de politici 
industriale 

În evaluarea riscurilor asociate politicilor industriale, un plus de cunoş-
tinţe se obţine prin compararea a două tipuri, la prima vedere diametral opuse, 
de astfel de politici. Ne referim la politica industrială bazată pe maximizarea 
atractivităţii pentru investitorii străini pe de o parte, şi pe mobilizarea capitalului 
autohton, pe de altă parte. 

Riscurile asociate maximizării atractivităţii pentru investitorii străini re-
zidă, în principal, în posibilitatea apariţiei în cadrul complexul economic 
naţional a unei dualităţi de tip Lewis /11/. Aceasta reflectă coexistenţa unui 
sector economic cu un grad ridicat de dezvoltare tehnologică şi care utilizează 
partea cea mai valoroasă a capitalului uman, fiind însă dominat de capitalul 
străin, alături de un sector cu performanţe economice şi tehnologice reduse, în 
care se află concentrată cea mai mare a capitalului indigen. 

De aici pot decurge o serie de consecinţe negative în plan economic şi 
social, dintre care se pot aminti: 

a) generarea unei structuri dezarticulate a economiei naţionale, cu un 
grad de sensibilitate deosebit de ridicat faţă de şocurile externe; 

b) segmentarea accentuată a funcţionării pieţei forţei de muncă. Oferind 
salarii cu mult mai ridicate în raport cu condiţiile locale, sectorul dominat de 
capitalul străin îşi asigură, relativ uşor, forţa de muncă necesară desfăşurării în 
bune condiţii a procesului de producţie. In schimb, sectorul capitalului autohton 
se poate confrunta cu o penurie accentuată de forţă de muncă. Totodată, dis-
crepanţele salariale exagerate pot avea consecinţe negative asupra posibil-
ităţilor de dezvoltare a producţiei naţionale de bunuri de consum; 

c) o instabilitate accentuată a ritmului de creştere economică datorită 
dependenţei sporite de fluxurile de capital străin. De aici decurg o serie de 
consecinţe asupra valorificării capitalului uman, precum şi o serie de restricţii 
asupra politicii monetare şi fiscale; 

d) acordarea de facilităţi fiscale şi/sau alte forme de sprijin investitorilor 
străini poate însemna diminuarea resurselor financiare care ar putea fi alocate 
pentru rezolvarea unor probleme sociale, dezvoltarea învăţământului sau a al-
tor forme de creştere a calităţii capitalului uman, sprijinirea creşterii compe-
titivităţii firmelor cu capital indigen, creării şi dezvoltării unor capabilităţi tehno-
logice naţionale; 

e) datorită structurii segmentate a economiei apar şi alte inconveniente, 
dintre care se pot aminti: 

 ineficienta unor măsuri de susţinere a dezvoltării economiei cu 
caracter general adoptate de către autorităţile publice. De exemplu, 



 

 

 

504 

măsurile de stimulare a cererii agregate nu vor da rezultatele aştep-
tate în ceea ce priveşte creşterea PIB-ului şi a ocupării forţei de 
muncă într-o economie cu puternice disparităţi ale veniturilor 
populaţiei şi a performanţelor agenţilor economici; 

 difuzarea, doar în anumite segmente ale economiei naţionale, a unor 
schimbări tehnologice majore reduce considerabil posibilitatea 
apariţiei unor externalităţi tehnologice pozitive pentru antreprenorii 
indigeni, care constituie una dintre premisele generării unui dinamism 
tehnologic de lungă durată; 

 se creează o stare de dependenţă pasivă faţă de investitorii străini în 
ceea ce priveşte reînnoirea bazei tehnologice naţionale care deter-
mină o limitare a posibilităţilor de creare şi diversificare a avantajului 
comparativ şi competitiv. 

Riscurile asociate politicilor industriale bazate în mod preponderent pe 
mobilizarea capitalului indigen sunt legate de generarea unei structuri oligopo-
liste a economiei şi a unui naţionalism economic. 

Între consecinţele negative care pot decurge din această situaţie cele 
mai relevante sunt: 

a) se generează o tendinţă de substituire a importurilor care, pe termen 
lung, determină apariţia unei structuri economice cu un grad sporit de capital - 
intensitate şi consumuri specifice ridicate de materii prime şi energie electrică 
/12/; 

b) încercarea de a creşte exportul, pe fondul limitării importurilor şi a ac-
cesului capitalului străin, într-o epocă a unei considerabile expansiuni - a libe-
rului schimb, poate determina măsuri de retorsiune din partea principalilor 
parteneri comerciali externi; 

c) gradul sporit de complexitate a structurii pe ramuri al economiei impu-
ne alocarea unor fonduri considerabile pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi 
tehnologice naţionale. În condiţiile unui grad scăzut de cooperare inter-
naţională, soluţiile obţinute pot fi cu mult mai costisitoare decât cele care ar fi 
putut fi realizate în cazul unei economii deschise; 

d) limitarea concurenţei poate conduce la rigidizarea legăturilor inter-
ramuri, ceea ce creşte gradul de vulnerabilitate al economiei la diferitele tipuri 
de şocuri; 

e) existenţa unor puternice grupuri financiar - industriale care au stabilit 
legături extinse cu aparatul de stat poate conduce la unele deformări în pro-
cesul de alegere şi, apoi, de sprijinire a câştigătorilor care, aşa cum s-a arătat 
anterior, constituie un obiectiv esenţial al politicii industriale într-o viziune struc-
turalistă. În aceste condiţii, se pot manifesta o serie de consecinţe negative ale 
asimetriei de informaţii. Creşte astfel, probabilitatea de apariţie a selecţiei ad-
verse (nu se aleg, pentru a fi "premiate", cele mai performante realizări ale 
agenţilor economici); 
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f) invocarea importanţei dezvoltării unor domenii de activitate, consider-
ate ex ante ca decisive pentru menţinerea în viitor a dinamismului economic 
sau tehnologic poate conduce la manifestarea unor fenomene cu efect frenator 
asupra durabilităţii creşterii economice, cum sunt: bugetul moale (acordarea de 
sprijin financiar corelat într-o mică măsură cu performanţele care au fost 
obţinute) şi hazardul moral (conflictul dintre calitatea proiectelor de investiţii şi 
nivelul fondurilor proprii); 

g) puternice presiuni asupra sistemului bancar pentru acordarea de cred-
ite cu dobândă preferenţială acelor domenii de activitate considerate ca fiind 
piloni ai dezvoltării economice. În consecinţă, se generează puternice presiuni 
asupra activităţii financiar-bancare şi o serie de derogări de la regulile unei 
guvernante corporative eficiente. Din acest motiv, în momentele de criză pe 
piaţa financiar-valutară internaţională, şocurile induse vor fi puternic resimţite 
atât de către economia nominală, cât şi de către economia reală. Se pot pro-
duce falimente ale băncilor şi/sau intrarea economiei naţionale, în ansamblul 
său, într-o adâncă şi prelungită recesiune; 

h) apar o serie de costuri suplimentare în legătură cu formarea capitalu-
lui uman datorită lipsei de cooperare internaţională; 

i) asigurarea unei protecţii extinse şi a unei subvenţionări a unor ramuri, 
care în ţările dezvoltate constituie motorul creşterii economice, se poate dovedi 
o acţiune cu efecte contraproductive majore. În acest fel, apar noi distorsiuni în 
cadrul economiei naţionale şi se reduc, în mod drastic, stimulentele de a se 
găsi soluţii tehnologice cu adevărat înnoitoare. Pe termen lung aceasta poate 
conduce la pierderi majore de competitivitate, încetinirea ritmului dezvoltării 
tehnologice şi la o risipă considerabilă de resurse umane, materiale şi finan-
ciare. De asemenea, există pericolul ca în momentul în care respectiva politică 
industrială nu mai poate fi susţinută din diferite motive, să se asiste la pierderi 
însemnate de potenţial productiv pentru a căror recuperare ar fi necesare peri-
oade îndelungate de eforturi ale populaţiei şi de mobilizare a unor importante 
resurse financiare. 



3. RISCURILE UNOR POLITICI INDUSTRIALE  
DE SUCCES 

 

3.1. Cazul Coreei de Sud 

Experienţa Coreei de Sud (denumită, în continuare, Coreea) a fost 
frecvent citată ca un exemplu de industrializare şi creştere rapidă, iar politica 
industrială a acestei ţări a fost privită ca una din cheile succesului ei economic. 

Care a fost secretul succesului Coreei? Cât de eficientă a fost politica in-
dustrială coreeană? Dacă a fost eficientă, de ce a fost? Care sunt lecţiile care 
se desprind din politica coreeană pentru ţările în curs de dezvoltare? Acestea 
sunt unele dintre cele mai frecvente şi relevante întrebări pe care, în ţările în 
curs de dezvoltare, şi le pun autorităţile care elaborează politica, economiştii 
preocupaţi de dezvoltare, precum şi alţi specialişti. 

Răspunsurile la aceste întrebări nu sunt nici simple, nici clare, din cauza 
naturii foarte complexe a procesului de dezvoltare. În primul rând, secretul 
miracolului economic, dacă există vreunul, trebuie să fie arătat ca o soluţie-
sistem şi nu ca o sumă de soluţii parţiale. Chiar dacă eforturile de dezvoltare 
ale Coreei au fost făcute pas cu pas, rezultatul lor s-a datorat unui set complet 
de ajustări ale sistemului economic naţional a cărui structură s-a schimbat 
mereu în ultimii 30 de ani. 

Politica industrială coreeană a parcurs trei faze distincte în perioada din 
1961 până în prezent. Prima fază, 1961-1972, a fost faza în care au avut loc 
reforme majore de politică şi edificări instituţionale pentru a promova industri-
alizarea orientată spre export. În a doua fază, care a început în 1973 şi a con-
tinuat până în 1979, dominaţia industriei grele şi a celei chimice s-a realizat 
prin credite subvenţionate şi politici fiscale, protecţie selectivă, restricţii la intra-
re şi implicarea directă a Guvernului în procesul de luare a deciziilor indus-
triale. În a treia perioadă, care începe în 1980, Guvernul a urmărit aceeaşi 
strategie orientată spre export, în acelaşi timp cu stabilitatea preţurilor, liber-
alizarea pieţei şi restructurarea industrială în interior. 

În vederea atât a îndeplinirii eficiente a programelor de raţionalizare cât 
şi a îmbunătăţirii sistemului de sprijinire industrială, Guvernul a aprobat în 1986 
Legea dezvoltării industriale. Legea înlocuia şapte legi de promovare a unor 
industrii individuale şi definea rolul Guvernului de a fi, în principal, un mediator 
(troubler-schooter). Corespunzător acestui rol, Guvernul Coreei trebuie să in-
tervină pentru raţionalizarea industrială în sectoarele unde piaţa a eşuat. În 
sectoarele pentru care competitivitatea internaţională este vitală economiei, dar 
nu se aşteaptă ca aceasta să se realizeze prin piaţă, Guvernul urmează să în-
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curajeze specializarea prin stimulente indirecte desemnate să promoveze pro-
gresul tehnologic. 

Din a doua parte a anilor 1980, strategia de dezvoltare a Coreei s-a 
modificat mult, fiind îndreptată spre activităţi inovaţionale. Această schimbare 
de politică este legată de faptul că Coreea şi-a pierdut competitivitatea în in-
dustriile intensive, cu muncă bazată pe salarii joase, astfel că alte ţări în curs 
de dezvoltare, cu salarii mult mai joase, au ajuns rapid din urmă Coreea în 
aceste industrii. Guvernul a promovat activităţile de inovaţii printr-un pachet de 
stimulente directe şi indirecte a investiţiilor în cercetare - dezvoltare (C-D), ca 
finanţarea preferenţială şi înlesniri fiscale. 

Începând cu anii 1990, restructurarea economiei coreene s-a accelerat 
ducând la o economie tot mai dihotomizată. Sectorul industriei prelucrătoare, 
industria grea şi cea chimică, cu mari investiţii în C-D, au început să se bucure 
de faza de avânt a ciclului economic în timp ce industriile uşoare erau într-o 
fază de recesiune. Chiar în aceeaşi ramură, performanţa marilor firme care in-
vestiseră mult în C-D s-a îmbunătăţit substanţial în ultimii ani, în timp ce 
întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) au avut numai ameliorări mediocre. 
Această dihotomie rămâne una din problemele majore. În sectorul prelucrător, 
firmele cu 5-299 lucrători sunt definite a fi IMM, existând excepţii de la această 
definiţie, corespunzător caracterului intensiv de muncă al industriei. 

Politica industrială coreeană a cunoscut în trecut o orientare intervention-
istă. Riscul unui eşec guvernamental a fost parţial împiedicat prin difuzarea in-
formaţiei între Guvern şi sectorul privat şi prin sistemul de stimulente bazat pe 
performanţe. Dar politica industrială interventionistă nu a fost lipsită de 
probleme şi de riscuri. 

• Politica guvernamentală a favorizat producătorii faţă de consumatori, 
punând accent mai mare pe creştere decât pe bunăstarea naţională, pe 
creşterea calităţii vieţii. Deoarece prioritatea strategică a fost axată pe sectorul 
prelucrător şi creşterea exporturilor lui, dezvoltarea pieţelor financiare şi a altor 
sectoare noncomerciale a fost sacrificată. Pe cât de promiţătoare poate fi 
înregistrarea unei creşteri comprimate, pe atât de nesănătoasă este creşterea 
neechilibrată. Cele două dezastre din Coreea din 1995, prăbuşirea Podului 
Sungsoo şi colapsul atacului departamentului Sampoong reflectă, de ase-
menea, dimensiunea acestei rămâneri în urmă a sectorului noncomercial, o 
umbră a creşterii comprimate. Oricum, este dificil să se demonstreze că o 
strategie alternativă ar fi avut rezultate mai bune în condiţiile structurii socioec-
onomice a Coreei /13/. 

• Datorită schimbărilor rapide din mediul economic, social şi politic din 
Coreea şi din lume, vechea strategie a politicii industriale coreene nu a mai fost 
eficientă sau sustenabilă. Înainte de toate, economia coreană se află într-un 
stadiu mai avansat de dezvoltare, cu o mai mare complexitate şi sofisticare. În 
acest stadiu, acţiuni ca cele privind selectarea industriilor care promit şi ori-
entările specifice creşterii pe termen lung nu mai pot fi incluse în politica 
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guvernamentală şi controlul birocratic. În plus, anticipaţiile sociale privind rolul 
Guvernului s-au schimbat. Societatea cere acum ca Guvernul să joace un rol 
multidimensional mai mare, acordând o atenţie mai mică creşterii economice 
rapide şi o atenţie mai mare dezvoltării sociale şi calităţii vieţii. În sfârşit, chiar 
dacă Guvernul ar vrea încă să-şi urmărească strategia industrială din trecut, 
mijloacele pentru a o face nu mai există. O dată cu globalizarea activităţii eco-
nomice şi liberalizarea pieţelor, mecanismele de control ale Guvernului Coreei 
privind firmele, fie au dispărut, fie au slăbit considerabil. În acest nou mediu 
economic şi comercial, vechea strategie coreeană de promovare a exportului 
printr-o puternică protecţie a pieţelor autohtone nu mai este sustenabilă. Politi-
ca industrială a Coreei va trebui să fie global armonioasă. 

Economia coreeană trece acum de la o fază de creştere bazată pe ex-
pansiunea inputului la o fază bazată pe inovaţie. Cu o ocupare aproape deplină 
şi o reducere a orelor de lucru, contribuţia inputului muncă la creşterea veni-
tului naţional va scădea. Partea creşterii inputului capital este, de asemenea, 
limitată prin rata investiţiei deja înaltă. Rata anuală a investiţiei în PNB pentru 
cinci ani, 1990-1994, a fost de 36,9%. De aceea, surse suplimentare de 
creştere potenţială ar trebui găsite în alte domenii şi anume în progres tehno-
logic şi inovaţie. 

Acum, s-a format deja un consens între oamenii de afaceri, guvernanţi şi 
chiar publicul în ceea ce priveşte inovaţia ca una din cele mai importante surse 
de creştere potenţială în Coreea. Coreea trebuie să descifreze modalitatea de 
a crea cele mai bune condiţii pentru activităţi inovaţionale şi mecanismul de 
legătură între inovaţia individuală şi extinderea performanţei macroeconomice. 

• în condiţiile mişcării către liberalizare şi globalizare, guvernul şi sectorul 
privat găsesc dificilă ajungerea la un consens privind caracteristicile politicii 
industriale. Oricum, statele naţionale şi corporaţiile multinaţionale au un interes 
comun în ceea ce priveşte competitivitatea structurală. Competitivitatea unei 
firme depinde nu numai de eficienţa ei economică, ci şi de structura mediului 
economic (adică legile şi practicile referitoare la piaţa muncii, piaţa financiară, 
piaţa bunurilor, sistemul de educaţie şi pregătire profesională, infrastructura 
tehnologiei etc). De aceea, sectorul privat şi-a intensificat cererea faţă de 
guvern de a crea un mediu favorabil. Pentru a veni în întâmpinarea acestei 
cereri, diferite ministere trebuie să coopereze mai strâns între ele în vederea 
mobilizării şi combinării competenţelor şi informaţiei disponibile în interiorul 
guvernului. 

• O dată cu creşterea mobilităţii resurselor dincolo de graniţele naţionale, 
calitatea resurselor umane devine un determinant important al competitivităţii 
industriei naţionale. Reformarea cu succes a sistemului educaţional este o 
problemă iminentă pentru Coreea. Cercetarea universitară nu este destul de 
activă, iar cercetarea comună între universităţi şi firme este abia la început. De 
asemenea, resursele umane capabile de inovaţie cer şi firme inovative. Capi-
talul uman de înaltă calitate cerut de astfel de activităţi se formează nu numai 
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prin îmbunătăţirea calităţii educaţiei profesionale superioare, ci şi prin partici-
parea directă în procesul de inovaţie. 

• Restructurarea industrială în Coreea s-a accelerat continuu prin liber-
alizarea pieţei interne şi competiţia sporită de pe piaţa internaţională. În contex-
tul unor asemenea schimbări, politica industrială trebuie să cuprindă nu numai 
sectoarele şi companiile care se dezvoltă şi au performanţe remarcabile, ci şi 
companiile şi sectoarele în declin. În ceea ce priveşte sectoarele în declin, di-
recţia de politică care ar fi de dorit este aceea de sprijinire a ajustării iniţiate de 
ele însele, mai degrabă decât subvenţiile pentru întârzierea falimentului. 
Guvernul trebuie să reducă barierele existente prin înlesnirea fuziunilor şi aso-
cierii, ca şi a concedierii de personal, cerute pentru a evita falimentul şi/sau a 
iniţia un program de restructurare. În Coreea, marilor conglomerate (chaebo-
luri) li se interzice asocierea şi fuziunea pentru a evita o concentrare econom-
ică suplimentară. Chaebolurile au capacitatea financiară pentru a prelua com-
paniile slab performante şi competenţa managerială pentru a le transforma în 
companii înalt performante. Pe de altă parte, în Coreea, legea privind nivelul 
de salarii nu defineşte situaţiile concrete în care concedierea de personal este 
legitimă. Deoarece legitimitatea concedierii de personal depinde de precedente 
judiciare, costul litigiilor constituie o barieră la restructurarea eficientă sau op-
timă /13/. 

• Firmele coreene participă activ la diviziunea internaţională a muncii cu 
alte firme din lume. În acelaşi timp, ele se străduiesc să-şi croiască propria cale 
în interiorul reţelelor globale de inovaţii, angajându-se în alianţe cu companiile 
importante din lume. De aceea, o direcţie de dorit a politicii industriale coreene 
este aceea de a crea un sistem de instituţii care să inducă competiţia locală pe 
piaţă şi să faciliteze cooperarea industrială internaţională. Aşadar, Coreea a 
realizat o industrializare şi o creştere extrem de rapide în ultimele trei decenii şi 
nu se poate nega faptul că Guvernul Coreei a jucat un rol important în procesul 
acestei dezvoltări, pornind de la stabilirea unui cadru instituţional pentru organ-
izarea şi alocarea resurselor şi pentru a stimula întreprinzătorii potenţiali, şi 
continuând cu adoptarea unei strategii de creştere bazată pe export (o strate-
gie "agresivă" chiar din acest punct de vedere), încurajând deliberat companiile 
în acest sens. Toate acestea au implicat şi riscuri, politica industrială a Coreei 
trebuind să fie reorientată acum către îmbunătăţirea calităţii vieţii, crearea unui 
cadru instituţional pentru un sistem naţional de inovaţie eficient, către sprijini-
rea eforturilor de autoajustare ale sectorului privat şi către înlesnirea cooperării 
industriale între firmele autohtone, ca şi între acestea şi companiile străine. 

3.2. Cazul Irlandei 

Un model de politică industrială care a generat şi generează încă un re-
marcabil dinamism economic, dar opus, din multe puncte de vedere, celui 
practicat de Coreea de Sud, este cel existent actualmente în Irlanda. Dacă în 
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cazul sud-coreean se manifestă un accentuat naţionalism economic, modelul 
irlandez prezintă ca un element esenţial, caracteristicile.unei atractivităţi max-
ime faţă de investiţiile de capital străin, mai cu seamă în domeniile de vârf. 

Cauzele care au stat la baza implementării acestui tip de politică indus-
trială au rădăcini în dezvoltarea industrială a Irlandei de după cucerirea inde-
pendenţei. Adoptarea în anii '30 a unei politici comerciale protecţioniste a de-
terminat izolarea industriei acestei ţări de mediul concurenţial internaţional şi, 
implicit, lipsa stimulentelor pentru sporirea performanţelor economice şi utili-
zarea eficientă a capitalului uman. 

În contextul pregătirii aderării la Uniunea Europeană, Guvernul irlandez a 
decis în 1969 să adopte o poziţie tranşantă privind dezvoltarea industrială a 
ţării. Pentru aceasta, a fost înfiinţată, printr-o lege votată de către Parlament, 
Agenţia de Dezvoltare Industrială (IDA). Prin politica de recrutare a personalu-
lui, cât şi prin modul de funcţionare, s-a urmărit să se asigure acestei agenţii 
guvernamentale un grad maxim de credibilitate /14/. 

În contextul acestui cadru instituţional, politica industrială a Irlandei se 
sprijină pe doi piloni: 

 o atitudine pragmatică faţă de investiţiile străine; 

 sprijinirea de către autorităţile publice, prin diferite pârghii şi meca-
nisme, a transferului noilor tehnologii din centrele de cercetare - 
dezvoltare şi universităţi către sistemul productiv. Astfel, au fost 
identificate cauzele care făceau ca firmele străine să fie reticente în a 
investi în economia irlandeză şi au fost concepute soluţii pentru a le 
înlătura. Drept urmare, s-a acţionat în următoarele direcţii: 
•  dezvoltarea infrastructurii

1
 prin construirea de drumuri, şosele, 

reţele de telecomunicaţii, spaţii pentru birouri şi clădiri industriale; 
•  eliminarea penuriei de forţă de muncă calificativă din domeniile 

care prezintă interes pentru investitorii străini, prin suportarea de 
către IDA, în proporţii de până la 100%, a costurilor şcolarizării 
personalului care urmează să fie angajat în cadrul noilor unităţi 
productive; 

•  stimularea activităţii de export a investitorilor străini prin scutirea de 
impozit a producţiei exportate; 

•  stimularea iniţierii de activităţi industriale de către investitorii străini 
prin practicarea unui nivel de impozitare foarte redus (10%) pentru 
respectivele activităţi; 

                                                           
1
 În dezvoltarea infrastructurii, un rol important l-a avut şi accesul Irlandei la Fondul de 
Coeziune al Uniunii Europene. Acest Fond este deschis numai ţărilor mai puţin 
dezvoltate, membre ale Uniunii, şi are drept obiect sprijinirea dezvoltării infrastructurii 
şi protecţia mediului. 
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• asigurarea unei creşteri moderate a costurilor salariale prin acor-
darea unor concesii sindicatelor care sunt consultate în luarea 
deciziilor majore privind dezvoltarea industrială. 

Concomitent, s-au monitorizat noile tendinţe din economia mondială şi s-
a sprijinit adoptarea de metode pentru organizarea activităţii, strâns legate de 
tehnologiile informaţionale cum ar fi: telemarketingul sau comerţul electronic. 

Un important rol în aceste evoluţii pozitive l-a jucat liberalizarea pieţei 
telecomunicaţiilor cu scopul de a stimula investiţiile în acest segment cu o im-
portanţă crescândă în cadrul infrastructurii. Accentul pus pe dezvoltarea tele-
comunicaţiilor a generat o serie de influenţe pozitive, dintre care se pot aminti: 
creşterea atractivităţii pentru noi investiţii de capital străin pe de o parte, şi ex-
tinderea utilizării tehnologiilor informaţionale în activitatea economico-so-cială, 
precum şi a fabricării unor componente importante ale acestora, pe de altă 
parte. În acest sens, este important de subliniat faptul că Irlanda a atras în ul-
timii ani circa 40% din totalul investiţiilor efectuate în străinătate de companiile 
nord-americane din industria electronică. Această evoluţie a avut efecte fa-
vorabile pe piaţa forţei de muncă, dacă se are în vedere crearea a peste 7000 
noi locuri de muncă. Tendinţe oarecum similare s-au înregistrat şi în alte ramuri 
economice, cum ar fi telecomunicaţiile şi serviciile financiare. Conform statis-
ticilor, anul 1998 a fost un an în care s-a înregistrat un record al investiţiilor 
străine. Agenţia de Dezvoltare Industrială a anunţat existenţa a 128 astfel de 
proiecte şi crearea, pe această cale, a 16.000 noi locuri de muncă /15/. 

Succesul dobândit în cazul tehnologiilor informaţionale nu a generat în 
rândul autorităţilor irlandeze o stare de automulţumire. Pe baza experienţei 
acumulate în crearea şi dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale, în 
prezent, se acţionează pentru apariţia, ca o componentă majoră a economiei 
irlandeze, a unui alt domeniu al înaltei tehnologii, respectiv biotehnologiile. 
Pentru aceasta, autorităţile competente sunt pregătite să acorde asistenţă fi-
nanciară în vederea facilitării iniţierii unor noi afaceri în ramura amintită, în 
primul rând creşterea bugetului alocat cercetărilor pentru dezvoltarea bio-
tehnologiilor. De asemenea, sunt încurajate dezbaterile publice asupra 
avantajelor şi riscurilor pe care extinderea acestui tip de tehnologii le are 
pentru activitatea economică şi socială. 

Drept urmare, pe parcursul anilor '90, Irlanda a înregistrat un ritm înalt de 
creştere a PIB - ului, ceea ce i-a permis să reducă în mod semnificativ decala-
jele faţă de ţările cele mai dezvoltate din Uniunea Europeană. Ritmul de 
creştere al formării brute a capitalului fix a fost, în mod constant, mai ridicat 
decât cel al consumului privat, şi mai lent decât cel al exportului, ceea ce ilus-
trează, în mod sintetic, caracteristicile unei economii deschise, în expansiune 
/16/. Aceste evoluţii au determinat o serie de consecinţe, care se constituie 
drept premise favorabile pentru susţinerea procesului de creştere economică în 
viitorii ani, respectiv existenţa unui surplus bugetar, a unei datorii externe 
scăzute, a unei rate scăzute a inflaţiei şi, implicit, a dobânzilor. 
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Cu toate succesele incontestabile pe care Ie-a înregistrat, politica indus-
trială promovată în Irlanda prezintă şi o serie de neîmpliniri şi riscuri potenţiale. 

• Astfel, de dezvoltarea economică rapidă din ultimele decenii au bene-
ficiat doar o parte dintre regiunile ţării. În consecinţă, se manifestă un fenomen 
de depopulare a unor zone rurale, ceea ce are efecte negative asupra dez-
voltării agriculturii, care constituie, în mod tradiţional, o ramură importantă a 
economiei irlandeze. Mobilitatea internă de amploare a populaţiei a determinat 
creşterea rapidă a gradului de urbanizare, ceea ce a generat o mărire bruscă a 
preţului locuinţelor şi o acutizare a problemelor edilitare în unele oraşe. 

• Influxul masiv de capital străin a determinat o "supraîncălzire" a eco-
nomiei, simptomele acestei stări reflectându-se în apariţia unei penurii de forţă 
de muncă posedând calificările specifice sectorului tehnologiilor informaţionale 
sau în necorelarea capacităţii infrastructurii cu nivelul cerinţelor dezvoltării, 
uneori explozive, a sistemului productiv /17/. 

În consecinţă, salariile tind, deseori, să crească mai repede decât pro-
ductivitatea muncii, ceea ce, pe termen lung, contribuie la erodarea competi-
tivităţii

1
 şi, implicit, la reducerea atractivităţii pentru investiţiile străine. Totodată, 

creşterea salariului real va antrena schimbări în structura consumului prin 
creşterea preferinţei faţă de produsele provenite din import. Această creştere 
suplimentară a importurilor ar putea genera, în mod indirect, noi pierderi pe 
planul competitivităţii prin alimentarea unor presiuni inflaţioniste. 

• O eventuală retragere masivă a investiţiilor străine ar avea pentru eco-
nomia irlandeză efecte deosebit de negative pe termen scurt. Şi aceasta dato-
rită existenţei unei marcate diferenţieri din punct de vedere al performanţei 
economice şi al posibilităţilor de asimilare a schimbărilor tehnologice. Ca re-
zultat al politicii industriale promovate în ultimele decenii, s-a creat în cadrul 
economiei un segment deosebit de eficient dominat de firmele străine şi spri-
jinit în mod constant de către autorităţile publice, căruia i se datorează în mare 
măsură performanţele deosebite din ultima perioadă. Segmentul dominat de 
capitalul indigen, apare ca fiind relativ ineficient şi necompetitiv. În cadrul 
acestuia, nivelul activităţilor de cercetare - dezvoltare este scăzut, iar baza 
tehnologică prezintă destule puncte slabe. 

 

                                                           
1
 Potrivit părerii specialiştilor, un factor major de risc pentru competitivitatea de 
ansamblu a industriei irlandeze l-ar reprezenta o devalorizare bruscă a lirei sterline, 
moneda naţională a Regatului Unit, principalul său partener comercial /15/. 



4. CONCLUZII ŞI ÎNVĂŢĂMINTE 

 

4.1. Concluzii desprinse din experienţa internaţională 

Din parcurgerea unor consideraţii teoretice, dar şi din prezentarea cazur-
ilor unor ţări care au reuşit să integreze în cadrul economiilor lor noi tehnologii, 
rezultă că, deşi are un rol deosebit de însemnat în accelerarea considerabilă a 
ritmului creşterii economice, politica industrială nu este scutită de o serie de 
riscuri. Prin ea însăşi, politica industrială nu poate constitui un panaceu pentru 
primenirea bazei tehnologice în cazul ţărilor industriale dezvoltate sau pentru 
micşorarea sensibilă a decalajelor în cazul ţărilor în curs de dezvoltare sau a 
celor nou-industrializate. 

Analiza atentă a concepţiei şi implementării politicilor industriale relevă 
faptul că nu se poate vorbi de un tip perfect de astfel de politici. Cauzele suc-
ceselor limitate sau ale eşecurilor rezidă atât în unele exagerări sau incon-
sistenţe doctrinare, cât şi în lipsa de coordonare cu alte politici economice şi 
sociale, şi în existenţa unui cadru instituţional care nu este în concordanţă cu 
intensitatea modificărilor structurale determinate de demararea proceselor de 
reducere substanţială a decalajelor faţă de ţările cele mai dezvoltate sau de 
introducere pe scară largă a noilor tehnologii în cadrul sistemului productiv. 

Pentru a constitui un factor cu o reală contribuţie la o creştere economică 
durabilă, politica industrială trebuie să posede un pronunţat caracter pragmatic. 
Această cerinţă este impusă de diversitatea condiţiilor de aplicare atât în 
spaţiu, cât şi în timp. Experienţele pozitive ale unor ţări în construirea sau re-
structurarea, într-o perioadă scurtă de timp, a unei texturi industriale perfor-
mante nu pot fi preluate tale-quale. Dar aceasta nu înseamnă o respingere, în 
totalitate, a ceea ce este realmente valoros din respectivele experienţe. În fapt, 
în conceperea şi aplicarea politicilor industriale în actualele condiţii, un rol tot 
mai însemnat va reveni proceselor de învăţare.  

Caracterul tot mai dinamic al evoluţiilor din mediul economic intern şi ex-
tern face necesară existenţa unei continue preocupări din partea autorităţilor 
competente pentru primenirea politicilor industriale, chiar dacă situaţia 
prezentă a economiei naţionale este favorabilă. Experienţa diferitelor ţări sem-
nalează faptul că situarea pe poziţii conservatoare în aplicarea unui anumit tip 
de politică industrială devine contraproductivă pe termen lung. Exemple în 
acest sens sunt strategia de substituire a importurilor, care a generat creşteri 
economice rapide în anii '60, dar s-a dovedit cu totul insuficientă începând cu 
anii '80, şi strategia de promovare a exportului care a permis unor ţări sud-est 
asiatice să realizeze un adevărat miracol economic în anii 70 şi '80, dar şi-a 
pus în evidenţă limitele în cea de-a doua jumătate a anilor '90. 
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Evoluţiile din ultimul deceniu al secolului al XX-lea pun în evidenţă 
apariţia unor noi factori care condiţionează eficacitatea politicilor industriale. 
Astfel, s-a conturat o creştere a complexităţii aparatului productiv pe fondul 
unei tot mai accentuate globalizării a proceselor economice. În consecinţă, s-a 
relevat, cu tot mai multă pregnanţă că, pentru a sprijini realmente procesul de 
dezvoltare economică şi socială, intervenţiile selective ale autorităţilor publice 
în unele sectoare şi ramuri industriale trebuie să se facă în sprijinul pieţei, nu 
împotriva ei. 

Facilităţile acordate anumitor sectoare sau ramuri industriale nu trebuie 
să fie unilaterale, fără o corelaţie cu rezultatele obţinute şi care să conducă la 
apariţia unui comportament al agenţilor economici care să fie în contradicţie cu 
logica economiei concu-renţiale. Cu alte cuvinte, este necesar să se promo-
veze formarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial, diseminarea celor mai 
valoroase metode de organizare a proceselor de producţie a tehnologiilor 
adecvate condiţiilor locale şi nu să genereze premisele unui comportament de 
căutare de rentă sau a unor practici monopoliste. 

Pentru a creşte eficienţa politicii industriale şi a se micşora în mod sub-
stanţial riscurile acesteia este necesar să se adopte o viziune sistemică. Alături 
de vechile teme devenite clasice ale politicii industriale, respectiv diminuarea 
imperfecţiunilor pieţei în alocarea factorilor de producţie şi stimularea schim-
bărilor tehnologice, pe de o parte, şi sprijinirea selectivă a unor sectoare şi 
ramuri cu largi efecte de antrenare, pe de altă parte, este necesar să se ex-
tindă preocupările şi la alte domenii cum ar fi: 

 rolul investiţiilor străine; 

 protecţia mediului înconjurător; 

 dezvoltarea regională; 

 formarea capitalului uman; 

 constituirea unui cadru instituţional care să aibă un grad sporit de 
funcţionalitate; 

 armonizarea intereselor diferitelor grupuri participante la procesul de 
construcţie şi reconstrucţie industrială a unei ţări. 

4.2. Învăţăminte pentru politica industrială a unei ţări în tranziţie. 
Cazul României 

În fazele iniţiale ale reformei economice în ţările în tranziţie din Europa 
Centrală şi de Est, conceptul de politici industriale nici nu era menţionat. 

Începând cu anii 1992-1993 a devenit însă tot mai clar că forţele pieţei şi 
privatizarea nu sunt suficiente pentru susţinerea tranziţiei şi a metamorfozei 
întreprinderilor controlate şi conduse centralizat în entităţi pe deplin autonome 
ce operează în condiţiile pieţei. S-a conturat, astfel, necesitatea rolului de spri-
jin activ al statului pentru desfăşurarea acestui proces. 
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Dezbaterile teoretice privind politica industrială în condiţiile tranziţiei la 
economia de piaţă tind să evidenţieze câteva caracteristici ale acesteia I1/: 

 caracterul multidisciplinar. Este necesară coordonarea eforturilor între 
o serie de activităţi din sectorul public, pe toate nivelurile, cu privire la: 
comerţ, industrie, energie, minerit şi resurse naturale, transporturi, 
protecţia mediului, educaţie şi pregătire profesională, forţă de muncă 
şi protecţie socială; 

 caracterul comprehensiv. Politica industrială trebuie să fie un ghid 
general pentru orientarea dezvoltării economice în general şi a 
creşterii sectorului industrial, în particular; 

 caracterul integrat. La nivel naţional, este necesară realizarea unei 
coerenţe în elaborarea tuturor componentelor politicile economice şi 
asigurarea unei coordonări în aplicarea lor. Din punctul de vedere al 
contextului european, politicile industriale ale ţărilor cu economii în 
tranziţie din Europa Centrală şi de Est trebuie elaborate şi aplicate 
luând în considerare evoluţiile în planul politicilor industriale ale ţărilor 
Uniunii Europene şi Zonei Economice Europene; 

 caracterul dilematic. Un element central al politicilor industriale în 
condiţiile tranziţiei îl reprezintă restructurarea întreprinderilor şi 
sectoarelor industriale. Dilema constă în raportul de prioritare între 
restructurare şi privatizare (a se vedea cazul marilor întreprinderi de 
stat: se pot ele restructura prin privatizare sau, mai întâi, trebuie 
restructurate şi consolidate şi, apoi, privatizate?). 

În contextul obiectivelor generale derivate şi a coordonatelor politicilor 
industriale, precum şi al experienţei ilustrative a unor ţări comunitare cu condiţii 
mai apropiate de cele specifice economiei şi industriei româneşti, este de 
subliniat faptul că, la zece ani de la angajarea ţării noastre în amplul proces de 
reformă, controversele privind necesitatea sau inutilitatea unei politici indus-
triale sau tipul de politică ce trebuie aplicat continuă să fie aprinse. După cum 
se ştie, efectul cumulativ al crizei industriei constă în competitivitatea redusă a 
produselor industriale româneşti, pusă pregnant în evidenţă de dificultăţile 
apreciabile de penetrare pe pieţele occidentale, în condiţiile reducerii dramatice 
a pieţelor est-euro-pene. Încercarea de surmontare a acestei situaţii pe baza 
promovării unei politici industriale realiste, active şi dinamice, generează 
rezerve ale unor oameni politici şi specialişti care argumentează că şansele de 
conturare a unei politici cu atributele menţionate sunt minime, dacă nu chiar 
nule, în contextul caracteristicilor definitorii ale condiţiei actuale ale economiei 
româneşti. Aceste caracteristici se sintetizează în decuplarea economiei reale 
de cea nominală şi existenţa unei decapitalizări cvasigenerale care descura-
jează iniţiativele de restructurare şi de atingere a unui nivel superior de com-
petitivitate. Prin definiţie, o asemenea economie este impredictibilă, fapt ce 
face hazardată orice încercare de conturare şi aplicare a unei politici indus-
triale. 
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Pe o poziţie diametral opusă se situează cei ce susţin ideea potrivit 
căreia condiţia actuală a economiei româneşti şi funcţionarea încă deficitară a 
mecanismelor pieţei fac imperios necesară aplicarea unei politici industriale 
coerente, orientată spre realizarea obiectivului general menţionat, în principal 
prin reducerea semnificativă a sectoarelor de transformare brută şi dezvoltarea 
susţinută a celor de transformare superioară, cu mare valoare adăugată, axate 
pe export. În sprijinul acestei idei, Programul de bază de microstabilizare şi de 
dezvoltare până în anul 2000 defineşte principalele obiective ale programului 
de guvernare şi coordonatele dezvoltării economice şi sociale a României în 
perioada până la orizontul menţionat. 

Politica industrială pe care o promovează Executivul are o precum-
pănitoare componentă orizontală, bazată pe neutralitatea stimulentelor între 
industrii, fără excluderea însă şi a unei componente verticale, cu definiţie sec-
torială, concretizată în măsuri inter-venţioniste directe pentru restructurarea 
industriilor ineficiente, valabile doar pe termen scurt şi numai ca expresie a 
politicilor de protecţie socială. 

Experienţa internaţională şi necesităţile/constrângerile existente astăzi în 
industria şi economia românească sugerează condiţiile minimale pentru succe-
sul politicilor industriale: 

 coerenţa politicilor industriale, atât între acestea, cât şi în raport cu 
politicile macroeconomice; 

 orientarea spre exterior a dezvoltării industriale; 

 stimularea dezvoltării sectorului privat, protecţia concurenţei şi 
accelerarea privatizării; 

 minimizarea politicilor discreţionare între industrii şi promovarea 
politicilor orizontale vizând corectarea situaţiilor de eşec al pieţelor; 

 amplificarea capacităţii instituţiilor guvernamentale de a defini şi 
gestiona politicile economice, în general, şi a celor industriale, în 
particular; 

 conlucrarea instituţiilor guvernamentale cu instituţiile sectorului privat 
interesate în definirea şi implementarea politicilor industriale; 

 funcţionarea normală a mecanismelor financiare ale pieţei;  

 stabilitatea socială. 
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ABSTRACT 

 
În procesul de tranziţie spre o economie durabilă, proces în care econo-

mia românească se află într-o fază incipientă, studiul a relevat faptul că ţările 
care au adoptat politici fiscale restrictive au reuşit în mare măsură să-şi stabi-
lizeze inflaţia, înregistrând o creştere economică rapidă şi durabilă, ne-
confruntându-se cu un declin brusc al producţiei. Pornind de la considerentele 
care definesc tranziţia economiei româneşti spre o economie durabilă, în studiu 
s-au definit şi analizat obiectivele prioritare ale procesului, care vizau în princi-
pal: sănătatea populaţiei, educaţia, conservarea resurselor energetice şi 
creşterea economică. Acestor obiective li s-au conexat caracteristicile sis-
temului fiscal existent şi unele orientări ale politicii fiscale ce vizează alinierea 
la standardele din U.E. În scopul realizării acestor obiective, în studiu se 
propune ca în perioade de depresiune impozitele directe să fie "relaxate", iar în 
perioada de inflaţie acestea să fie majorate în trepte. Totuşi, trebuie să se ţină 
seama de faptul că utilizarea impozitelor directe prezintă anumite limite, înde-
osebi în condiţiile inflaţiei, în cazul atât al impozitelor pe veniturile persoanelor 
fizice, cât şi al impozitului pe profitul obţinut de persoanele juridice. Dezvol-
tarea durabilă a economiei româneşti rămâne dependentă de realizarea celor 
cinci obiective menţionate în studiu: conservarea resurselor energetice şi de 
materii prime, dezvoltarea economică echilibrată, îmbunătăţirea calităţii medi-
ului, reducerea risipei de resurse şi participarea colectivă a populaţiei la man-
agementul de mediu. În final se sublinează faptul că acceptând dezvoltarea 
durabilă a economiei româneşti înseamnă a promova acele măsuri şi acţiuni 
prin care se asigură o stabilitate nelimitată structurii economice şi sociale 
româneşti, fundamentate pe protecţia mediului, cu efecte directe în creşterea 
semnificativă a PIB/locuitor şi implicit a bunăstării populaţiei. Acest studiu se 
racordează la afirmaţia din Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă prin 
care se reaminteşte că "scumpă nu este energia, ci lipsa de energie". Se poate 
spune că, mai ales în domeniul energiei şi implicit al bunăstării sociale, viitorul 
nu este o lume către care ne îndreptăm, ci este una pe care o construim noi 
astăzi. 



INTRODUCERE 

 
Complexitatea şi particularităţile procesului de tranziţie de la economia 

de comandă la economia de piaţă, controversele generate de adaptarea la 
normele comunitare a legislaţiei, structurile instituţionale şi mecanismele de 
asigurare a condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă a ţărilor foste comuniste din 
centrul şi estul continentului nostru au determinat autorii acestei studiu să ana-
lizeze impactul politicii fiscale la realizarea unei calităţi decente a vieţii după 
zece ani de la demararea reformei, prin prisma eficienţei sociale, atât în repar-
tizarea eforturilor - resurselor utilizate de societate, cât şi prin distribuirea 
efectelor -rezultatelor obţinute prin aplicarea acestor reforme. În paralel, în 
studiu s-a urmărit şi evidenţierea unor tendinţe existente, în ultimul deceniu, în 
politicile fiscale şi sociale din unele state central şi est europene, elemente mai 
puţin cunoscute în tara noastră. 

În ultimul deceniu politica fiscală din ţara noastră a cunoscut o evoluţie 
sinuoasă, generată de scăderea dramatică a veniturilor bugetare, cauzată între 
altele de abandonarea terapiei de şoc, de subvenţionarea ineficientei şi prolif-
erarea dezvoltării economiei subterane. În aceste condiţii guvernanţii au recurs 
deseori la alternative de moment, cu impact reparatoriu imediat, materializate 
în general prin majorarea impozitelor şi a taxelor, pentru diminuarea deficitului, 
în loc de a folosi pârghiile la îndemână pentru lărgirea bazei de impozitare (re-
laxarea fiscală, stimularea investiţiilor, încurajarea exporturilor şi descurajarea 
importurilor, executarea silită a debitorilor ş.a.), mărind presiunea fiscală până 
dincolo de limita de la care cursul efectelor mai poate fi controlat, cu impact 
direct asupra colectivităţii umane prin adâncirea inegalităţiilor sociale. 

Starea actuală din economia românească este consecinţa nu numai a 
unor factori interni şi externi, de natură obiectivă şi subiectivă, ci şi a unei 
abordări ineficiente a procesului de tranziţie la economia de piaţă, care nu a 
ţinut seama de faptul că dezvoltarea durabilă a economiei satisface în mod 
echitabil cerinţele de dezvoltare şi de mediu ale generaţiilor prezente şi 
viitoare. Pentru a depăşi această situaţie, abordarea pe care o propunem în 
cadrul acestui studiu pentru mediul economic românesc se axează pe trei 
probleme distincte, care vizează: 

 integrarea problematicii protecţiei mediului şi a eficienţei capitalului 
natural cu politica fiscală şi socială, cu un accent deosebit pe 
promovarea unor măsuri de reducere a poluării, de refacere a 
mediului şi de creştere a calităţii vieţii, pe parcursul unei tranziţie 
graduale spre o economie durabilă; 

 promovarea unei politici economice coerente pe termen lung, care să 
se circumscrie strategiei naţionale de dezvoltare pe termen mediu, în 
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cadrul căreia impozitul trebuie să stimuleze procesul de dezvoltare 
durabilă. De aceea este necesar ca în procesul de stimulare a investi-
ţilor, care susţine dezvoltarea durabilă a economiei, să se utilizeze cu 
precădere tehnicile de reduceri fiscale, precum şi principiul de 
repartizare echitabilă a sarcinii fiscale între toţi cetăţenii ţării; 

 abordarea bunăstării sociale se poate circumscrie unor modele 
existente în ţări dezvoltate, dar aceasta trebuie să fie compatibilă cu 
noua realitate socio-economică din ţara noastră şi cu acumulările din 
deceniile trecute, legate de nivelul general de trai. Modelele de 
bunăstare din economiile de piaţă dezvoltate, nu pot fi copiate pur şi 
simplu de guvernanţii din ţara noastră datorită factorilor proprii 
endogeni (populaţie, mobilitate socială, opţiuni politice etc.) şi exogeni 
(impactul direct cu FMI, Banca Mondială etc.) cu care ne confruntăm. 

Fără a emite pretenţia că investigaţia desfăşurată în acest studiu este 
completă, ne propunem ca soluţiile pe care le vom promova în partea a doua a 
studiului să contribuie efectiv la materializarea strategiei de dezvoltare pe ter-
men mediu şi la înscrierea economiei româneşti pe traiectoria integrării ei în 
Uniunea Europeană. 

Este recunoscut faptul că problematica demarcaţiei dintre piaţă şi stat 
rămâne una dintre temele majore care suscită cele mai multe controverse în 
plan teoretic între susţinătorii liberalismului economic şi cei ai intervenţiei 
guvernamentale. În majoritatea ţărilor europene cu economie de piaţă durabilă, 
printr-o planificare eficientă, pe termen lung, guvernanţii au urmărit şi au reali-
zat atât reducerea inegalităţilor dintre membrii societăţii, cât şi îmbunătăţirea 
standardului de viaţă prin creşterea bunăstării colective. Promovarea unui set 
de măsuri ce ţin de politica economică a guvernanţilor a condus în majoritatea 
ţărilor cu economii de piaţă dezvoltate la promovarea unui ansamblu de soluţii 
coerente conţinute într-o politică socială care are ca obiectiv final creşterea 
bunăstării individuale şi implicit a celei colective. Lucrarea de faţă se concen-
trează asupra acestei problematici, urmărind să evidenţieze atât rolul politicilor 
fiscale în contextul stabilizării macroeconomice în ţara noastră vis-a vis de cea 
din Europa răsăriteană, cât şi posibilităţile durabile ale politicilor sociale 
promovabile în economiile est-europene aflate în tranziţia spre economia de 
piaţă. Schimbările produse în aceste economii după anul 1990 au condus la 
necesitatea promovării unui nou tip de politică fiscală şi socială care se aliniază 
la politicile promovate în perioadele trecute de majoritatea ţărilor din comunita-
tea vest europeană. Sincronizarea politicii sociale cu politica fiscală într-o 
economie durabilă reclamă ca obiectivele politicii sociale să nu se contrapună 
şi să evolueze în defavoarea factorilor de dezvoltare durabilă a economiei. 

În procesul de tranziţie spre o economie durabilă, proces în care econo-
mia românească se află într-o fază incipientă, cercetări recente au relevat fap-
tul că ţările care au adoptat politici fiscale restrictive au reuşit în mare măsură 
să-şi stabilizeze inflaţia, înregistrând o creştere economică rapidă şi durabilă, 



 

 

 

528 

neconfruntându-se cu un declin brusc al producţiei. Totuşi, trebuie să 
menţionăm faptul că asemenea ţări au beneficiat de un mare sprijin, inclusiv 
financiar, din partea statelor occidentale dezvoltate, iar unele ţări au iniţiat pro-
cesul tranziţiei încă din perioada comunismului (cazul Cehiei şi al Ungariei). 

În acelaşi timp, statele care au adoptat politici fiscale "nedurabile" au 
înregistrat o rată de schimb fluctuantă, cu efect direct în sărăcirea populaţiei. 

Cercetarea întreprinsă a identificat o serie de argumente, atât flexibile cît 
şi fixe, în rândul soluţiilor purtătoare de succes, prin fizionomia conflictuală a 
procesului de tranziţie, care, pe lîngă trăsăturile unei restructurări eficiente în 
plan economic, pot genera mutaţii negative în plan social, prin creşterea 
numărului de şomeri. 

În prima parte a studiului, pornind de la aceste considerente se analiz-
ează principalele elemente ale raportului politică fiscală - bunăstare socială, 
într-o economie durabilă, precum şi acţiunea simultană a unor mecanisme 
economice esenţiale: 

 alocarea optimă a resurselor şi orientarea producţiei către cererea 
pieţii, într-o permanentă creştere şi diversificare; 

 stabilirea unui câştig individual relativ ridicat, ca motivaţie pentru 
performanţă, productivitate şi creşterea calităţii muncii; 

 distribuirea veniturilor şi redistribuirea ulterioară a acestora; 

 orientarea şi mobilizarea forţei de muncă spre activităţi cât mai 
performante. 

Având în vedere aceste obiective,în partea a doua a studiului soluţiile 
propuse pentru atingerea unui anumit standard de bunăstare - stimularea 
competiţia, creşterea calităţii vieţii, satisfacerea cererii publice, aflată într-o 
permanentă creştere şi diversificare, reducerea nivelelor de fiscalitate şi menţi-
nerea unui ritm relativ ridicat de creştere economică - sunt considerate priori-
tare.. 

Orientarea politicii fiscale spre realizarea scopurilor politicii sociale va 
trebui să ţină seama de caracteristicile sistemului fiscal existent şi, în acest 
caz, se poate constitui, ca obiectiv specific, adecvarea sistemului fiscal la cer-
inţele realizării obiectivelor strategiei de dezvoltare pe termen mediu a econo-
miei naţionale. Structurile sistemului fiscal reflectă alegerile socio-politice im-
pregnate de inerţii şi neutralităţi, circumscrise finalităţilor explicite şi, îndeosebi, 
implicite intereselor şi motivaţiilor puterii politice aflate la guvernare. În acest 
sens, manipularea unui sistem fiscal în cadrul unei politici conjuncturale este 
cu atât mai dificilă cu cât ea impune ca măsurile fiscale să fie rapid implemen-
tate şi să aibă efecte imediate. Deoarece, în realitate, deciziile sunt luate trep-
tat, şi consecinţele lor în plan social sunt diferenţiat eşalonate în timp (adesea 
efectele fiind tardive), utilizarea fiecărei categorii de impozite poate avea un 
impact deosebit. Concret, manipularea impozitelor directe în cadrul unei politici 
conjuncturale nu prezintă dificultăţi, în aparenţă. În perioada de depresiune 
acestea vor trebui "relaxate", iar în perioada de inflaţie impozitele vor trebui 
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majorate. Totuşi, utilizarea impozitelor directe prezintă limite, îndeosebi în con-
diţiile inflaţiei, în cazul atât al impozitelor pe veniturile persoanelor fizice, cât şi 
al impozitului pe profitul obţinut de persoanele juridice. Stimularea investiţiilor 
directe, mai ales a disponibilităţii de a investi a agenţilor privaţi în formare, în 
scopul de a facilita accesul la performanţă, poate fi obţinută prin intermediul 
deducerilor fiscale, în favoarea investiţiilor, sau prin instituirii unui regim con-
venabil al amortismentelor. Pentru ca măsurile fiscale de stimulare a in-
vestiţiilor să fie eficace va trebui ca agentul economic să beneficieze sau cel 
puţin să spere că va beneficia rapid de aceste măsuri. De asemenea, pentru a 
fi incitat să investească, printr-un avantaj fiscal sau de credit, agentul economic 
va trebui să dispună de două condiţii: să aibă o strategie de restructurare şi un 
program de investiţii proprii şi, mai ales, să sconteze pe o creştere a cererii, 
internă sau externă, faţă de bunurile şi serviciile pe care le va oferi. 

În această perioadă de tranziţie, relaxarea generală a fiscalităţii directe, 
prin diminuarea ratei de impozitare a profitului, şi rentabilitatea selectivă (cu 
tendinţă) a subiecţilor plătitori de impozit pe profit pot constitui o componentă 
activă şi durabilă a mediului fiscal al activităţii agenţilor economici. Anticiparea 
efectelor economice (şi nu numai a acestora) şi a reacţiilor agenţilor economici 
la măsurile fiscale adoptate devine hotărâtoare pentru atingerea obiectivelor 
sociale urmărite de autorităţi, atât în cazul impozitelor directe, cât şi în cazul 
impozitelor indirecte. În următorii ani impozitarea producţiei şi a consumului, 
precum şi raportul care se va stabili între impozitele directe şi indirecte trebuie 
să susţină eliminarea decalajelor faţă de ţările Uniunii Europene. Impozitul pe 
venitul global, impozitele pe proprietate, taxa pe valoarea adăugată şi accizele 
vor constitui pilonii viitorului sistem românesc de impozite, în timp ce ponderea 
taxelor vamale se va diminua semnificativ în următorii trei ani. 

Acceptarea doctrinei de dezvoltare durabilă a economiei româneşti nu 
este o acţiune benevolă, posibilă printre multe altele, ci reprezintă singura cale 
responsabilă de proiectare a dezvoltării pe termen mediu şi lung, în concord-
anţă cu interesul naţional şi cu cerinţele integrării în Uniunea Europeană

1
. 

                                                           
1
 Această acceptare s-a materializat în cele două strategii naţionale care au fost 
elaborate în anul 1999 şi 2000, de dezvoltare durabilă şi respectiv de dezvoltare 
economică pe termen mediu. 



CAPITOLUL 1 - TRANZIŢIA SPRE O ECONOMIE 
DURABILĂ 

 
Dezvoltarea economică este importantă în viaţa oricărei societăţi, însă 

beneficiile ei trebuie să fie superioare costurilor, inclusiv costurilor legate de 
conservarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător. În cadrul acestui proces 
bogăţia umană ce rezultă nu poate fi măsurată numai prin capitalul realizat de 
om, ci trebuie să ţină seama şi de capitalul natural, constituit atât din resursele 
regenerabile, cât şi din cele neregenerabile. În fapt, o economie durabilă se 
caracterizează printr-un set de acţiuni de creştere a bogăţiei umane, conco-
mitent cu folosirea, în mod prudent, a resurselor naturale interne, astfel încât 
resursele regenerabile să poată fi valorificate eficient, iar cele neregenerabile 
să fie folosite într-un ritm care să motiveze şi nevoile generaţiilor viitoare. Drept 
urmare, dezvoltarea durabilă a unei economii rămâne dependentă de realiza-
rea a cinci obiective: conservarea resurselor energetice şi de materii prime, 
dezvoltarea economică echilibrată, îmbunătăţirea calităţii mediului, reducerea 
risipei de resurse şi participarea colectivă a populaţiei la managementul de 
mediu. 

Pentru a defini un set de strategii şi programe ce concură la realizarea 
acestor cinci obiective şi permit tranziţia spre o economie durabilă trebuie să 
definim, pentru început, conceptele cu care vom opera pe parcursul acestei 
cercetări. 

1.1 Definirea conceptului de dezvoltare durabilă 

Noţiunea de dezvoltare durabilă este frecvent utilizată în ultimul timp, 
aceasta relevând complexe şi multiple ipostaze de manifestare. 

O privire retrospectivă ne arată că dezvoltarea durabilă nu este o 
noutate, preocupări în acest sens existând din cele mai vechi timpuri. Din 
această perspectivă, este foarte posibil ca dezvoltarea durabilă să fie strâns 
legată de noţiunea de „civilizaţie", de conştiinţă a civilizaţiei, prin integrarea ar-
monioasă, în sens spaţio-temporal, a mediului şi a resurselor naturale cu me-
diul „artificial" economic, social, cultural-educaţional, în cadrul cărora se mani-
festă oamenii prin acţiune şi aspiraţie

1
. De exemplu, pentru noi, românii, rămân 

emblematice cuvintele lui Ştefan cel Mare din piesa „Apus de soare" a lui Bar-
bu Ştefanescu Delavrancea: „ Moldova nu este a mea, nici a voastră, ci a 
urmaşilor urmaşilor voştri, în veacul vecilor". 

Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile o constituie cea cu-
prinsă în Raportul Brundtland editat în anii '70 sub egida ONU, în cadrul 

                                                           
1
 Margaret Oliphant - Atlasul Lumii Antice, Ed. MAST-Bucureşti 1999. 
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dezbaterilor privind problemele de mediu şi dezvoltarea umană: dezvoltarea 
durabilă reprezintă „satisfacerea necesităţilor prezente, fără a compromite 
posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile cerinţe". 

Conceptul de dezvoltare durabilă relevă multiple dimensiuni şi semnifi-
caţii care sunt în mare măsură echivalente. Din acest punct de vedere s-ar 
putea spune că nu există o singură definiţie universal valabilă, mai ales că ex-
istă multe alte concepte, care,, în mod asemănător dezvoltării durabile, sunt în 
continuă transformare. Conceptul de dezvoltare durabilă evidenţiază o serie de 
elemente, aparent contradictorii, cum ar fi: 

- creşterea economică vis-a-vis de limitele creşterii economice; 
- interese colective vis-a-vis de interesele individuale; 
- echitatea intergeneraţii vis-a-vis de echitatea intrageneraţie; 
- adaptabilitatea, progresul vis-a-vis de rutină. 
Toate aceste contradicţii nu sunt altceva decât componente inerente ale 

oricărui concept complex, multi-dimensional, iar dezvoltarea durabilă este un 
astfel de concept, deci nu face excepţie de la regulă. 

Dezvoltarea durabilă cuprinde două elemente principale: 

 Durabilitatea, care se referă la necesitatea raţionalizării stricte a 

 utilizării resurselor, neacordând în schimb atenţia cuvenită 
problemelor sociale, ale justiţiei şi echităţii. 

 Dezvoltarea, care presupune şi necesită o creştere economică 
continuă şi susţinută, ignorând în schimb limita resurselor naturale. 

Când cele două elemente principale sunt îmbinate, rezultă un concept 
nou, care înseamnă mult mai mult decât suma celor două elemente. Acest 
concept complex de dezvoltare durabilă trebuie abordat din mai multe puncte 
de vedere: social, ecologic şi economic. 

Dimensiunea socială derivă din faptul că limitele durabilităţii Terrei sunt 
în mod inerent legate de abordarea problemelor sociale cu care se confruntă 
oamenii, dincolo de aparenţele resurselor fizice. Astfel, pentru oameni, durabili-
tatea în sensul social apare mult mai urgentă decât durabilitatea în sensul eco-
logic-fizic. Cu alte cuvinte, se va atinge durabilitatea socială înaintea durabili-
tăţii fizice. 

Din punct de vedere ecologic, conţinutul se identifică cu procedeele de 
comensurare a proceselor fizice şi biologice, precum şi cu posibilităţile de mon-
itorizare a funcţionării continue a ecosistemelor. 

Conţinutul economic reflectă pe de o parte concepţiile care subliniază 
limitele creşterii economice şi caracterul limitat al resurselor naturale, iar pe de 
altă parte opiniile prin care se consideră că nu există în mod esenţial ase-
menea limite. 

Prin urmare, dezvoltarea continuă a planetei, durabilă sau nu, va implica 
oricum transformarea şi interacţiunea resurselor şi a oamenilor într-un cadru 
instituţional economic, social, cultural-educaţional, politic, spiritual al societăţii. 
În ultimul timp oamenii au început să înţeleagă că o societate sau o economie 
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sănătoasă nu sunt posibile într-o lume în care domnesc sărăcia şi degradarea 
mediului. Dezvoltarea economică nu poate fi întreruptă, dar ea trebuie să-şi 
schimbe cursul pentru a deveni mai puţin distructivă din punct de vedere eco-
logic. Imperativul anilor următori este de a pune în aplicare această concepţie 
şi de a face posibilă tranziţia spre forme de dezvoltare şi stiluri de viaţă viabile. 

Conferinţa de la Rio a arătat în mod deschis că noi nu mai putem gândi 
de acum încolo mediul şi dezvoltarea economică şi socială ca domenii diferite, 
izolate. Declaraţia de la Rio cuprinde principiile fundamentale pe care statele 
trebuie să-şi fundamenteze viitoarele lor decizii şi politici, ţinând seama de im-
plicaţiile pentru mediu ale dezvoltării economice (tabelul 1). 

 
Tabelul 1. Costurile estimative anuale (1993-2000) pentru ţările în curs de 

dezvoltare în dolari SUA 

Nr. crt. Capitolul Costul total 
Suma necesară 
provenită din 

donaţii financiare 

1 Preambul nu este aplicabil - 

2 Cooperare internaţională 8,9 mild. 8,9 mild. 

3 Sărăcia 30 mild. 15 mild. 

4 Modele de consum nu este estimat - 

5 Populaţie 7,1 mild. 3,6 mild. 

6 Sănătate 51 mild. 6,4 mild. 

7 Aşezări umane 218 mild. 29,5 mild. 

8 Factori de decizie 63 mil. 63 mil. 

9 Atmosferă 21 mild. 21 mild. 

10 Sol 50 mil. 50 mil. 

11 Despăduriri 31,2 mild. 5,7 mild. 

12 Deşertificare 8,7 mild. 4,9 mild. 

13 Munţi 13 mild. 1,9 mild. 

14 Agricultura 31,8 mild. 5,1 mild. 

15 Biodiversitate 3,5 mild. 1,75 mild. 

16 Biotehnologie 20 mild. 200 mil. 

17 Oceane 13,1 mild. 900 mil. 

18 Ape dulci 54,8 mild. 17 mild. 

19 Produse chimice toxice 650 mil. 200 mil. 

20 Deşeuri periculoase 4,2 mild. 1,25 mild. 

21 Deşeuri solide/ape uzate 23,3 mild. 6,9 mild. 

22 Deşeuri radioactive 8 mil. 8 mil. 

23 Preambul/grupuri sociale 
principale 

nu este aplicabil - 

24 Femei 40 mil. 40 mil. 

25 Copii/tineret 1,5 mil. 1,5 mil. 

26 Populaţie indigenă 3 mil. 3 mil. 

27 Organizaţii 
neguvernamentale 

nu este estimat - 
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Nr. crt. Capitolul Costul total 
Suma necesară 
provenită din 

donaţii financiare 

28 Autorităţi locale 1 mil. 1 mil. 

29 Muncitori/sindicate 300 mil. 300 mil. 

30 Comerţ/industrie nu este estimat - 

31 Oameni de 
ştiinţă/tehnologii 

20 mil. 20 mil. 

32 Fermieri nu este estimat - 

33 Finanţare prevede total costuri 
pentru Agenda 21 

- 

34 Transfer de tehnologii 500 mil. 500 mil. 

35 Ştiinţă 2,9 mild. 2mild. 

36 Educaţie/învăţământ 14,6 mild. 6 mild. 

37 Capacitate de creaţie 650 mil. 650 mil. 

38 Organiz. dezv. durabile nu este estimat - 

39 Legislaţie internaţională nu este estimat - 

40 Informare 2,1 mild. 2,1 mild. 

Sursa: „Agenda 21" 

 
Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare, care a avut loc la 

Rio de Janeiro în iunie 1992, a fost un eveniment decisiv, care a reunit şefi de 
state şi personalităţi guvernamentale de pe întreg globul, împreună cu delegaţi 
ai agenţiilor Naţiunilor Unite, ai organizaţiilor internaţionale şi cu 

reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale. 
Particularizând conceptul dezvoltării durabile la nivelul economiei 

româneşti, trebuie să remarcăm că, de aproximativ 10 ani, aceasta cunoaşte 
un declin accentuat, amplificat de un proces de dezindustrializare generat de 
un regim tranzitoriu al proprietăţii. În aceste condiţii punerea în discuţie a tran-
ziţiei acesteia spre o economie durabilă s-ar motiva după finalizarea unor 
etape preliminare, precum: 

 stoparea declinului economiei; 

 revitalizarea industriei şi creşterea economică; 

 transformarea procesului de creştere în dezvoltare economică, 
dezvoltarea urmând a se realiza după criteriile dezvoltării durabile. 

1.2. Coordonate ale tranziţiei spre o economie durabilă 

Dacă întărim ideea că ocrotirea mediului şi dezvoltarea economică 
trebuie să fie compatibile, atunci va trebui să definim care sunt condiţiile în 
care se pune la noi problema dezvoltării durabile şi care sunt obiectivele priori-
tare de la care trebuie să pornim. Aceste obiective sunt: 

1. sănătatea populaţiei; 
2. educaţia; 
3. conservarea resurselor energetice; 
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4. creşterea economică. 
Toate acestea sunt susţinute de activitatea complexă a protecţiei medi-

ului. 
 
a) Sănătatea populaţiei 
Fiecare fiinţă umană ar trebui să aibă dreptul la o viaţă sănătoasă şi 

productivă, în armonie cu mediul înconjurător. Preocuparea majoră în cadrul 
unei dezvoltări durabile o constituie dezvoltarea umană, căci evoluţia umanităţii 
se realizează cu şi pentru oameni. Spre deosebire de alte ţări, unde aceste de-
ziderate pot fi respectate, în prezent starea de sănătate a populaţiei din 
România este critică, lucru ce poate afecta dezvoltarea în viitor a societăţii. 

O analiză succintă arată că speranţa de viaţă a românilor este printre 
cele mai scăzute din Europa.(tabelul 2 şi fig.l). 

 
Tabelul 2.Speranţa de viaţă în România 

Perioada Urban Rural 

90-92 70,54 68,75 

91-93 70,01 68,76 

92-94 70,02 68,67 

93-95 70,05 68,46 

94-96 69,94 67,99 

95-97 69,82 67,80 

96-98 70,09 68,11 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică 1999 

 
Figura 1 - Speranţa de viaţă (în ani) în unele ţări europene în anul 1996 

 
Sursa: Raportul Mondial al Dezvoltării Umane PNUD 1998 
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Primele constatări evidenţiază o scădere a speranţei de viaţă, de la 69,6, 
în 1990, la 69,2 în 1998, cu diferenţe semnificative între mediul urban şi cel 
rural. Mortalitatea infantilă şi mortalitatea maternă situează România pe unul 
dintre primele locuri din Europa. Reducerea mortalităţii infantile în România 
reprezintă o prioritate în promovarea strategiilor de sănătate, pentru asigurarea 
drepturilor copilului. Cu toate că nivelul mortalităţii infantile a scăzut în ultimele 
două decenii, acesta a rămas totuşi ridicat faţă de cel existent în ţările euro-
pene. Dacă la începutul deceniului se înregistrau aproape 27 de decese ale 
copiilor sub un an la 1000 născuţi vii, în 1998 mortalitatea infantilă a scăzut la 
20,5 decese la 1000 născuţi vii. 

Multe alte boli cu care populaţia ţării se confruntă demonstrează faptul 
că nu sunt asigurate condiţiile de trai decent (hrană, locuinţă, apă potabilă etc.) 

Situaţia critică existentă ne face să ne gândim că este necesară o nouă 
abordare, la nivel naţional, ce presupune elaborarea unei strategii cu repere 
precise în acest domeniu. 

 
b) Educaţia 
Investiţia în învăţământ, alături de cea din sănătate, pentru formarea 

profesională este un factor ce poate influenţa depăşirea stării de declin eco-
nomic şi social. Această investiţie este una dintre cele mai benefice, iar re-
zultatele sale se vor vedea pe termen lung, valenţele intelectuale ale factorului 
uman fiind practic nelimitate.în anii 1994-1995 se face practic debutul reformei 
globale a învăţământului preuniversitar şi universitar, având ca obiective: 

 modernizarea structurilor conţinutului şi tehnologiilor procesului de 
învăţare; 

 compatibilizarea cu sistemele şi performanţele din ţările dezvoltate; 

 evaluarea, certificarea şi recunoaşterea studiilor; 

 creşterea capacităţii instituţionale - etc. 
Învăţământul românesc este declarat prioritate naţională prin Legea în-

văţământului (nr. 84/1995), iar la nivelul anului 1998 reforma din învăţământ îşi 
propune să atingă o serie de aspecte ce presupun schimbări majore, cum ar fi: 

 crearea unei noi reţele de conexiuni între şcoli, licee şi universităţi şi 
mediul economic, administrativ şi cultural; 

 reforma managementului şcolar şi academic, prin descentralizarea şi 
crearea autonomiei instituţionale; 

 realizarea unor forme avansate de cooperare internaţională; 

 reforma curricurală şi compatibilizarea europeană de curriculum. 
Cu toate că au existat şi există în ţara noastră preocupări de formare 

profesională, acestea nu sunt în mod coerent reglementate. 
Problema prioritară este aceea de recalificare şi reintegrare în activităţi a 

şomerilor, dar, cu toate eforturile făcute în acest sens, rezultatele se menţin 
modeste şi oscilante de la un an la altul. Severitatea cererii forţei de muncă are 
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o puternică incidenţă în susţinerea motivaţiei de învăţare continuă, atât la nive-
lul agenţilor economici, cât şi al individului. În perioada 91-98 rata şomajului la 
femei a fost superioară celei înregistrate la bărbaţi. Decalajul dintre cele două 
rate cunoaşte punctul maxim de 4,8% în anul 1993, reducându-se până la 
0,3% în anul 1998 (fig. 2). 

Şomajul a afectat în general tinerii cu vârstă cuprinsă între 15-24 ani, în 
special absolvenţi de liceu sau şcoală profesională. Creşterea nivelului de in-
struire al populaţiei continuă, evidenţiind o îmbunătăţire a gradului de instruire 
şcolară generală şi de specialitate.(tabelul 3). 

Structura după nivelul de instruire reflectă creşterea nivelului de 
pregătire şcolară. Absolvenţii de învăţământ primar au scăzut uşor la nivelul lui 
1992, dar în ceea ce priveşte persoanele fără şcoală absolvită, numărul aces-
tora a crescut. 

 
Tabelul 3 - Ponderea populaţiei de 15 ani şi peste, după nivelul şcolii 

absolvite (1992-1999) 

Nivelul 
şcolii 

absolvite 

1992 1999 

femei bărbaţi femei bărbaţi 

Fără şcoală 
absolvită 

7 2 7  

Primar 23 17 17 12 

Gimnazial 35 31 32 28 

Profesional şi de 
ucenici 

9 22 11 25 

Liceal, 
postliceal şi de 
maiştri 

22 21 27 24 

Universitar 4 7 6 8 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică 

 
Figura nr.2 - Rata şomajului în% pentru şomerii înregistraţi  

în perioada 1991-1998 

 
Sursa: Agenţia Naţională de Ocupare şi Formare Profesională 
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Rezultatele recensământului populaţiei din 7 ianuarie 1992 au arătat că 
ponderea persoanelor analfabete de 12 ani şi peste era de 6,2% (Tabelul 4). 

 
 

Tabelul 4. Populaţia analfabetă de peste 12 ani la recensământul din 1992 

Mediu Persoane 

Urban 108965 

Rural 509351 

Total 618316 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică 

 
Se observă că rata analfabetismului în mediu rural este mult crescută 

faţă de mediul urban. În perioada 1990-1998 populaţia în vârstă de 3-23 ani s-
a redus cu 840 mii persoane, afectând numărul populaţiei şcolare. În anul şco-
lar 1997-1998 numărul populaţiei şcolare, de peste 4,6 milioane, a fost cu 
422,7 mii persoane mai mic faţă de 90/91. Această reducere se explică prin 
scăderea populaţiei de vârstă şcolară, cât şi prin creşterea fenomenului de 
neparticipare a tinerilor la procesul educaţional. 

 
c. Conservarea resurselor energetice 
Importanţa sistemului energetic, element de infrastructură şi sector stra-

tegic pentru orice stat, este cel mai bine subliniată de faptul că şi în cazul 
României, evoluţia economică şi socială a ţării este direct dependentă de aces-
ta. 

O economie modernă presupune o industrie energetică eficientă, capa-
bilă să asigure şi să susţină diferite ramuri economice. În Strategia Naţională 
pentru Dezvoltare Durabilă adoptată în 1999 se arată că evaluarea situaţiei 
prezente arată amploarea şi complexitatea problematicii cu care se confruntă 
sectorul energetic din România, şi anume: 

 necorelarea strategiei energetice pe termen lung cu strategia de 
dezvoltare durabilă; 

 lipsa de coerenţă a legislaţiei şi a reglementărilor energetice; 

 asigurarea independenţei Agenţiei Naţionale de Reglementare; 

 cadrul instituţional în domeniul gestionării energetice relativ slab; 

 procesul avansat de epuizare a rezervelor cunoscute de petrol şi 
gaze naturale; 

 politica inadecvată de preţ la energie; 

 export bazat în mare măsură pe produse energointensive; 

 blocaj financiar şi probleme valutare la achiziţionarea combustibilului 
din import; 

 dependenţa de furnizor unic de gaze naturale; 

 nivel ridicat de poluare a mediului ambiant; 
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 exces de personal, pe fondul unei presiuni sindicale; 

 management energetic ineficient; 
Dezvoltarea durabilă, în contextul energetic naţional, implică satisfacerea 

cererilor de energie nu prin creşterea furnizării de energie (cu excepţia ener-
giilor regenerabile), ci prin reducerea consumului prin tehnologii perfecţionate 
şi prin restructurarea economiei. Condiţia esenţială pentru realizarea unei dez-
voltări durabile este ca funcţionarea sistemului energetic din România să fie la 
nivelul standardelor lumii moderne. Din păcate, în vederea integrării României 
în UE mai avem multe etape de parcurs în acest domeniu, iar acestea se des-
făşoară într-un ritm lent şi neeficient. Astfel, procesul de restructurare a fostei 
companii naţionale, început în cursul anului 2000, trebuie eficientizat în paralel 
cu promovarea unui set de măsuri ce vizează îmbunătăţirea cadrului con-
curenţial, autonomia financiară în producerea şi distribuirea energiei, atragerea 
unor investiţii strategice noi, alinierea la normele europene în domeniul pro-
tecţiei mediului etc. 

Ineficienta energetică, de peste două ori mai mare decât în ţările dezvol-
tate (fig. 3), se explică prin ponderea ridicată în economie a unor industrii en-
ergointensive (ciment, aluminiu, petrochimie etc.), ale căror produse au o con-
tribuţie redusă la produsul intern brut în raport cu resursele energetice con-
sumate. Nu sunt de neglijat nici randamentul redus, uzura fizică şi morală a 
instalaţiilor. Din Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă reamintim o afir-
maţie recunoscută prin înţelepciunea ei, şi anume că "nu energia este scumpă, 
ci lipsa de energie". Se poate spune că, mai ales în domeniul energiei, viitorul 
nu este o lume către care ne îndreptăm, ci una pe care o construim astăzi. 

 
Figura 3 - Consumul energetic aferent unui PIB de 1000 dolari 

 
Sursa: International Energy Agency, 1996 
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d. Creşterea economică 
Ţara noastră dispune de o serie de factori favorabili care bine puşi în 

valoare, pot constitui baza unei dezvoltări durabile pe termen lung. Dintre 
aceşti factori putem aminti: 

 CAPITALUL NATURAL - Natura a fost darnică cu noi, dar nepăsarea 
poate duce la un grad avansat de degradare. Se impun, ca urgenţe, 
protecţia şi conservarea mediului. 

 POTENŢIALUL UMAN - România este a doua ţară ca mărime din 
Europa centrală şi de sud-est din punct de vedere al dimensiunii 
populaţiei şi dispune de un mare număr de tineri, oferind o structură 
mai echilibrată pe grupe de vârstă. 

 STABILITATE POLITICĂ - Uneori afectată de unele conflicte acute 
sau latente în diferite puncte din regiune. 

Deci, dispunem de ceea ce ar fi necesar pentru a reuşi rapid traversarea 
perioadei de tranziţie. Pentru România trecerea la economia de piaţă se 
dovedeşte a fi un proces complicat şi care întârzie mai mult decât s-a anticipat. 
Startul anevoios pe care România 1-a avut este determinat pe de o parte de 
moştenirea grea, iar pe de altă parte de concepţia, coerenţa şi viteza de realiz-
are a reformei economice. Aceste condiţii fiind date, dezechilibrele deja ex-
istente s-au accentuat. 

Totuşi, în plan economic s-au realizat unele progrese în domeniu, cum 
sunt: 

 liberalizarea economiei şi deschiderea spre exterior (liberalizarea 
preţurilor, a comerţului exterior, eliminarea subvenţiilor); 

 diversificarea formelor de proprietate, privatizarea şi restructurarea 
economiei. În 1998 ponderea sectorului privat a fost de: 

■ 58,4% din PIB; 
■ 29,8% în producţie industrială; 
■ 90,5% în cea agricolă; 
■ 78,2% în lucrări de construcţii; 
■ 49% în comerţul exterior; 
■ 90,6% în comerţul cu amănuntul; 
■ 54,2% în servicii comerciale prestate populaţiei. 

 crearea cadrului instituţional al economiei de piaţă, deşi actele 
normative necesită completări pentru funcţionarea în sistem integrat a 
pieţelor; 

 descentralizarea actului de decizie; 

 dezvoltarea relaţiilor de parteneriat social, inclusiv prin crearea unor 
instituţii şi foruri speciale care funcţionează în sistem tripartit. 

Cu toate aceste progrese înregistrate de ţara noastră, economia 
României este departe de a se înscrie pe coordonatele dezvoltării durabile. 
Evoluţia economiei este puternic marcată de criza prelungită, făcând ca eco-
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nomia ţării să se îndepărteze de economiile dezvoltate şi să adâncească 
decalajele. Iată câţiva dintre factorii ce produc distorsiuni în evoluţia economiei: 

1. Dezechilibrele între producţie-consum (consumul este în permanenţă 
mai mare decât producţia) şi între consumul de factori de producţie, eficienţă şi 
performanţa economică. Aceste dezechilibre duc la întârzierea mult prea mare 
a reformei în economia reală, a restructurării întreprinderilor generatoare de 
pierderi uriaşe. Se produc în continuare blocaje financiare, datorii către buget 
şi presiuni sociale. Toate acestea se reflectă în evoluţia indicatorilor macroe-
conomici. De exemplu: produsul intern brut a evoluat în dezacord cu exigenţele 
dezvoltării durabile, astfel încât în 1998 PIB a fost de 76% din nivelul real al 
celui realizat în 1998. (figura 4). Dacă ne raportăm la PIB/loc, calculat la parita-
tea puterii de cumpărare, acesta a fost în 1998 sub 3679 dolari SUA, re-
prezentând 23-24 procente din media UE. La numai un pas de intrarea în mile-
niul trei, economia României este fragilă şi vulnerabilă la şocurile interne şi ex-
terne, iar scăderea nivelului de trai a dus la extinderea sărăciei fără precedent 
(circa 30 de procente din populaţie se află sub pragul sărăciei, potrivit datelor 
Raportului Naţional al Dezvoltării Umane, 1998). 

2. Derapaje ale ratei inflaţiei, ale cursului de schimb şi ale ratei şoma-
jului, care au efecte de-a dreptul paralizante asupra economiei. 

Dacă în 1995-1996 rata medie a inflaţiei a cunoscut o scădere, în 1997 
capătă un caracter hiperinflaţionist, atingând cote de 154,8%, iar în 1998 scade 
la 59,1%. 

 
Figura 4. Variaţia anuală a PIB, 1989-1998 (în% faţă de anul anterior) 

 
Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică 
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Moneda naţională pierde în ritm alert, de la 21 de lei/1 dolar SUA în 
1990, la 15622 lei/1 dolar SUA în 1999 şi până la 24500 lei/1 dolar SUA la 
nivelul lunii octombrie 2000. Această stare duce la scăderea încrederii în 
moneda naţională, alimentând creşterea preţurilor şi a inflaţiei. 

Şomajul devine o „ boală cronică", păstrând cote ridicate, astfel în aprilie 
1999 acesta a ajuns la circa 11,6%, iar o treime din şomeri au fost tineri. În fig. 
5 se prezintă evoluţia ratei anuale a şomajului în perioada 1990-1998. 

 
Figura 5 - Evoluţia ratei medii anuale a şomajului în perioada 1990-1998 

 
Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică 

 
3. Tensiuni în structura economiei naţionale 
La crearea valorii adăugate brute, principalele activităţi economice din 

agricultură şi industrie contribuie cu 47,7%, în timp ce sectorul serviciilor (care 
a cunoscut o creştere după 1989) deţine 37,8 /0, în special pe seama activi-
tăţilor de comerţ, transport şi turism. 

4. Deficite structurale majore ce marchează evoluţia economiei naţionale 
(tabelul 5).  

 
 

Tabelul 5. Evoluţia unor indicatori economici 1990-11998 

Indicatori 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Datoria publică int. 
(mld. lei) 

 41,1 220,6 1001,9 3232,1 6119,3 11413,
6 

14000.
0 

31100,
0 

Datoria externă (mil. 
dolari) 

230,0 1143,0 2479,0 3357,0 4597,0 5482,0 7209,0 8444,6 8967,0 

Ponderea în PIB a 
excedentului/deficitu-
lui bugetar 

1,0 -3,2 -4,6 -0,4 -2,4 -2,9 -4,1 -3,9 -4,5 

Sursa: Date preluate de la Banca Naţională a României, 1998 
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Analiza acestor date evidenţiază următoarele tendinţe:  

 soldul balanţei comerciale şi cel al contului curent este negativ, 
bugetul este deficitar, iar datoria publică internă şi externă are o 
creştere accelerată, riscând să afecteze nivelul şi calitatea vieţii 
generaţiilor viitoare. 

 balanţa de plăţi externe din 1990 până în prezent a înregistrat deficite, 
în medie în jurul a 1,8 miliarde dolari pe an. 

 soldul contului curent a fost în 1998 de 3 miliarde dolari, reprezentând 
7% din PIB, ceea ce face ca să ne situăm la peste 4,5% din PIB, nivel 
acceptat de finanţatorii externi. 

 datoria externă la nivelul anului 1998, datoria externă a ajuns la circa 
8,9 miliarde dolari, stocul de credite pe termen mediu şi lung 
situându-se la aproximativ 30% din nivelul actual al PIB. 

Serviciul datoriei externe - are o creştere rapidă. În 1999 atinge 3,2 mil-
iarde dolari (40% din volumul exportului). 

Credite neperformante din sistemul bancar fac să scadă într-un ritm ver-
tiginos credibilitatea acestui sistem. 

Deficitul bugetului consolidat al statului oscilează în jurul a 2,5% din PIB. 
Bugetul anului 1999 a fost constituit pe un deficit de 2,5% (fără a mai pune la 
socoteală deficitul cvasi-fiscal). 

5. Gradul de ocupare a forţei de muncă înregistrează tensiuni mari între 
cererea şi oferta de forţă de muncă. La nivelul anului 1997, populaţia civilă oc-
upată s-a redus faţă de 1990 cu peste 1800 mii persoane. Ponderea salariaţilor 
în populaţia activă a scăzut, de la 75,1%în 1990, la 62%în 1999. Modificarea 
structurii populaţiei civile ocupate, reflectă starea de criză a economiei. 

Nivelul de durabilitate al economiei depinde de volumul resurselor finan-
ciare ce pot fi cheltuite pentru protecţia mediului.Pentru a avea o imagine a 
volumului de cheltuieli aferente protecţiei mediului, în tabelul 6 se prezintă 
nivelul acestor cheltuieli din 1997 pe sectoare de activitate. 

În România, în anul 1997, cheltuielile totale pentru protecţia mediului au 
fost de 36661, 575 miliarde lei, adică circa 1 procent din PIB, în timp ce în ţările 
dezvoltate acest procent este dublu. Evoluţia economiei s-a dovedit costis-
itoare sub aspectul resurselor consumate şi al racordării producţiei la cerinţele 
pieţii. 

Evoluţia economiei României a fost nesustenabilă, pauperizantă, infla-
ţionistă, prezentând un grad mare de vulnerabilitate. O asemenea evoluţie a 
declanşat un fenomen de marginalizare a economiei României, în configuraţia 
economiilor europene. 
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Tabelul 6. Cheltuieli de protecţie a mediului  
pe sectoare de activitate în 1997 

Sectoare de 
activitate 

Total 

Prevenirea 
şi comba-

terea 
poluării 

Protecţia 
mediului 
natural 

Cercetare, 
dezvoltare

, 
instruire 

Administrarea 
generală a 
mediului 

Total 3661575 3236220 254479 79818 88040 

Agricultură 57994 16431 41244 15 304 

Silvicultură 51979 147 51776 53  

Industrie extractivă 267465 1811551 44094 35734 6086 

Industrie prelucrătoare 936270 900811 1841 6433 27185 

Recuperarea 
deşeurilor 

232239 232150 4 20 65 

Energie electrică şi 
termică, gaze şi apă 

1473967 1391769 68583 6333 7282 

Transporturi 69430 62473 1893 4302 762 

Administraţie publică 108098 25060 33867 3319 45852 

Colectarea şi 
eliminarea deşeurilor, 
salubritate 

361928 361854 50 22 2 

Cercetare ştiinţifică 32954 8584 3436 20634 300 

Alte sectoare 69251 55390 10709 2953 199 

Sursa: Raportul Mediul înconjurător în România, Ediţia 1998, Comisia Naţională pentru 
Statistică 

 

1.3. Considerente metodologice ce ar permite tranziţia spre o 
economie durabilă 

Comunitatea Europeană (devenită în 1993 Uniunea Europeană) a adop-
tat în ultimele trei decenii o serie de măsuri legislative care vizează protejarea 
mediului, îndepărtarea sau corectarea efectelor poluării. Ritmul de reglemen-
tare devine din ce în ce mai rapid şi acest lucru este absolut necesar, pre-
ocupările UE vizând noi sfere şi începând să aplice noi instrumente politico-
juridice în materie de mediu. 

Prioritatea este, desigur, introducerea de norme ridicate, dar şi adău-
garea unor noi politici ale UE, prin amendamente aduse Tratatului Constitutiv 
de Actul Unic în 1987, amplificate prin Tratatul de la Maastricht (1993). 

Legislaţia comunitară în materie de mediu constituie azi un punct de re-
ferinţă pentru numeroase state şi reprezintă un model concret de colaborare 
supranaţională încununat de succes. Implementarea de noi dispoziţii legislative 
este absolut necesară pentru a fixa nivelul de norme şi proceduri în domeniul 
protejării mediului, pentru realizarea angajamentelor internaţionale şi pentru 
asigurarea integrităţii pieţei unice. Desigur, în viitorul cât mai apropiat, aceste 
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reguli şi norme vor trebui completate prin instrumente economice şi instrumen-
te de informare. 

Aceste evoluţii au condus la realizarea unui fascicul specific de regle-
mentări şi chiar a unei noi discipline ştiinţifice: dreptul comunitar al mediului. La 
nivelul ţării noastre se vor avea permanent în vedere cerinţele integrării juridi-
co-ecologice, în contextul general al integrării Europei Centrale şi de Est în 
complexul juridico-instituţional vest european. 

În urma transformărilor din ultimul deceniu din Europa Centrală şi de Est, 
au fost scoase la iveală, importante probleme de ordin ecologic. După 40 de 
ani de industrializare cu ori ce preţ, fără nici cele mai mici măsuri de prevenire 
şi protecţie a mediului, au rămas urme grave şi o grea moştenire. 

Ponderea considerabilă a industriilor puternic poluante, utilizarea masivă 
a resurselor de energie bazate pe consumul excesiv de cărbune şi petrol, prim-
itivismul echipamentelor şi materialelor sunt caracteristici ale unei structuri in-
dustriale deosebit de nocive pentru natură. Poluarea apelor (subterane şi de 
suprafaţă), a aerului, deşeurile (inclusiv cele toxice), se adaugă marilor proble-
me ale tranziţiei spre economia de piaţă şi le agravează în mod considerabil. 

Priorităţile şi nevoile ecologice variază considerabil de la o ţară la alta şi 
chiar de la o regiune la alta. Posibilităţile de schimbare şi adoptare a noilor 
strategii şi politici depind într-o importantă măsură de conjunctura economică şi 
politica internă, cât şi de cadrul asistenţei şi ajutorului internaţional. Din 
această perspectivă, o importanţă evidentă o au apropierea şi armonizarea 
normelor şi reglementărilor în materie de mediu existente şi aplicabile în estul 
şi vestul continentului, şi aceasta cu atât mai mult cu cât acest lucru este dorit 
de ambele părţi. 

Din punct de vedere politic, numeroase state central şi est europene, in-
clusiv România şi-au manifestat dorinţa de a adera la Europa Comunitară. Ar-
monizarea legislaţiei acestor ţări cu normele şi standardele UE reprezintă ele-
mentul motor al procesului de transformare a lor. Se poate vorbi de o evoluţie a 
politicii ecologice, care, acompaniate de valul ecologist cunoscut de această 
regiune în ultimii ani, stimulează preocupările de aliniere la normele OCDE în 
materie. 

Din punct de vedere economic, realitatea arată că investitorii străini po-
tenţiali sunt reticenţi în faţa complexităţii şi lipsei de transparenţă a legilor în 
materie de mediu. Există chiar o tendinţă ca în ţările din zonă să se instaureze 
un cadru legislativ complex, deosebit de variabil de la o ţară la alta şi diferit de 
cel al OCDE. Astfel amplificate, normele în materie de producţie şi mediu devin 
o condiţie necesară pentru a convinge investitorii şi partenerii comerciali că 
produsele din est răspund parametrilor ţării lor. Această exigenţă ar garanta 
deci accesul pe pieţele occidentale. Factorul ecologic joacă el însuşi un rol 
foarte important. Existenţa unor adevăraţi „centri nevralgici" ai unei poluări 
transfrontaliere şi implicaţiile internaţionale ale problemelor legate de mediu 
justifică, la rândul lor, armonizarea legislaţiilor. 
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Problemele de mediu se pun din ce în ce mai mult la nivel internaţional, 
rezolvarea problemelor privind contaminarea apelor transfrontaliere şi poluarea 
crescândă a aerului anunţându-se ca priorităţi absolute. Proiecte de cooperare 
s-au elaborat deja în privinţa bazinului Dunării, Mării Negre, Mării Baltice, şi a 
triunghiului Polonia - Cehia - fosta RDG. 

Pentru realizarea transpunerii în plan juridic a obiectivelor dezvoltării du-
rabile, sunt necesare o evaluare prealabilă şi corectă a legislaţiei adoptate 
până în 1999, o stabilire a priorităţilor identificate, având în vedere obligativi-
tatea aplicării acquis-ului comunitar, posibilităţile financiare ale României, re-
spectiv respectarea convenţiilor şi acordurilor privind protecţia mediului (la care 
România a aderat), precum şi necesitatea stabilirii unui echilibru între perspec-
tivele creşterii economice şi calitatea vieţii. 

Potrivit obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă, sistema-
tizarea cadrului juridic în acest domeniu presupune stabilirea unor repere:, pre-
cum: 

 Reglementarea şi perfecţionarea mecanismelor de piaţă; 

 Conservarea resurselor naturale şi protecţia acestora; 

 Reglementarea funcţionării serviciilor publice; 

 Reglementarea accesului la informaţii; 

 Perfecţionarea sistemului de parteneriat instituţionalizat; 

 Interpretarea unică a legislaţiei de către Consiliul Legislativ şi 
ministere, în special în domeniul comercial şi fiscal; 

 Reforma legislaţiei muncii; 

 Promovarea investiţiilor - atât de capital autohton, cât şi străin - pentru 
lucrări de protecţie a mediului, ţinându-se seama de priorităţile pe 
termen scurt, mediu şi lung; 

 Reorganizarea cercetării ştiinţifice şi tehnologice, a învăţământului, 
pregătirii profesionale şi a sistemului educaţiei ecologice; 

 Elaborarea unui cod etic al mediului; 

 Se vor avea în vedere: aşezările umane, amenajarea teritoriului, dez-
voltarea rurală, transportul, poluarea aerului şi apelor, zgomotul etc.; 

Introducerea în legislaţie a fondului de mediu. Conform Agendei 2000, 
punctul 3.6, România trebuie să-şi mărească resursele financiare destinate medi-
ului şi să introducă în dreptul intern întreaga legislaţie europeană. Desigur, acest 
lucru necesită un nivel ridicat de investiţii şi un deosebit efort administrativ.  

Pe plan juridic, se impune realizarea următoarelor coordonate: 

 Reforma administraţiei publice; 

 Reforma instituţiilor din domeniul justiţiei şi afacerilor (alinierea legis-
laţiei la normele comunitare, respectarea drepturilor fundamentale, 
primatul legii, reforma constituţională); 

 Răspunderea politică (faţă de Parlament şi electorat); 

 Răspunderea juridică; 
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 Conţinutul şi limitele dreptului de proprietate privată. 
Ţările în curs de dezvoltare (este şi cazul României) trebuie sprijinite în 

eforturile lor naţionale de implementare a acordurilor internaţionale şi pentru a 
putea participa efectiv la negocierile unor acorduri noi sau revizuite ori la im-
plementarea acestora. Aceasta va include sprijin financiar şi asistenţă în for-
marea competenţei în legislaţia internaţională de dezvoltare durabilă. Sprijinul 
va include, de asemenea, informaţiile necesare şi experienţa ştiinţifică şi 
tehnică de care au nevoie pentru a putea participa la acordurile legale. 

1.4. Priorităţi ale tranziţiei economiei româneşti spre o economie 
durabilă 

Dacă acceptăm conceptul prin care dezvoltarea durabilă înseamnă acel 
ansamblu de măsuri şi acţiuni prin care se asigură o stabilitate nelimitată unei 
structuri economice şi sociale fundamentate pe protecţia mediului şi care poate 
conduce la o creştere semnificativă a PIB/locuitor şi a bunăstării populaţiei, 
atunci această problemă se poate pune numai după finalizarea etapelor pre-
liminare mai sus menţionate. 

Toţi factorii care decurg din întârzierea tranziţiei şi a privatizării lente fac 
ca nivelul PIB-şi al producţiei industriale să fie în scădere, deficitul balanţei 
comerciale să fie anormal de mare, indicele inflaţiei să fie, de asemenea, 
ridicat, iar calitatea vieţii să se înscrie într-un declin continuu. 

1.4.1. Evoluţia economiei româneşti după 1990 

După 1990 evoluţia economiei româneşti a fost puternic marcată de 
transformările induse de democratizarea societăţii, de tranziţia la economia de 
piaţă, în contextul unei crize economice prelungite, al unor întârzieri ale re-
structurării economice, care au frânat eforturile pentru a pune în concordanţă 
producţia naţională atât cu resursele ţării, cât şi cu noile exigenţe ale pieţei in-
terne şi externe. 

Evoluţiile macroeconomice au fost fluctuante: o primă etapă, 1990-1993, 
în care s-a înregistrat o scădere a producţiei naţionale, o a doua etapă, 1994-
1996, când s-a realizat o creştere, şi o nouă comprimare a producţiei, după 
1997 (tabelul 7):  

 
Tabelul 7 - Evoluţia produsului intern brut 

Anii 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Volumul P1B 
(mld. lei pr. 
curente) 

800 858 2.204 6.029 20.036 49.773 72.560 109.515 249.750 338.670 521.735,5 

Dinamica PIB 
(%) (1/i-1) 

- 94,4 87,1 91,2 101,5 103,9 106,9 104,1 93,4 92,7 96,8 

Sursa. Date preucrate din Anuarul Statistic al României pe anii 1990-1999. 
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Imediat după 1990 s-au dezmembrat sistemul şi mecanismul economiei 
planificate: desfiinţarea sistemului legislativ al planului, a CSP, ca instituţie, 
transformarea întreprinderilor în societăţi comerciale, liberalizarea preţurilor, 
promovarea iniţiativei private. În perioada 1990-1992 produsul intern brut a 
scăzut constant, ajungând la finele perioadei la 75%, faţă de cel realizat în 1989. 

În perioada '93-'94 măsurile au fost în principal de natură monetară, de 
realizare a stabilizării macroeconomice, de relansare a creşterii economice, dar 
fără transformări fundamentale în economia reală; anul 1993 a marcat stag-
narea trendului descrescător al economiei şi demararea lentă a procesului de 
eficientizare a utilizării factorilor de producţie, în acord cu mutaţiile din mediul 
economic intern şi internaţional. În '95 - '96 procesul de reformă a fost tem-
perat, luându-se o serie de măsuri "neeconomice", motivate mai ales electoral, 
cu efecte care s-au resimţit în anii următori. În anii 1997-1999 noile orientări din 
programele de guvernare ale coaliţiei la putere nu au reuşit să limiteze, în ciu-
da măsurilor dure de reformă, decât parţial canalele de pierdere; s-a accentuat 
declinul economic. 

După 10 ani de tranziţie modificările în structura valorii adăugate a PIB 
sunt modeste şi fluctuante (tabelul 8 şi fig. 6).  

 
Tabelul 8 - Evoluţii în structura PIB(%) 

Ramura 1990 1992 1994 1997* 1998* 1999* 

Agricultură 21,2 18,6 19,5 18,8 16,0 13,9 

Industrie 40,5 38,3 36,3 35,6 31,7 27,8 

Construcţii 5,4 4,8 5,3 5,4 5,2 4,8 

Servicii 24,1 35,9 31,1 33,9 37,8 43,5 

*Notă: În structura serviciilor se includ: activităţile de transport, poştă, telecomunicaţii, tur-
ism, hoteluri şi restaurante, administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate, 
asistenţă socială şi alte servicii. 

Sursa.: Date prelucrate din Anuarul Statistic al României, anii 1990 - 1999. 

 
Figura nr. 6 - Evoluţii în structura PIB-ului 
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Sectorul primar a înregistrat o reducere a ponderii, de aproape 4,5% în-
tre 1994 şi 1998. Referitor la structura utilizării PIB, ponderea consumului final 
sporeşte (tabelul 9), pe când formarea brută a capitalului fix se menţine la cote 
modeste din punct de vedere al asigurării bazei de producţie viitoare. 

 
Tabelul 9 - Structura PIB pe categorii de utilizări 

 1990 1992 1994 1997 1998 1999 

Consumul final 79,2 77,0 75,2 85,5 90,8 84,3 

- consumul final al populaţiei 65,0 62,2 60,7 75,1 75,6 82,6 

- consumul final public 14,2 14,8 14,5 10,4 15,2 1,7 

Formarea brută a capitalului fix 19,8 19,2 20,7 19,2 18,1 18,5 

Modificarea stocurilor 10,5 12,2 5,9 2,3 -0,4 1,5 

Exportul net -9,5 -8,4 -1,8 -7,0 -8,5 -4,2 

Sursa: Date prelucrate din Anuarul Statistic al României pe anii 1990 - 1999. 

 

1.4.2. Impactul proceselor macroeconomice asupra calităţii vieţii. 

Blocajul financiar a reprezentat un fenomen care a generat urmări 
negative în mersul economiei. După 1990 acest fenomen s-a cronicizat şi a 
reprezentat un element de frânare a dezvoltării. 

Fenomenul blocajului financiar are drept sursă subdimensionarea capi-
talului circulant, cauzată atât de inflaţie, de divizarea întreprinderilor pe criteriul 
funcţionalităţii (secţii, fabrici etc.), declanşată o dată cu transformarea fostelor 
întreprinderilor socialiste în societăţi comerciale, dar şi de dificultăţile clienţilor 
de a-şi onora obligaţiile de plată contractuale. Din dimensiunea totală a 
blocajului doar 20-25% este datorat unor neajunsuri de fond ale circuitelor 
economice, restul de 75-80% s-ar putea lichida prin acţiuni bine coordonate de 
executiv, prin stingerea în lanţ a datoriilor dintre întreprinderi, fără să fie nevoie, 
în general, de nici o susţinere prin fonduri (lichidităţi) suplimentare. Dintre cau-
zele blocajul financiar cele mai importante au fost: comprimarea excesivă a 
masei creditului; subcapitalizarea gravă a agenţilor economici; practicarea unor 
dobânzi înalte la credite. 

La finele anului 1991 nivelul blocajului financiar era de circa 1800 mil-
iarde lei, fapt care a impus decidenţilor la nivel macro iniţierea unor măsuri de 
compensare generală a datoriilor. Rezultatele au fost parţial favorabile şi numai 
pe termen scurt, căci în 1992 blocajul s-a redus la 1650 miliarde lei, dar s-a 
amplificat ulterior. Este relevantă urmărirea paralelă a volumului blocajului şi a 
masei creditului (tabelul 10 şi fig. 7). 

Evoluţiile inflaţioniste. Inflaţia a reprezentat, prin amplitudine şi am-
ploare, o permanenţă a procesului tranziţiei, cu efecte deloc neglijabile asupra 
calităţii vieţii populaţiei. Începând din octombrie 1990, în economia 
românească s-a demarat un proces de liberalizare graduală a preţurilor, în ve-
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derea punerii în funcţiune a mecanismelor specifice economiei de piaţă. A ur-
mat o explozie a preţurilor, măsurată printr-o rată a inflaţiei, care, în perioada 
1990-1999, a evoluat spectaculos şi contradictoriu (tabelul 11). 

 
Tabelul 10 - Blocajul financiar şi creditul 

Anii 
Volumul blocajului financiar 

(mld.lei) 
Volumul creditului 

(mld. lei) 
Coeficientul 
devansării 

0 1 2 3=2/1 

1991 1.800 1.375 0,76 

1992 1.650 1.925 1,17 

1993 4.000 4.891 1,22 

1994 8.500 9.483 1,11 

1995 14.000 13.848 0,99 

1996 22.000 26.841 1,22 

1997 50.000 35.881 0,72 

1998 70.000 59.107 0,84 

1999 80.000 57.471 0,72 

Sursa: Date prelucrate din statisticile Băncii Naţionale a României pe anii 1991-1999. 

 
 

Figura nr. 7 - Coeficientul devansării 
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Tabelul 11 - Evoluţia ratei inflaţiei (în%) 

 90/89 91/90 92/91 93/92 94/93 95/94 96/95 97/96 98/97 99/98 

1.Indicele preţurilor 
bunurilor de 
consum 

137,7 305,5 299,2 395,2 161,7 127,8 156,9 251,4 140,6 154,8 

2. Rata inflaţiei 
(dec/dec.) 

37,7 205,5 199,2 295,5 61,7 27,8 56,9 151,4 40,6 54,8 

3.Rata inflaţiei 
(medie anuală) 

5,1 170,2 210,4 256,1 136,7 32,3 38,8 154,8 59,1 45,8 

Sursa: Raportul anual 1999, editat de Banca Naţională a României 

 
La 31 decembrie 1999, indicele preţurilor era de 933,15% comparativ cu 

1990, ceea ce înseamnă o creştere de aproape 933 de ori. În legătură cu situ-
aţia inflaţiei din economie există mai multe categorii de păreri:  

1. primă apreciere, asimilată îndeosebi de factori decizionali din econo-
mie, care consideră nivelul acesteia ca ridicat, dar într-o evoluţie controlată; 

2. accepţiunea conform căreia în România inflaţia este galopantă, cu 
tendinţe de alunecare către hiperinflaţie; 

3. părerea conform căreia nivelul ridicat al inflaţiei din economie ar fi 
consecinţa deprecierii accelerate a monedei naţionale, în condiţiile în care au 
fost preluate "mecanic" preţurile externe la resursele de energie şi combustibili. 
În acelaşi timp, absenţa concurenţei reale între agenţii economici şi perpe-
tuarea unor poziţii de monopol au distorsionat sistemul de preţuri prin induc-
erea unor componente de ineficientă. Această ineficientă a fost cel mai 
frecvent "acoperită" şi "recuperată" prin majorări arbitrare şi nejustificate ale 
preţurilor. 

Ocuparea şi şomajul Intre elementele avuţiei naţionale, forţa de muncă 
reprezintă un element de potenţial de o deosebită însemnătate. Populaţia cu-
prinsă în limitele vârstei de 15-64 ani deţine o pondere de 68% din totalul 
populaţiei. După 1990 se modifică esenţial modelul ocupării populaţiei, 
schimbându-se mecanismele pieţei muncii, apărând un nou fenomen - şoma-
jul. Principalele caracteristici de pe piaţa muncii vizează următoarea problem-
atică: 

Ocuparea forţei de muncă rămâne una dintre zonele cele mai "fierbinţi" 
ale tranziţiei. 

Scăderea producţiei în aproape toate sectoarele economiei a condus şi 
la comprimarea dimensiunii ocupării forţei de muncă. Populaţia civilă ocupată 
era în 1994 de circa 10.000 mii persoane după patru ani de scădere (-1,0% în 
1990; -0,5% în 1991; -3,0% în 1992; -3,8% în 1993). În 1997, populaţia ocu-
pată era mai mică cu circa 899 mii persoane comparativ cu 1994. Numărul 
salariaţilor se reduce cu 1176 mii persoane, de la 6201 mii persoane, în 1994, 
la 5025 mii persoane în 1998. 
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Structura populaţiei ocupate se modifică sensibil. Analiza structurii ocu-
pării pe sectoare relevă procesul concomitent de "dezindustrializare" şi 
"reagrarizare" a acesteia,: capacitatea modestă a compartimentului servicii de 
a crea locuri de muncă pentru populaţia eliberată din industrie, ca şi riscul unei 
"pseudoterţializări" a ocupării, în lipsa fundamentelor economice ale unei dez-
voltări durabile a sectorului de servicii. 

Principalele schimbări în structura ocupării populaţiei, după statutul 
profesional, rezidă în continuarea procesului de reducere a numărului şi pon-
derii salariaţilor şi sporirea lucrătorilor pe cont propriu şi a celor familiali nere-
muneraţi. 

În 1998, salariaţii reprezentau 60,1% din totalul populaţiei ocupate, 
înregistrându-se o diminuare, faţă de 1994, cu 2,9%. De menţionat că ponder-
ea bărbaţilor este superioară celei a femeilor în categoria patroni, salariaţi şi 
lucrători pe cont propriu, în timp ce ponderea femeilor o devansează pe cea a 
bărbaţilor la categoria lucrători familiali neremuneraţi. De exemplu, în 1998, 
ponderea patronilor bărbaţi era de 1,7%, comparativ cu 0,7% femei. 

Şomajul a fost o dimensiune permanentă a tranziţiei. Până în 1995 
numărul de şomeri şi rata de şomaj au avut o dinamică ascendentă (în martie 
1994 s-a înregistrat cea mai înaltă rată a şomajului - 11,5%). Începând din 
1997 se înregistrează o nouă creştere a şomajului, consecinţă a măsurilor de 
asanare economică. Categoriile cele mai defavorizate pe piaţa muncii au fost 
femeile, rata de şomaj a femeilor a fost permanent superioară bărbaţilor. O 
altă categorie defavorizată sunt tinerii în vârstă de 15-24ani, unde rata şoma-
jului depăşeşte de 2-3 ori media naţională. 

În funcţie de nivelul instrucţiei, categoriile cele mai defavorizate au fost 
cele cu pregătire liceală (42,3%), cele cu pregătire profesională şi ucenicie 
(27,2%o), absolvenţii învăţământului obligatoriu (18,6%, iar 2,6%> sunt şomeri 
cu pregătire universitară. 

În afara unor disparităţi de categorii profesionale, există şi disparităţi teri-
toriale. Au fost afectate în special localităţi şi zone monoindustriale, astfel că 
judeţele din N-E şi S-E au, în mod sistematic, în ultimul deceniu, rate mai ridi-
cate de şomaj (în figura 8 se prezintă ratele şomajului pe judeţe). Rate ridicate 
se constată în judeţele: Botoşani, Neamţ, Vaslui, Brăila, Tulcea, Hunedoara şi 
Vâlcea. 
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Figura nr. 8 - Rata şomajului înregistrat pe judeţe, 1999 

 
 
 



CAPITOLUL 2. POLITICA FISCALĂ ÎN PERIOADA 
TRANZIŢIEI SPRE O ECONOMIE DURABILĂ 

 
Impozitele, care constituie esenţa încasărilor publice, pot fi utilizate 

pentru creşterea bunăstării sociale, atât pe termen scurt (impozitele contribuind 
la instrumentarea unei politici economice conjuncturale), cât şi pe termen lung 
(impozitele participând atât la realizarea politicii de dezvoltare, cât şi la asig-
urarea echităţii sociale). 

Orientarea instrumentelor fiscale spre unul dintre scopurile politicii eco-
nomice va trebui să ţină seama de caracteristicile sistemului fiscal existent şi, 
în acest caz, se poate constitui, ca obiectiv specific, adecvarea sistemului fiscal 
la cerinţele strategiei şi politicii economice privind tranziţia. 

Structurile sistemului fiscal reflectă alegerile socio-politice impregnate de 
inerţii şi neutralităţi circumscrise finalităţilor explicite şi, îndeosebi, implicite in-
tereselor şi motivaţiilor puterii politice. În acest sens, manipularea unui sistem 
fiscal în cadrul unei politici conjuncturale este cu atât mai dificilă cu cât ea im-
pune ca măsurile fiscale să fie rapid implementate şi să aibă efecte imediate. 
Deoarece, în realitate, deciziile sunt luate treptat şi consecinţele lor sunt 
diferenţiat eşalonate în timp (adesea efectele fiind tardive), utilizarea fiecărei 
categorii de impozite are impact deosebit. 

Concret, manipularea impozitelor directe în cadrul unei politici conjunc-
turale în aparenţă nu prezintă dificultăţi. În perioada de depresiune acestea vor 
trebui "relaxate", iar în perioada de inflaţie impozitele vor trebui majorate. 
Totuşi, utilizarea impozitelor directe prezintă limite, îndeosebi în condiţiile 
inflaţiei, în cazul atât al impozitelor pe veniturile persoanelor fizice, cât şi al im-
pozitului pe profitul obţinut de persoanele juridice. 

Stimularea investiţiilor directe, mai ales a disponibilităţii de a investi a 
agenţilor privaţi în formare, în scopul de a facilita accesul la performanţă, poate 
fi obţinută prin intermediul deducerilor fiscale, în favoarea investiţiilor, sau al 
instituirii unui regim convenabil al amortismentelor. Pentru ca măsurile fiscale 
de stimulare a investiţiilor să fie eficace va trebui ca agentul economic să bene-
ficieze sau, cel puţin, să spere că va beneficia rapid de aceste măsuri. De 
asemenea, pentru a fi incitat să investească printr-un avantaj fiscal sau de 
credit, agentul economic va trebui să dispună de două condiţii: să aibă o strat-
egie de restructurare şi un program de investiţii proprii şi, mai ales, să sconteze 
pe o creştere a cererii, internă sau externă, faţă de bunurile şi serviciile pe care 
le va oferi. 

În această perioadă de tranziţie, relansarea generală a fiscalităţii directe, 
prin diminuarea ratei de impozitare a profitului, şi rentabilitatea selectivă (cu 
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tendinţă) a subiecţilor plătitori de impozit pe profit pot constitui o componentă 
activă a mediului fiscal al activităţii agenţilor economici. 

Aplicarea neutralităţii selective faţă de întreprinderi, în această perioadă, 
are în vedere atât riscul potenţial de afectare a rentabilităţii microeconomice, 
prin incitaţiile fiscale, cât şi efectul psihologic al acestor incitaţii asupra compor-
tamentului expansiv al agenţilor economici. 

Anticiparea efectelor economice (şi nu numai a acestora) şi a reacţiilor 
agenţilor economici la măsurile fiscale adoptate este hotărâtoare pentru 
atingerea obiectivelor urmărite de autorităţi, atât în cazul impozitelor directe, 
cât şi în cazul impozitelor indirecte. 

Utilizarea impozitelor indirecte în scopul stimulării cererii în perioada de 
deflaţie este relativ facilă. O scădere a acestor impozite, care degrevează 
preţurile, poate contribui la reanimarea conjuncturii. 

Pe de altă parte însă, în condiţiile inflaţiei, apăsarea excesivă pe pârghia 
impozitelor indirecte se poate solda cu consecinţe dintre cele mai grave, pe 
toate planurile. 

Experienţa mondială de după anii '60 esenţializează că o diminuare gen-
erală a ratelor impozitelor indirecte nu a avut efecte deflaţioniste durabile, de-
oarece nu a reuşit modificarea anticipaţiilor. Pe lângă aceasta, o creştere a ra-
telor de impozitare a antrenat implacabil accelerarea creşterii preţurilor, 
frânarea creşterii consumului gospodăriilor, a încetinit creşterea economică, 
accentuând şomajul, chiar dacă temporar balanţa comercială s-a ameliorat. 

Înregistrarea unui impact pozitiv asupra demarajului economic al 
relansării impozitării indirecte presupune îndeplinirea cumulativă a două cer-
inţe: în primul rând, această diminuare trebuie să se traducă efectiv printr-o 
scădere a preţurilor, adică trebuie ca această "deducere" finală să nu fie con-
fiscată de producători sau de către comercianţi, care ar putea profita de 
creşterea marjelor de beneficii; în al doilea rând, trebuie ca produsele care 
beneficiază de această degrevare fiscală să prezinte o cerere elastică în raport 
cu preţul, adică trebuie ca diminuarea preţului lor să se traducă printr-o sensi-
bilă creştere a cererii lor. 

Impactul fiscalităţii asupra comportamentului agenţilor economici se re-
alizează într-un mediu fiscal dat, prin mecanismele de translaţie a "încărcării" 
fiscale asupra structurilor economice productive. 

Într-o abordare generală, sensul şi amplitudinea unei translaţii impozitare 
depinde simultan de un număr de factori, dintre care cei mai importanţi sunt: 

 tipul de impozit (direct sau indirect, selectiv sau general); 

 natura baremului de impozitare (unitar sau ad valorem, rata unică de 
multiple); 

 elasticitatea ofertei sau cererii; 

 structura preţului, influenţat direct de concurenţă, monopol de stat sau 
privat etc.); 
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 forma costului de producţie al bunului impus (crescător, descrescător, 
constant); 

 durata perioadei de ajustare luată în considerare. 
Impactul final al acestor factori diferiţi depinde de interacţiunea lor în ca-

drul macroeconomiei. 
Analiza de bază a mecanismelor de translaţie constă în a le studia sepa-

rat în cadrul unei analize parţiale, pe cât se poate mai aprofundată.  

2.1. Fiscalitatea în Uniunea Europeană, în contextul extinderii 
integrării economice 

Alături de ameliorarea ratei ocupării forţei de muncă, prin promovarea 
unei strategii care, între altele, exclude supraimpozitarea relativă a muncii, sta-
bilizarea încasărilor fiscale ale statelor membre şi buna funcţionare a pieţei 
unice reprezintă principalele obiective ale politicii fiscale a ţărilor Uniunii Euro-
pene, în finalizarea procesului de integrare economică. 

Din această perspectivă, stabilizarea încasărilor fiscale ale statelor 
membre presupune, în opinia specialiştilor, reglementarea, înainte de toate, a 
cadrului concurenţei, în ceea ce priveşte inclusiv aşezarea acestuia pe principii 
care să nu afecteze nici unul dintre statele comunitare. 

Concurenţa corectă constituie unul dintre elementele cheie ale pieţei 
unice, dar concurenţa incorectă, în domeniul fiscal, este de natură să suscite 
preocupări din cauza efectelor negative potenţiale pe care aceasta le are, în 
special asupra încasărilor fiscale ale statelor membre, repartizării resurselor 
economice şi competitivităţii la nivelul acestora. 

Degradarea situaţiei fiscale se traduce prin erodarea bazei de impo-
zitare, ca urmare a concurenţei fiscale (transferul bazelor impozabile către alte 
ţări), pe de o parte, şi dezvoltarea economiei paralele (transferul bazelor im-
pozabile către piaţa neagră), pe de altă parte. Primul fenomen este determinat 
de ecarturile între ratele de impozitare efective, iar al doilea fenomen este ex-
presia diferenţei dintre nivelele absolute ale acestor rate. 

În prezent, se pare că erodarea fiscală nu a afectat produsul total al fis-
calităţii şi al cotizaţiilor de securitate socială. În ultimele două decenii acest 
produs a fost constant sau a crescut uşor ca procent în PIB, în spaţiul Uniunii 
Europene. Totuşi, atunci când rata impozitării muncii a crescut, aceea a celor-
lalţi factori de producţie a scăzut. 

Sistemele de impozitare ale statelor membre ale Uniunii Europene au 
suferit o schimbare structurală semnificativă, confruntându-se cu cerinţa de a 
finanţa, prin intermediul sistemelor de protecţie socială, o populaţie ce 
îmbătrâneşte şi un şomaj care nu încetează să se agraveze. În condiţiile în 
care această situaţie impune constrângeri din ce în ce mai puternice fiscalităţii, 
creşterea presiunii asupra bazei impozabile tinde să încurajeze din ce în ce 
mai mult evaziunea şi frauda fiscală, prin intermediul economiei paralele. Se 
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poate, deci, crede că stabilitatea încasărilor fiscale totale nu a fost păstrată 
decât cu preţul unei deteriorări progresive a structurii fiscalităţii: presiunea fis-
cală a fost pusă mai mult pe baza de impozitare cel mai puţin mobilă (adică 
munca), în vederea recuperării pierderilor fiscale ce rezultă din erodarea altor 
baze de impozitare mai mobile. 

Intre anii 1980 şi 1993, rata de impozitare implicită a muncii salariale 
pentru ansamblul Comunităţii Europene a crescut cu aproape o cincime, în 
timp ce acelaşi indicator, raportat la ceilalţi factori de producţie - în special la 
cel privind munca independentă şi capitalul - a scăzut cu mai mult de o zecime. 

Această evoluţie pare să indice că diferitele state membre şi-au văzut 
afectată libertatea de a-şi structura sistemele de impozitare şi că ele au 
reacţionat în parte la ameninţarea unei degradări, deplasând presiunea fiscală. 
De acum înainte, pare din ce în ce mai evident că presiunea asupra muncii nu 
poate fi accentuată, date fiind nu numai ameninţarea de a se agrava mai mult 
baza impozabilă, care riscă să se deplaseze către economia paralelă, ci şi, în 
aceeaşi măsură, creşterea efectelor deja negative asupra costului (preţului) 
muncii şi ocupării. 

Deşi degradarea fiscală afectează toate sursele mari de încasări (im-
pozitele pe consum, impozitele pe societăţi, impozitarea veniturilor imobiliare, 
cotizaţiile sociale), repercusiunile sale variază considerabil, după natura im-
pozitului în cauză. Chiar impozitele pe consum, a căror armonizare este totuşi 
mult mai importantă decât a impozitelor directe, nu sunt ferite de o degradare 
fiscală. 

Taxa pe valoarea adăugată este ameninţată, în special din cauza creşte-
rii numărului de servicii internaţionale care recurg la tehnologii noi pentru a 
plasa operaţiunile impozabile în afara câmpului geografic al regimului comun 
de TVA. Exemplul cel mai frecvent citat este cel al telecomunicaţiilor, dar există 
şi altele, în special în cazul în care consumatorii de servicii nu beneficiază de 
drepturi de deducere (bănci, întreprinderi de asigurări etc.). 

Accizele sunt mai puţin armonizate decât TVA, şi importantele disparităţi 
care există dincolo de ratele minime la cele trei categorii - tutun, produse pe-
troliere şi alcool - limitează sensibil libertatea statelor membre în materie de 
fiscalitate. Orice sporire a accizelor de către un stat membru trebuie să ţină 
seama de riscul de a pierde o parte din activitatea economică şi - prin urmare -
din încasări, în beneficiul ţărilor vecine ce taxează acelaşi produs la o rată net 
inferioară, sau în beneficiul produselor concurente care sunt excluse de la ba-
za de impozitare în cauză. 

În sfârşit, ecarturile dintre cotizaţiile naţionale de protecţie socială sau 
ratele de impozitare a veniturilor persoanelor fizice între ţările vecine pot, de 
asemenea, să contribuie, în special în regiunile frontaliere, la favorizarea mi-
graţiilor transfrontaliere, în ceea ce priveşte munca, dar şi în ceea ce priveşte 
schimbarea locului de rezidenţă. Pe de altă parte, există, mai ales, riscul ca 
nivelele ridicate ale cotizaţiilor de protecţie socială şi ale ratelor de impozitare a 
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veniturilor personale să determine muncitorii şi îndeosebi independenţii să 
transfere activitatea lor în economia paralelă, cu scopul de a declara venituri 
impozabile mai mici. Aceasta în contextul în care adâncirea deficitului bugetar, 
ca urmare a creşterii economiei paralele şi a evaziunii fiscale, impune, adesea, 
creşterea fiscalităţii, cu riscul creşterii preţurilor şi inflaţiei, scăderii puterii de 
cumpărare, reducerii activităţii economice ş.a.m.d., risc cu care e de preferat 
ca nici una dintre ţările care îşi doresc cu adevărat integrarea să nu se con-
frunte. 

Dacă Europa, inclusiv acea parte a ei "în tranziţie", vrea să realizeze în 
acelaşi timp marea piaţă, este necesar ca toate aspirantele la acest obiectiv să 
pună în practică o politică fiscală globală, având ca ţinte esenţiale incitarea la 
investiţii şi lărgirea bazei de impozitare, taxarea consumului astfel încât 
această să nu se repercuteze asupra producţiei şi puterii de cumpărare. 

Din acest punct de vedere, fie şi numai faptul că agenţii economici din 
ţara noastră sunt taxaţi cu aproape 58 de bani la fiecare leu producţie trebuie 
să reprezinte un subiect de reflecţie vizavi de strategia fiscală, în situaţia în 
care -iată - această rată de impozitare este evident exagerată faţă de ratele de 
impozitare a societăţilor în ţările comunitare, (tabelul !2) şi această exagerare 
împiedică dezvoltarea şi, în consecinţă, reduce oferta, atrăgând după sine 
creşterea costurilor şi a preţurilor. 

 
Tabelul 12. Gradele de fiscalitate în ţările Uniunii Europene în anul 1998 

Tara Gradul de fiscalitate 

Belgia 39,0 

Danemarca 38,0 

Germania 45,5 

Grecia 46,0 

Spania 35,3 

Franţa 34,0 

Irlanda 43,0 

Italia 36,0 

Luxemburg 39,4 

Olanda 35,0 

Portugalia 39,5 

Austria 30,0 

Finlanda 40,0 

Suedia 30,0 

Regatul Unit 34,0 

Sursa: Statistici FMI,1999. 
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2.2. Efectele translaţiei fiscale asupra comportamentului 
agenţilor economici 

Rolul elasticităţii cererii şi ofertei exprimată prin preţ poate fi, teoretic, re-
zumat la două situaţii: 

 elasticitatea cererii: cu cât cererea este mai elastică (sensibilă) la 
variaţia preţului, cu atât este mai dificilă repercutarea impozitului 
anticipat. Sub forma unei creşteri a preţului, el va apăsa, deci, cu atât 
mai mult asupra factorilor de producţie; 

 elasticitatea ofertei: cu cât elasticitatea ofertei este mai ridicată (adică 
o mai mare ofertă este cantitativ sensibilă la o variaţie a preţului), cu 
atât este mai dificil de a repercuta impozitul, retroactiv asupra 
remunerării factorilor. Deci, cu atât mai apăsătoare va fi împovărarea 
consumatorului. 

Pentru a ilustra rolul elasticităţilor, este necesar să reliefăm impactul im-
pozitului asupra preţurilor de vânzare şi remunerării factorilor de producţie, 
precum şi asupra cantităţii de bunuri comercializată: 

a) cazul cererii perfect elastice: în acest caz, impozitul nu poate fi reper-
cutat asupra consumatorilor, crescând preţul de vânzare. El trebuie să fie în 
întregime suportat da factorii de producţie. Având în vedere alura crescătoare 
a funcţiei lor de ofertă, aceştia vor reduce oferta până la punctul în care remu-
nerarea minimă pe care ei o impun pentru a se angaja corespunde preţului de 
piaţă, mai puţin impozitul unitar, adică preţului net; 

b) dacă cererea este, din contră, total inelastică, încărcătura fiscală este 
suportată de cumpărători. Într-adevăr, cum cumpărătorii nu reacţionează la o 
variaţie a preţului, vânzătorii pot translata în întregime suma de impozit pe uni-
tatea de produs asupra cumpărătorilor. După prelevarea impozitului, preţul 
încasat de factorii de producţie rămâne acelaşi, în timp ce preţul brut plătit de 
cumpărători include şi impozitul; 

c) elasticitatea perfectă a ofertei semnifică că resursele productive sunt 
total mobile pe termen lung. Dacă se urmăreşte prelevarea unui impozit ca o 
creştere a costului marginal, se va înregistra un nou preţ de vânzare, mai 
ridicat la o cantitate comercializată mai mică. Repercusiunea asupra preţului 
de vânzare şi asupra cumpărătorilor, evidentă, se explică prin mobilitatea fac-
torilor de producţie; impozitul nu poate reduce remunerarea lor, căci, dacă 
aceasta se plasează sub preţul pe care îl impune productivitatea lor marginală 
valorică, factorii vor fi angajaţi într-o altă activitate; 

d) dacă oferta este inelastică: deoarece rezervele nu dispun de nici o 
altă utilizare posibilă, impozitul se repercutează în întregime asupra factorilor 
de producţie, care vor accepta o remunerare mai mică pentru o prestaţie iden-
tică; preţul de piaţă (brut) va rămâne la nivelul anterior, în timp ce preţul net 
disponibil pentru remunerarea factorilor de producţie se va diminua; 
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e) când oferta şi cererea sunt parţial elastice, povara fiscală este reparti-
zată între consumatori şi factorii de producţie, conform elasticităţii relative a 
ofertei de cereri. Dacă echilibrul cerere-ofertă înainte de impozit implică o an-
umită cantitate vândută la un anumit preţ, prelevarea unui impozit unitar va 
provoca o translaţie a ofertei, caracterizată printr-un preţ de vânzare superior şi 
o cantitate comercializată inferioară, ceea ce duce la o diminuare a remunerării 
factorilor de producţie. Deci, povara fiscală se repercutează atât anticipat, 
asupra consumatorilor (cumpărătorilor), cât şi retroactiv, asupra factorilor de 
producţie (vânzători). 

Valoarea explicativă a acestei reflecţii teoretice asupra mecanismelor 
translaţiei prin elasticitate oferă o deschidere operaţională redusă, deoarece nu 
dispune de informaţii asupra impactului real al impozitelor. Este necesar un 
studiu empiric, pe baza datelor proceselor de tranziţie, dificil de realizat şi in-
terpretat teoretic, fiindcă în realitate ne vom afla într-un sistem de echilibru 
general, în care toţi factorii care generează repercusiuni sunt interdependenţi. 
În consecinţă, condiţia iniţială - ceteris paribus - esenţială în analiza parţială, nu 
poate fi respectată. 

2.3. Cerinţe privind politica impozitelor în ţările în tranziţie 

Statele în tranziţie către economia de piaţă se confruntă, în adoptarea 
politicii lor fiscale, cu trei mari grupe de probleme, care, în esenţă, vizează: 

a) elaborarea legislaţiei care să reglementeze noul sistem de taxe şi im-
pozite; 

b) decretarea mai multor reguli şi dispoziţii pe care un sistem modem de 
impozitare trebuie să se bazeze în administrarea resurselor; 

c) înfiinţarea unei administraţii fiscale adecvate. 
Scopul comun pentru ţările din Europa care se află în tranziţie este im-

plementarea unui sistem de impozite similar cu cel răspândit în Occident, sis-
tem care, în mare, cuprinde: 

- impozitul pe venitul individual şi impozitul pe venitul societăţii; 
- taxa pe valoarea adăugată; 
- impozitul pe salarii, colectat de la toţi patronii şi angajaţii; 
- câteva taxe pe cifra de afaceri; 
- câteva taxe pe avere. 
În teorie, ţările aflate în tranziţie ar putea copia legile de impozitare din 

Europa de Vest. Dar, spre deosebire de aceste ţări cu o situaţie economică 
relativ stabilă, bună sau foarte bună, ele operează în condiţii în general mai 
puţin prielnice, cum sunt: scăderea producţiei, şomajul, inflaţia etc. Armoni-
zarea legislaţiei lor cu legislaţia vest-europeană necesită, în plus, evaluarea şi 
a costurilor sociale ale măsurilor preconizate. 

În acest sens, Cehoslovacia a început cu înlocuirea impozitului pe cifra 
de afaceri cu taxa pe valoarea adăugată, în 1993. 
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Rusia a început introducerea taxei pe valoarea adăugată, în 1992, prin 
câteva pregătiri, deoarece rata de 28% propusă a întâmpinat dificultăţi. 

Dintre ţările în tranziţie, Ungaria a fost prima care a introdus TVA şi, to-
todată, a încercat să reducă la minimum impactul acesteia, printr-o pregătire 
intensă a mediului economic şi social. 

O dată cu introducerea TVA, trecerea la economia de piaţă presupune 
însă reconsiderarea şi modernizarea întregului sistem de taxe şi impozite, im-
plicit aplicarea unor noi taxe pe cifra de afaceri şi pe anumite bunuri. 

Pe termen scurt şi mediu, o sursă de venituri trebuie să o reprezinte tax-
ele pe importuri, iar pentru viitor se poate programa introducerea impozitului pe 
venitul global. 

Important este ca, în acelaşi timp cu alimentarea corespunzătoare a bu-
getului, să se urmărească şi optimizarea presiunii fiscale, astfel încât incidenţa 
impozitelor şi taxelor asupra activităţilor şi a preţurilor, implicit asupra costului 
vieţii, să fie minimă. 

În concluzie, sistemul de impozite din ţările dezvoltate poate oferi mai 
multe exemple pentru ţările aflate în perioada de tranziţie, reliefând probleme 
de ordin social, structural şi administrativ. În perioada de tranziţie simplitatea 
trebuie să fie principalul ghid de urmat. Specialiştii FMI consideră că sistemele 
sofisticate şi cu mai multe funcţii, obiectiv în impozitare, nu sunt recomandabile 
în această perioadă. 

Încercarea unora dintre guvernanţi de a promova politici industriale sau 
sociale prin sistemul de impozitare, ca şi încurajarea ţărilor în tranziţie să 
grăbească introducerea impozitului pe venitul global după exemplul SUA, unde 
se află peste 100 milioane contribuabili, sunt, după opinia experţilor din ţările 
avansate economic, greşeli foarte greu de corectat. 

Fiecare încercare de a extinde taxele de stimulare a întreprinderilor şi 
tratamentelor preferenţiale pentru grupurile particulare de contribuabili în im-
pozitarea veniturilor, prin diferite forme, limitează beneficiile. Tratamentele 
preferenţiale pentru societăţile de tip "joint ventures" conduc la multe abuzuri, 
se atrage atenţia în IMF WORKING PAPER, de către Departamentul Afacerilor 
Fiscale. 

Cotele ar trebui să aibă o bază largă şi să fie astfel dimensionate încât 
să nu lase loc interpretărilor şi să nu inhibe iniţiativa, să nu genereze resenti-
mente politice, între altele din cauza creşterii peste măsură a presiunii fiscale. 

2.3.1. Incidenţa impozitelor indirecte asupra preţurilor 

Studiul efectelor impozitelor şi taxelor indirecte asupra preţurilor implică 
şi analiza influenţelor lor asupra repartiţiei acestor efecte între producători şi 
beneficiari şi coordonarea de către stat, în calitatea sa de autoritate publică. 

Avându-se în vedere reprezentarea grafică din fig.9, se constată că în 
cazul în care curba cererii se găseşte în poziţia C1, aplicarea impozitului indi-
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rect T asupra produsului realizat va înregistra o deplasare a curbei ofertei de la 
nivelul Q0 la Q1, urmare a creşterii preţului, de la P0 la P1 ca efect al creşterii 
mai mici. 

Intersecţia curbei ofertei cu cea a cererii va reprezenta preţul de echilibru 
şi cantitatea iniţială Q0P0 şi după aşezarea Q1P1. 

Din analiza efectelor rezultate se observă: 
l) P1>P0:Q1<Q0 
2) Prin intermediul impozitelor indirecte (i), executivul va obţine un venit 

pentru stat egal cu aria patrulaterului P2 BAP1 
3) Aşezarea unei taxe indirecte presupune şi o realocare a resurselor. 
Din elementele prezentate se poate trage concluzia că, în industria 

bunurilor prelucrate, asupra cărora se aşează taxele indirecte, va avea loc o 
reducere a producţiei, de la Q0 la Q1, iar resursele disponibile vor fi redisipate 
(poligonul Q1 Q0 CD) în restul economiei. 

Suprafaţa Q1 Q0 CD reprezintă echivalentul eliberării de factori variabili la 
aşezarea taxei indirecte. Deci, cu cât această suprafaţă va fi mai mică, cu atât 
oferta va deveni mai inelastică. 

 
Figura 9. Curbele cererii şi impozitului indirect 

 
unde: 

Q = producţia; 
P = preţul; 
C = curba cererii; 
T = impozitul indirect. 
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2.3.2. Taxa pe valoarea adăugată şi inflaţia 

O întrebare ce se pune în toate ţările în care se introduce taxa pe 
valoarea adăugată (TVA) este în legătură cu influenţa acesteia asupra 
preţurilor, implicit asupra inflaţiei. O concepţie adesea întâlnită, în special în 
ţările care trec la economia de piaţă, este aceea că TVA pune în mişcare o spi-
rală în care impozitul - preţurile - salariile se alimentează reciproc. Cu alte cu-
vinte spus, în aceste ţări se afirmă că TVA este generatoare de inflaţie. Dacă 
acest fapt este real, atunci tendinţa respectivă trebuie să constituie o problemă 
serioasă pentru ţările care aplică TVA şi unde procesul inflaţionist reprezintă o 
preocupare curentă (vezi anexa nr. 1.). 

Aşa cum afirma Alan A.Tait, în urma studiilor efectuate în mai multe ţări 
care au implementat TVA, în mod normal introducerea acesteia este însoţită 
de o creştere generală a preţurilor, de aproximativ 0,4% pentru fiecare procent 
al cotei de impunere. 

Economistul american Alan A. Tait a colectat unele date empirice privind 
influenţa TVA asupra indicelui preţurilor de consum din 35 de ţări. Astfel, el a 
făcut o analiză aprofundată privind variaţia nivelului general al preţurilor la an-
umite mărfuri la un moment dat, după implementarea TVA, comparativ cu o 
perioadă anterioară momentului introducerii impozitului respectiv, considerată 
ca bază. 

Concluziile l-au condus pe Tait la conturarea a trei ipoteze: 
a) TVA are un efect minor sau nul asupra indicelui preţurilor de consum 

(adică asupra inflaţiei); 
b) TVA conduce la o modificare a indicelui preţurilor de consum, dar nu-

mai o dată, în momentul în care aceasta se introduce; 
c) TVA accelerează creşterea indicelui preţurilor de consum (inflaţia). In-

formaţiile culese din ţările considerate în analiză au relevat faptul că, de exem-
plu, în 29 de state introducerea TVA a avut un efect minor sau nul asupra ratei 
inflaţiei sau a determinat o modificare unică a indicelui preţurilor de consum, 
respectiv în momentul aplicării acesteia (deci, ipotezele a şi b). În 6 ţări imple-
mentarea TVA a generat creşterea inflaţiei (ipoteza c). 

Potrivit cazurilor analizate de Tait, în studiul efectuat, pot fi prezentate 
câteva exemple, din unele ţări, în legătură cu efectele introducerii TVA asupra 
spiralei inflaţioniste. Totuşi, această influenţă este dificil de cuantificat, ea nu 
poate fi niciodată perfect şi exact măsurată, chiar în ţări cu economie dezvol-
tată, unde procesul inflaţionist este integral şi real controlat. 

În Italia a existat o interacţiune TVA - inflaţie, şi aceasta datorită creşterii 
substanţiale a ratei profitului, care a influenţat nivelul preţului. Fenomenul re-
spectiv s-a realizat fără o compensare suficientă efectuată prin impozitul pe 
venit, care ar fi trebuit să aibă o progresivitate mai redusă (cote de impunere 
mai mici). 
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În Norvegia, de exemplu, implementarea TVA în anul 1970 a presupus 
iniţial o schimbare deliberată a impozitului pe vânzări (cifra de afaceri) cu unul 
pe consum. S-a aplicat o rată (cotă) a taxei pe valoarea adăugată de 20%, 
care a acoperit aproximativ 72% din sfera consumului, în timp ce impozitul pe 
care 1-a înlocuit - adică o cotă pe vânzări (cifra de afaceri) de 13,64% - cu-
prindea numai 62% din sfera consumului. La data implementării TVA, indicele 
preţurilor de consum a fost prognozat să crească cu 5,8% (în condiţiile arătate 
mai sus). Dar, în realitate, după aplicarea TVA, indicele respectiv a crescut cu 
numai 1,7%, datorită realizării unei corelaţii optime a raportului preţ-salarii. 

Franţa este patria TVA; aceasta a reprezentat modelul după care toţi cei-
lalţi s-au inspirat. Introducerea impozitului respectiv a generat o creştere a indi-
celui preţurilor de consum cu numai 1,6%, în condiţiile în care salariile şi cred-
itele au crescut brusc. Autorităţile au introdus un control riguros asupra 
preţurilor atunci când au avut loc sporiri suplimentare ale cotelor TVA, mai cu 
seamă în condiţiile aplicării unui sistem de impozitare a valorii adăugate bazat 
pe rate multiple. De aceea, introducerea TVA nu a determinat o creştere a 
inflaţiei. 

Cauzele considerate plauzibile, care au generat o oarecare creştere a 
inflaţiei, au fost, în primul rând, mărirea salariilor şi creditelor, apoi majorarea 
suplimentară a cotelor de impunere a valorii adăugate. 

Deci, exemplul francez ar putea fi transferat către categoria efectelor 
nule sau reduse ale implementării TVA. 

În aceeaşi situaţie se înscrie şi aplicarea TVA în Bulgaria, care a avut o 
bază cuprinzătoare de impozitare şi un număr redus de cote, cu influenţe redu-
se asupra spiralei inflaţioniste. 

Germania reprezintă ţara la care se fac cel mai frecvent referiri atunci 
când analiştii doresc să arate că introducerea TVA nu trebuie să afecteze in-
dicele preţurilor de consum. Astfel, în Germania indicele respectiv a crescut cu 
numai 1,5% în anul aplicării TVA, adică în 1968, iar din această creştere nu 
mai mult de 0,4 - 0,6% a fost atribuită taxei pe valoarea adăugată. Impactul 
scăzut al implementării TVA în Germania a fost în mare măsură reflectarea 
efectuării la timp a modificărilor aduse impozitului pe venitul global, în sensul 
reducerii cotelor (conform principiului progresivităţii) acestuia, o dată cu intro-
ducerea TVA. De asemenea, în Germania aplicarea TVA s-a efectuat în con-
diţiile unei recesiuni minore. 

În Irlanda, însă, implementarea TVA a fost încadrată de analişti în cate-
goria schimbării şi accelerării ratei inflaţiei. Aceasta ca o consecinţă a unei ex-
tinderi a creditelor interne şi a accizelor aplicate la petrol, alcool, tutun etc., 
care au contribuit la o creştere substanţială a preţurilor la bunurile respective şi 
derivate. Deşi multe influenţe ale altor factori au contribuit la accelerarea 
inflaţiei în aceeaşi măsură cu creşterile cotelor TVA (mai ales a celei standard), 
totuşi Irlanda a fost încadrată în cazurile unde aplicarea TVA a produs o urcare 
a spiralei inflaţioniste. 
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În consecinţă, considerentele privind influenţa introducerii TVA asupra 
ratei inflaţiei sunt contradictorii. Aşa cum arăta Tait, nu este vorba de însuşi 
caracterul inflaţionist al TVA, ci este vorba de politicile promovate în domeniul 
salariilor şi în cel al creditelor, care, dacă sunt neadecvate, favorizează inflaţia. 

Alegerea momentului când este implementată taxa pe valoarea adău-
gată poate influenţa în sens pozitiv sau negativ spirala inflaţionistă (la anumite 
cote). Anumite dezechilibre care există în ţările aflate în procesul de tranziţie la 
economia de piaţă, care generează, implicit, şi nesiguranţă în privinţa modi-
ficărilor succesive de preţuri, au efecte negative asupra spiralei inflaţioniste, 
acestea fiind o expresie a condiţiilor lăsate de trecut şi amplificate în prezent 
de reformele declanşate. 

Totodată, trebuie să se aibă în vedere că aplicarea TVA cu o singură 
cotă de impunere şi cu puţine scutiri de la plata acesteia are un caracter re-
gresiv asupra veniturilor. Adică, un asemenea mod de implementare a TVA va 
influenţa într-o proporţie mai mare veniturile (şi cheltuielile) familiilor nevoiaşe. 
Dar, totodată, aplicarea unui sistem al taxei pe valoarea adăugată bazat pe 
cote multiple de impunere (4 - 5) ar putea produce unele distorsiuni şi complica 
activitatea de administrare. 

De regulă, TVA este adoptată pentru că reprezintă o sursă activă de 
venituri bugetare, care trebuie asigurate şi chiar influenţate în sensul creşterii 
lor, prin aplicarea eficientă a impunerii respective. TVA a fost concepută pentru 
a corecta inegalităţile de venit sau de avere existente înainte de aplicarea ei, 
deci nu reprezintă un instrument de redistribuire a veniturilor populaţiei. 

Problema regresivităţii TVA trebuie să fie analizată în contextul impac-
tului întregului sistem fiscal, nu numai al unui element al acestuia. 

Aceasta se poate realiza prin alte componente ale sistemului fiscal, de 
exemplu prin reducerea progresivităţii excesive la impozitul pe venit, mai ales 
la acele categorii de populaţie încadrate în marje mici şi medii de venituri. 

În economiile în tranziţie, introducerea TVA este posibil să fie îndeapro-
ape urmată de implementarea impozitelor pe venitul personal şi de extinderea 
unei reţele de protecţie socială, prin transferuri de fonduri (nu prin taxe supli-
mentare), mult sporite faţă de etapa anterioară introducerii taxei pe valoarea 
adăugată. Legat de ultima alternativă, aceasta reprezintă, de fapt, impactul 
asupra situaţiei celor săraci sau cu venituri medii, în folosul acestor categorii 
sociale defavorizate. 

2.3.3. Reduceri de cote şi scutiri de TVA, în diferite ţări 

În Franţa: sistemul francez cuprinde, între cele trei mari categorii de cote 
de TVA aplicate, o categorie de cote suprareduse şi reduse.(anexa 1) 

a) cotele suprareduse - 2% - se aplică la 12 tipuri de produse destinate 
alimentaţiei umane: apa oraşelor, produsele alimentare de bază, cu excepţia 
produselor de coferătie şi margarinei, laptele livrat pentru consum, uleiul ali-
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mentar, oţetul comestibil, ciocolata crocantă şi sub formă de tablete, cafeaua şi 
ceaiul, produsele de patiserie proaspete, produsele din aluat pentru micul 
dejun, aperitivele şi deserturile, zahărul şi dulceţurile, produsele de origine 
agricolă, produsele din peşte şi mierea de albine. 

b) cotele reduse - 5-6% - se aplică la prestări de servicii şi unor produse 
eterogene, între altele la închiriea amplasamentelor pe terenuri de camping, 
cazarea în satele de vacanţă, furnituri de cazare în hoteluri care nu sunt con-
siderate de lux, transportul de călători, închirierile de imobile, hrana în cămine-
le de pensionari, distribuirea şi canalizarea apei, produsele farmaceutice, spec-
tacole, cărţi, produse destinate agriculturii - hrana animalelor, îngrăşămintele, 
produsele antideparazitare etc. 

În Germania, cota redusă de TVA - 7% - se aplică în cazul livrărilor de 
produse alimentare şi agricole, inclusiv pentru consumul acestora, pentru an-
umite servicii profesionale, pentru cărţi, ziare, instrumente şi mecanisme medi-
cale, medicamente etc. 

În cazul în care întreprinderile deţin o cifră de afaceri ce nu depăşeşte 
60000 DM/an, acestea vor plăti un impozit reprezentând 4% din baza de impu-
nere în care va fi inclusă şi TVA. 

În Anglia, cota 0 de TVA se aplică la produsele alimentare, cărţi, ziare şi 
periodice, literatură muzicală, hărţi, combustibili, exceptându-se petrolul, ener-
gia, construcţii de clădiri, reţele medicale, transport public (inclusiv aerian, na-
val şi taximetre), servicii de transport de mărfuri, îmbrăcăminte şi încălţăminte 
pentru copii, exporturi şi anumite servicii internaţionale. 

În Belgia, cota redusă de TVA - 6% - este aplicată pentru livrările şi im-
portul de produse de primă necesitate, cum este cazul majorităţii produselor 
alimentare, inclusiv al apei minerale; de asemenea, pentru produse farmaceu-
tice, publicaţii, opere de artă originală, servicii, inclusiv cameră hotel, spec-
tacole etc. 

În Ungaria, cota zero este utilizată la export, la produsele alimentare de 
bază, la produsele de întreţinere a locuinţelor: cărbune, lemn de foc, apă caldă 
şi electricitate, medicamente, servicii publice de bază (inclusiv furnizarea apei 
potabile şi menajere) etc., avându-se în vedere că ponderea acestor bunuri şi 
servicii, în totalul cheltuielilor de consum, este de 42% 

În Cehia, cota redusă de TVA - 5% - se aplică, între altele, la: animale 
vii, carne şi organe comestibile, lapte şi produse lactate, ouă de pasăre, cere-
ale, produse de panificaţie, produse din carne, zahăr, conserve din legume şi 
fructe, apă, apa minerală, cărţi, ziare, reviste, servicii publice de bază şi alte 
servicii, inclusiv alimentaţia în restaurante. 

2.4. Politica fiscală a autorităţilor române 

Programul de stabilizare a economiei româneşti a atribuit politicii fiscale 
rolul pe care teoria şi experienţa ţărilor confruntate cu dezechilibre inflaţioniste i 
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1-a consacrat, formând, alături de politica monetară, nucleul macrostabilizării. 
De-a lungul tranziţiei, caracterul stabilizator al politicii fiscale a fost condiţionat 
în primul rând de calitatea şi eficacitatea adaptării sistemelor fiscale şi a chel-
tuielilor bugetare la cerinţele unei economii de piaţă, principalele caracteristici 
ale reformei bugetare, în primii ani ai tranziţiei, fiind: 

a)  debugetizarea economiei s-a realizat prin înlocuirea anacronicelor 
vărsăminte obligatorii, sub diferite forme, ca impozite specifice econ-
omiei de piaţă; 

b)  debugetizarea anumitor cheltuieli publice a presupus crearea unor 
fonduri extrabugetare, destinate acoperirii anumitor obligaţii ale 
statului; 

c)  bugetizarea rezultatelor financiare ale unor organizaţii sau instituţii 
autonome s-a concretizat prin prelevarea la buget a unei părţi din 
profitul BNR, practică ce a încetat o dată cu legalizarea impozitării 
acestui profit cu 80%;. 

d)  menţinerea sechelelor etatizării unor venituri ale unităţilor economice, 
regiile autonome fiind supuse regimului de efectuare a vărsămintelor 
la buget. Totodată, s-a instituit un sistem de centralizare a unor 
resurse ale agenţilor economici cu capital de stat şi de alocare admin-
istrativă a acestora la nivelul Fondului Proprietăţii de Stat şi al fon-
durilor proprietăţii private; 

e)  ritmul lent al descentralizării bugetare şi al creşterii autonomiei bu-
getelor locale; 

f)  stabilirea ca indicatori de performanţă ai reformei reducerea sub-
venţiilor, până la eliminarea lor, diminuarea datoriei publice, a deficitul 
bugetar şi a sarcinii fiscale.  

2.4.1. Reforma fiscală în România 

În faza sa iniţială, reforma fiscală din România a vizat crearea unui sis-
tem de impozite care să asigure venituri bugetare adecvate, într-un mod echi-
tabil şi cu distorsiuni minime asupra preţurilor. 

Principalele măsuri iniţiate au fost introducerea impozitelor pe profit, pe 
dividende şi pe vânzarea de active, pe salarii, suportate direct de titularii de 
venituri, eliminarea impozitului pe circulaţia mărfurilor şi introducerea taxei pe 
valoarea adăugată, în 1993, perfecţionarea impozitului pe profit şi stabilirea 
cotei unice de impozitare de 38%, introducerea unui nou sistem de taxe 
vamale şi a sistemului de accize. 

Totuşi, sistemul fiscal românesc se caracterizează printr-o transparenţă 
redusă şi un grad ridicat de instabilitate. Există un număr semnificativ de regle-
mentări fiscale extrem de complicate, care lasă loc interpretărilor contradictorii. 
Un labirint de exceptări şi facilităţi fiscale a fost construit gradual, ca urmare a 
presiunilor diferitelor grupuri de interese. În ultimul timp, sistemul de impozitare a 
devenit tot mai mult obiectul unor negocieri între Parlament, Guvern şi re-
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prezentanţii contribuabililor, în cadrul cărora consideraţiile privind eficienţa im-
pozitelor, echitatea acestora şi costul administrării joacă un rol marginal. 

Exceptarea producătorilor din agricultură de la plata impozitelor pe veni-
tul agricol până în anul 2000 inclusiv, ca şi numeroasele exceptări de la plata 
impozitelor a revoluţionarilor, handicapaţilor etc., fără a se controla modul în 
care au fost sau sunt obţinute documentele justificative, au făcut ca povara fis-
cală să fie trecută pe umerii industriei, implicit în costurile şi preţurile bunurilor 
industriale destinate consumului şi ale serviciilor pentru populaţie. 

Complexitatea sistemului de impozitare, transparenţa redusă şi instabili-
tatea reglementărilor în domeniu au încurajat evaziunea fiscală, contribuind la 
instalarea unei tendinţe de reducere a gradului de colectare a impozitelor şi de 
inovare a altor taxe acoperitoare pentru buget. 

Comparativ cu programul, în anii 1998 şi 1999 veniturile bugetare nereal-
izate au fost, în principal, înregistrate la ţiţei şi gaze naturale şi la alte impozite 
indirecte (accize la cafea, tutun etc.), pe de o parte din cauza restanţelor înreg-
istrate de ROMGAZ şi PETROM la ţiţei şi gaze naturale şi, pe de altă parte, din 
cauza creşterii evaziunii fiscale la cafea, tutun, alcool. 

În aceste condiţii s-a manifestat o tendinţă sistematică de reducere a 
venitului bugetului general consolidat, concomitent cu creşterea aberantă a 
preţurilor în urma creşterii taxelor de consum, deprecierii monedei naţionale şi 
sub pretextul reducerii subvenţiilor. 

Deşi această tendinţă este comună aproape tuturor ţărilor din Europa 
Centrală şi de Est, anvergura escaladării preţurilor şi a scăderii veniturilor bu-
getare în România este printre cele mai pronunţate (vezi anexa nr. 2.). Astfel, 
veniturile bugetului consolidat au scăzut îngrijorător în ultimii ani. Din cauza în 
special a dezechilibrelor de proporţii între încasări şi plăţi la şi din bugetul asig-
urărilor sociale de stat şi a creşterii cheltuielilor aferente serviciului datoriei 
publice, deficitul bugetului general consolidat s-a accentuat considerabil în per-
ioada 1994-1999, după atingerea unui vârf, de 3,8 procente, în anul electoral 
1996.(tabelul 13). 

 
Tabelul 13. Deficitul bugetului general consolidat şi al bugetului de stat, % din 

PIB  

Anii 
Deficitul bugetului general 

consolidat 
Deficitul bugetului de stat 

1994 1,9 4,2 

1995 2,6 4,1 

1996 3,8 4,9 

1997 3,7 3,6 

1998  2,8 

1999 2,0 2,6 

Sursa: Buletinul lunar, decembrie 1999, Ministerul Finanţelor 

Aparent, după standardele internaţionale, ponderea de 33,96% a veni-
turilor bugetului general consolidat din 1998 nu indică o povară fiscală ridicată 
(anexa 3). Aprecierea poverii fiscale pe baza indicatorilor agregaţi ascunde 
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însă importante distorsiuni structurale. O proporţie excesivă a poverii fiscale 
cade, prin intermediul impozitării, în sarcina persoanelor juridice. Spre exem-
plu, impozitele suportate de persoanele juridice asupra fondului de salarii cu-
prind în medie 23,5% pentru asigurările sociale de stat, 5% pentru fondul de 
şomaj şi 5% pentru asigurările sociale de sănătate. Impozitarea totală a mâinii 
de lucru este amplificată de impozitarea salariilor, pe baza unei rate medii de 
19,5% şi de contribuţiile de 3% pentru pensia suplimentară, 2% pentru fondul 
de şomaj, şi 7% pentru fondul de sănătate, plătite de salariaţi. 

Relaxarea impozitării directe este, în condiţii normale, justificată de 
necesitatea stimulării înclinaţiei sectorului privat spre economisire şi investiţii, 
dar autorităţile române satisfac doar parţial această cerinţă, continuând să per-
ceapă aberant, între altele, chiar şi impozit pe profitul reinvestit. 

Deoarece relaxarea impozitării directe impune, în condiţiile gradului 
ridicat de tensionare a bugetului general consolidat, transferarea poverii fiscale 
spre impozitarea indirectă, la începutul anului 1998 au fost iniţiate noi măsuri 
de majorare a taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a altor taxe, măsuri 
care au fost urmate de alte măsuri de majorare a aceloraşi taxe în anul 1999. 

Rezultatele: au crescut preţurile de consum şi, concomitent, au scăzut 
semnificativ puterea de cumpărare a populaţiei şi volumul vânzărilor de mărfuri 
cu amănuntul. Pe piaţă, agenţii economici au fost puşi iar în situaţia de a-şi re-
duce producţia, iar consumatorii au ajuns şi vor fi nevoiţi astfel să plătească 
mai scump o ofertă mai mică. 

2.4.2. Reforma cheltuielilor bugetare în România 

Iniţierea reformei cheltuielilor bugetare a pornit de la premisa că o re-
ducere a acestor cheltuieli în ritmul necesar evitării presiunilor inflaţioniste nu 
se poate realiza pe termen scurt. 

Ca urmare a adoptării acestei strategii, cheltuielile publice s-au redus 
treptat, până la aproximativ 33-34% din PIB. În această situaţie, ponderea cea 
mai ridicată în PIB a fost atribuită cheltuielilor sociale, incluzând pensiile, aju-
toarele de şomaj, cheltuielile de protecţie socială şi cele destinate pieţei forţei 
de muncă. Din cauza însă a ritmului lent imprimat reformei economice în spe-
cial şi, în consecinţă, a creşterii costurilor tranziţiei peste aşteptări, politica bu-
getară promovată nu s-a soldat cu rezultatele scontate. 

În loc să insiste pentru restructurarea şi privatizarea industriei şi a secto-
rului bancar, în vederea stopării producţiei şi decapitalizării întreprinderilor, au-
torităţile române au pedalat excesiv pe macrostabilizarea economiei, urmărind, 
greşit, diminuarea deficitului bugetar printr-o operaţie cosmetică, nu, cum ar fi 
fost normal, prin alimentarea corespunzătoare a bugetului de către microeco-
nomic 

Astfel, preţul acestei politici tinde să fie tot mai ridicat. Creşterea ponderii 
cheltuielilor cu plăţi de dobânzi şi a altor cheltuieli aferente datoriei publice în 
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PIB la 4,5% în 1998 şi la circa 6,6% în 1999 a fost rezultatul conjugat al acu-
mulării unui stoc important de datorie publică internă şi al nivelului ridicat al ra-
telor nominale ale dobânzilor remuneratorii ale acestei datorii, în condiţiile 
inflaţiei aberante care a influenţat economia, măcinată, de la începutul tranziţiei 
încoace, de ineficientă, jaf şi lupte de interese.(tabelul 14). 

 
Tabelul 14. Cheltuieli aferente datoriei publice 

% din PIB 

 1990 1991 1992 199
3 

1994 1995 1996 199
7 

1998 199
9 

Deficitul bugetului 
general consolidat 

1 3,3 -4,6 -0,4 -1,9 -2,6 -3,9 -3,6 -3,0 -2,0 

Plăţi cu dobânzile şi alte 
cheltuieli aferente datoriei 
publice 

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

Sursa: Buletinul lunar, decembrie 1999, Ministerul Finanţelor 

 

2.4.3. Costurile economice şi sociale ale politicii fiscale 

Politica bugetară şi politica fiscală, asociată acesteia, nu s-au dovedit 
adecvate principalelor obiective urmărite pe termen mediu în România: sprijini-
rea reformei; eficientizarea şi relansarea producţiei, finanţarea corespunză-
toare a programelor vizând modernizarea serviciilor publice; şi protecţia so-
cială, educaţia. 

În condiţiile în care, de la începutul tranziţiei încoace, bugetul României a 
fost împovărat de o serie de cheltuieli legate fie de reforma economică, in-
cluzând costul închiderii întreprinderilor cu pierderi şi costul social aferent, fie 
de restructurarea sistemului pensiilor şi ocrotirii sănătăţii, de creşterea in-
vestiţiilor în infrastructura şi pregătirea militară pentru posibila integrare în 
NATO, în condiţiile în care, în plus, începând din 1996, bugetul a trebuit să su-
porte şi costurile de reabilitare a unor bănci, măsurile luate de autorităţile 
fiscale române, pentru reducerea deficitelor, au rezolvat întrucâtva problema 
pe termen scurt, dar, pe termen lung, au fost contraproductive. 

Mutarea accentului de pe impozitarea directă pe impozitarea indirectă în 
România s-a făcut fără precauţie. Deşi se ştie că, pe de o parte, există limite în 
impozitarea indirectă, pentru că ea se reflectă în creşterea preţurilor şi afectea-
ză implicit consumul şi că, pe de altă parte, impozitarea excesivă stimulează 
evaziunea fiscală, autorităţile române au adoptat o politică de majorare a im-
pozitelor, nu de lărgire a bazei de impozitare. 

Coroborată cu atitudinea discriminatorie manifestată în colectarea im-
pozitelor, prin reeşalonarea repetată a datoriilor marilor întreprinderi de stat 
generatoare de pierderi, această politică s-a repercutat dramatic, lovind, ase-
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menea unui bumerang, atât asupra producţiei şi consumului, cât şi asupra bu-
getului însuşi, implicit asupra beneficiarilor săi. 

Politica fiscală a autorităţilor române a fost insuficient racordată la evo-
luţiile socio-economice în ansamblu şi, în special, la evoluţia indicatorilor care 
au arătat situaţia surselor de alimentare a bugetului. 

Creşterea presiunii fiscale a atras după sine, o dată cu creşterea 
preţurilor produselor industriale şi a preţurilor de consum, reducerea drastică a 
producţiei industriale şi agricole, a exportului, a vânzărilor de mărfuri cu 
amănuntul şi a prestărilor de servicii, a vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante 
ş. a m.d. Impunerea unor bugete de austeritate şi majorarea impozitelor, insti-
tuirea unor noi taxe şi renunţarea la unele dintre facilităţile acordate investi-
torilor şi exportatorilor în condiţiile reducerii alarmante a veniturilor la buget au 
blocat dezvoltarea şi au erodat treptat puterea de cumpărare şi consumul. 

În contextul în care nu s-a trecut ferm la executarea silită a rău -
platnicilor şi s-au făcut concesii peste concesii marilor societăţi comerciale cu 
capital majoritar de stat care funcţionează în pierdere, prin reeşalonarea repe-
tată a datoriilor sau subvenţionarea pe faţă ori mascată a ineficientei, datoria 
publică şi dobânzile aferente acesteia au luat proporţii considerabile, ajungând 
să aibă o pondere în cheltuieli aproape egală cu a taxei pe valoarea adăugată 
în veniturile bugetului de stat, implicit povara fiscală a fost trecută excesiv pe 
umerii sectorului privat şi ai populaţiei. 

Din aceste motive şi ca urmare a politicii monetare restrictive adoptată 
de Banca Naţională a României, fără a avea în vedere că o creştere a masei 
monetare sub nivelul creşterii preţurilor afectează procesul economic, în con-
diţiile în care viteza de circulaţie a banilor este mică, peste 300.000 de agenţi 
economici mici şi mijlocii şi-au încetat activitatea şi, în consecinţă, au ieşit din 
rândul contribuabililor la buget. 

Aşa cum indexarea salariilor a pus în mişcare spirala preţurilor şi a 
inflaţiei, reducerea numărului contribuabililor şi a masei veniturilor impozitate, a 
acesteia din urmă atât din cauza reducerii producţiei şi a volumului desfacerii 
de mărfuri, cât şi din cauza creşterii evaziunii fiscale, a accentuat presiunea 
fiscală şi a adâncit austeritatea, până la limita de avarie. În acest sens sunt rel-
evante datele prezentate în anexa nr.4. 

Calculele relevă că, în perioada tranziţiei, veniturile fiscale la bugetul de 
stat (exprimate în dolari SUA) au scăzut la sub jumătate, de la 8,64 miliarde 
dolari, în 1990, la 5,02 miliarde dolari, în 1999. 

În structura acestor venituri, încasările din impozitul pe profit au scăzut 
astfel încât, la sfârşitul aceluiaşi interval, au ajuns să cumuleze doar 1,03 mil-
iarde dolari, faţă de 2,3miliarde dolari la început, în 1990. 

Înlocuirea impozitului pe circulaţia mărfurilor cu taxa pe valoarea adău-
gată, în anul 1993, şi apoi indexarea accizelor, pe măsura deprecierii leului, nu 
au adus, nici ele, venituri mai mari la buget. De la 4,29 miliarde dolari SUA 
venituri din accize şi impozit pe circulaţia mărfurilor în 1990, veniturile din taxa 
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pe valoarea adăugată şi accize au însumat doar 2,85 miliarde dolari SUA, în 
anul 1999. 

Din cauza creşterii preţurilor la carburanţii auto (îndeosebi ca urmare a 
majorării accizelor, până la ponderea de 70% în preţul de vânzare), numai în 
perioada 1 ianuarie - 31 mai 1999 s-a înregistrat o reducere a consumului 
acestora cu 19,1%, faţă de creşterea prognozată de 15%, cu impact, fireşte, 
asupra bugetului, ale cărui venituri au fost afectate corespunzător. 

În situaţia în care preţurile la carburanţi şi la celelalte produse petroliere, 
la gaze naturale, sunt suprasaturate cu taxa de consum şi, în consecinţă, an-
trenează în lanţ creşterea tuturor preţurilor, în situaţia în care România se 
numără printre puţinele ţări în care produsele alimentare de bază sunt 
purtătoare de TVA şi cafeaua este produs "de lux" şi taxată ca atare, fără ca 
majorarea taxelor să se regăsească măcar în creşterea veniturilor bugetare, 
schimbarea filosofiei de construcţie a bugetului ar trebui să prevaleze în con-
fruntarea cu alternativa de a se recurge la înăsprirea fiscalităţii. 

2.4.4. Necesitatea adoptării unui Cod fiscal modern, adaptat 
standardelor europene 

Din perspectiva dezvoltării unei economii moderne şi competitive, 
politicile fiscale promovabile în următorul deceniu îşi propun să armonizeze 
rigorile stabilităţii macroeconomice cu obiectivele creşterii economice durabile. 
Dintre priorităţile politicilor fiscale, pe termen mediu, se detaşează, prin im-
portanţă şi impact, consolidarea reformei sistemului de impozite, pentru eficien-
tizarea întregului sistem fiscal din ţara noastră. Militând pentru promovarea un-
ui sistem modern de impozite, se vizează atât corectarea unor limite din me-
canismul pieţei, cât şi stimularea fenomenelor de economisire şi investire 
pentru constituirea, în următorii ani, a unei structuri economice compatibilă cu 
cerinţele din Uniunea Europeană. Transpunerea în fapt a acestor politici se 
poate materializa prin elaborarea unei legislaţii coerente, stabile şi unitare 
privind ansamblul fiscalităţii din ţara noastră, la nivelul standardelor europene. 
Pentru a răspunde acestei cerinţe majore, preşedintele statului a iniţiat şi 
susţinut, încă de la finele anului trecut, un dialog real şi constructiv între cercu-
rile de afaceri, societatea civilă şi factorii de decizie politică, în ideea obţinerii 
unui consens naţional în ceea ce priveşte desăvârşirea reformei fiscale. În 
scurt timp de la formare, comisia prezidenţială pentru îmbunătăţirea mediului 
intern de afaceri, formată din specialişti ai Camerei de Comerţ şi Industrie, 
Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România, Centrului International de Studii 
Antreprenoriale, Academiei Române, Ministerului Finanţelor, parlamentari şi 
reprezentaţi ai unor organizaţii patronale, bănci private şi asociaţii profesionale, 
a dezvoltat iniţiativa prezidenţială şi, pe parcursul acestui an, a elaborat un 
prim set de propuneri şi principii pentru definirea unor proiecte moderne de 
Cod fiscal şi de Cod de procedură fiscală, compatibile cu cerinţele europene. 



 

 

 

572 

Aceste propuneri au ţinut seama atât de performanţele reformei fiscale din ţara 
noastră, de nevoile reale ale societăţii şi mediului de afaceri româneşti, de 
tradiţia interbelică din domeniul fiscalităţii, cât şi de necesitatea alinierii la cer-
inţele strategiei naţionale de dezvoltare economică a României pe termen me-
diu şi de experienţa şi standardele internaţionale oferite prin asistenţa tehnică 
acordată de Asociaţia Baroului American şi de Camera de Comerţ Româno - 
Americană 

În fapt, Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală trebuie să ofere ace-
leaşi condiţii, în mod nediscriminatoriu, tuturor agenţilor economici şi ele 
trebuie să devină principalele instrumente cu ajutorul cărora pot fi promovate şi 
susţinute economisirea şi investiţiile în economia românească. În mod concret, 
apreciem că nu este bine să se facă diferenţieri între investitorii străini şi cei 
autohtoni, pentru că, în proporţie de peste 85%, problemele fiscale cu care se 
confruntă aceşti investitori în economia românească rămân aceleaşi. 

În elaborarea unui cod fiscal modern opţiunea principală aparţine 
guvernului, prin definirea clară a scopului şi a finalităţii sale: alimentarea bu-
getului de stat, respectând principiul echivalenţei

1
 şi/sau prin dezvoltarea eco-

nomică pe termen mediu. Pentru ca un investitor străin să participe la dezvol-
tarea mediului nostru intern de afaceri, el este interesat mai mult de existenţa 
macrostabilităţii economice, coerenţei legislative, transparenţei şi a posibilităţii 
de previzibilitate şi mai puţin de facilităţile fiscale acordate în anumite perioade. 
În fapt, toţi cei ce investesc direct în economia românească sunt conştienţi că 
ei contribuie atât la dezvoltarea economică a ţării, cât şi la macrostabilitatea ei. 
De aceea, investitorul, indiferent dacă este străin sau român, trebuie să aibă, 
în primul rând, încredere în sistemul economic românesc, în stabilitatea sa leg-
islativă. El trebuie să ştie, cu exactitate, cel puţin două lucruri: la începutul 
fiecărui an, ce obligaţii are de plătit faţă de buget, prin taxe şi impozite; şi, la 
finele anului, cât a câştigat în cursul perioadei încheiate. 

Pornind de la aceste considerente, experţii din cadrul comisiei pre-
zidenţiale au definitivat cerinţele şi principiile generale privind Codul fiscal şi 
Codul de procedură fiscală, în ideea îmbunătăţirii mediului intern de afaceri şi a 
legislaţiei fiscale. Cerinţele şi principiile statutare au în vedere crearea unui sis-
tem modern de impozite, capabil să stimuleze munca, economisirea şi in-
vestiţiile, şi promovarea unui regim de echitate generală pentru fiecare con-
tribuabil, care vizează în egală măsură: 

1. Abordarea corelată, coerentă şi unitară a problemelor privind an-
samblul fiscalităţii din ţara noastră, prin: 

 Adoptarea de reglementări stabile privind ansamblul impozitelor 
(directe, indirecte, taxe şi contribuţii obligatorii), al veniturilor la 

                                                           
1
 Conform acestui principiu, suma plătită de fiecare contribuabil sub formă de taxe şi 
impozite trebuie să-şi găsească o corespondenţă în satisfacerea unor cerinţe ale 
contribuabililor, ca urmare a efectuării unor cheltuieli publice. 
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bugetul de stat şi la bugetele locale, reducerea numărului de fonduri 
speciale (care sunt constituite numai în mod cu totul excepţional), 
creşterea masei de contribuabili (persoane fizice, salariaţi, prestatori 
de servicii, persoane care exercită profesiuni liberale, liber profe-
sionişti, meseriaşi, agricultori şi persoane care realizează venituri 
sistematice sau ocazionale cu caracter individual, persoane juridice 
cu capital de stat, străin şi/sau mixt, - care realizează profituri, şi per-
soane rezidente, nerezidente, cu dublă cetăţenie etc.), respectarea 
obligaţiilor şi a drepturilor fiscale, definirea infracţiunii fiscale, sancţio-
narea şi prescrierea acesteia (în strânsă corelare cu actualul Cod 
Penal); 

 Definirea clară în Codul de procedură fiscală a modului de stabilire a 
obligaţiilor fiscale, a procedurilor de întocmire a titlului de creanţă al 
fiscului, a controlului jurisdicţional al actelor de impunere (instanţa de 
apel şi instanţa de recurs), a procedurilor de modificare a impunerilor. 

 Constatarea şi judecarea infracţiunilor fiscale, în strânsă dependenţă 
cu Codul de procedură penală (prin implicarea organelor abilitate şi 
recurgerea la procedura de constatare a infracţiunii fiscale, comu-
nicarea şi controlul jurisdicţional al actelor de contravenţie, recu-
noaşterea valorii probante a proceselor verbale de contravenţie). 

 Perceperea, urmărirea şi lichidarea drepturilor fiscale (titlul de 
creanţă, exigibilitatea şi modalităţile de plată a drepturilor fiscale). 

 Îmbunătăţirea procedurii de asigurare a onorării obligaţiilor fiscale în 
caz de faliment, reorganizare şi lichidare judiciară. 

 Păstrarea secretului profesional în materie fiscală. 

 Adoptarea unui cod deontologic profesional şi definirea răspunderii 
profesionale în materie fiscală; 

 Definirea conceptelor şi categoriilor cu care se operează în noul Cod 
fiscal şi în noul Cod de procedură fiscală, astfel încât acestea să fie 
inteligibile şi clare pentru publicul larg contribuabil şi să evite litigii 
cauzate de ambiguităţi sau lacune în definirea unor termeni. 

2. Folosirea unei modalităţi clare de exprimare, prin care noul Cod fiscal 
şi noul Cod de procedură fiscală garantează realizarea veniturilor necesare 
bugetului de stat, bugetelor locale şi constituirea unui număr strict limitat de 
fonduri speciale, având în vedere o suită de principii: 

 Veniturile bugetare trebuie să fie corelate şi dimensionate în con-
formitate cu politica economică aprobată prin programul de 
guvernare; 

 Întreaga sarcină fiscală trebuie să fie comensurată corespunzător cu 
necesitatea dezvoltării economice, conform Strategiei naţionale pe 
termen mediu, recent adoptată, ţinându-se seama de profitabilitatea 
generală a capitalului, a muncii şi a energiei din ţara noastră, de 
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puterea contributivă a contribuabililor, de suportabilitatea socială a 
nivelului de fiscalitate, de condiţiile competiţiei pentru investitori şi 
capitaluri din România şi din celelalte state din Uniunea Europeană; 

 Masa de venituri bugetare necesare trebuie să se obţină prin rate de 
impozitare fundamentate şi relativ scăzute, aplicate însă la o masă de 
impozitare mult lărgită, urmare atât a relansării activităţilor economice, 
cât şi a diversificării tipologice a maselor impozabile, pentru acope-
rirea raţională a elementelor ce se justifică a fi impozitate. 

3. Codul fiscal trebuie să fie şi să rămână neutru în raport cu: 

 Investitorii şi capitalurile mobilizate (asigurând condiţii egale investi-
torilor străini şi români, capitalului românesc şi străin, capitalului de 
stat şi privat); 

 amurile, sectoarele şi activităţile economice. În actualele condiţii eco-
nomice, caracterizate prin menţinerea unor importante dezechilibre 
structurale, şi în contextul exigenţelor dezvoltării durabile şi participării 
echitabile la competiţia economică internaţională, Codul fiscal ar 
putea constitui un instrument util pentru realizarea obiectivelor din 
Strategia naţională de dezvoltare pe termen mediu, de promovare a 
unor politici structurale corective în perioada 2001-2004. Considerăm 
că numai în această perioadă statul îşi poate justifica susţinerea unor 
ramuri, procese şi activităţi industriale, pentru a asigura dezvoltarea 
prioritară a acestora la nivelul standardelor europene, pregătindu-le 
pentru competiţia de pe piaţa europeană. Pentru a se asigura un 
mediu competiţional adaptat cerinţelor europene, se impune inter-
zicerea acordării de exceptări sau reeşalonări cu caracter individual 
sau sectorial. Pot exista excepţii numai în situaţii de forţă majoră, în 
condiţiile strict stabilite de noul Cod fiscal. Totuşi, dacă situaţia 
impune aceste excepţii, considerăm necesar ca facilităţile şi /sau 
stimulentele fiscale să fie acordate pentru perioade strict determinate, 
urmărind numai obiective de dezvoltare economică şi având o 
monitorizare ce permite identificarea obţinerii efectelor scontate prin 
facilităţile acordate. În paralel, considerăm necesar ca în Codul de 
procedură fiscală să fie menţionate procedurile de recuperare a 
prejudiciului în cazul nerespectării criteriilor pentru care s-au acordat 
aceste facilităţi. 

4. Noul cod fiscal trebuie astfel conceput încât prin prevederile sale să 
poată permite relansarea produselor şi a prestaţiilor româneşti pe piaţa 
Uniunii Europene, prin creşterea performanţelor şi competitivităţii lor, precum 
şi atragerea de noi investiţii străine în economie, în condiţii compatibile cu cele 
existente pe pieţele Uniunii Europene. În plus, decalajele economice ce ne 
despart de ţările dezvoltate pot fi atenuate prin noua construcţie a Codului fis-
cal, prin prevederile care susţin plasarea contribuabililor pe o poziţie care nu-i 
dezavantajează sub aspectul competitivităţii, a mediului concurenţial intern, 
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comparativ cu cel existent în ţările învecinate şi /sau cu nivelurile de dezvoltare 
din ţările Uniunii Europene. Pentru a răspunde cerinţelor din Uniunea Euro-
peană, noul cod trebuie să fie armonizat cu legislaţia din aceste ţări şi trebuie 
să permită realizarea tuturor acordurilor internaţionale semnate de guvernul 
român. Pentru a răspunde exigenţelor participării la piaţa unică europeană, se 
vor alinia, în primul rând, impozitele indirecte, taxa pe valoarea adăugată şi ac-
cizele. Pe măsura creşterii gradului de colectare, ratele impozitării pentru taxa 
pe valoarea adăugată şi accize se vor diminua la niveluri compatibile cu obiec-
tivele integrării. În contextul alinierii taxei pe valoarea adăugată la cerinţele din 
Uniunea Europeană, prin noul Cod fiscal se va preciza modalitatea prin care 
este permisă rambursarea T.V.A. către persoane fizice nerezidente în ţara no-
astră. În ceea ce priveşte regimul accizelor şi al taxelor vamale, este necesar 
să se reglementeze instituţia depozitelor fiscale. Prin promovarea acestei in-
stituţii se va putea fluidiza plata taxelor vamale şi a accizelor pentru bunurile 
scoase din depozitele fiscale, iar pentru bunurile care circulă între depozitele 
fiscale se poate concepe un sistem de compensare a plăţilor, cu efecte bene-
fice la contribuabil, prin creşterea lichidităţilor sale şi a performanţelor afacerilor 
dezvoltate. 

5. Funcţie de obiectivele din Strategia de dezvoltare economică pe ter-
men mediu, impozitarea producţiei şi a consumului, precum şi raportul 
dintre impozitele directe şi indirecte trebuie să susţină eliminarea decala-
jelor faţă de ţările Uniunii Europene. Impozitul pe venitul global, impozitele pe 
proprietate, taxa pe valoarea adăugată şi accizele vor constitui pilonii viitorului 
sistem românesc de impozite, în timp ce ponderea taxelor vamale se va dimin-
ua semnificativ. În următorii 2-3 ani, reforma fiscală va fi consolidată pe baza 
cerinţelor de maximizare a bazei de impozitare şi raţionalizării ratelor marginale 
de impozitare. În plus, prin recunoaşterea cheltuielilor de afaceri, în calitate de 
costuri normale, se pot lărgi consumul şi baza de impozitare, prin restrângerea 
economiei subterane. În următorii 3-4 ani, se estimează realizarea acestei 
măsuri, în mod gradual. Ţinând seama de particularităţile pieţei noastre in-
terne, prin creşterea consumului se vor asigura atât dezvoltarea ei, cât şi 
creşterea bunăstării sociale, cu efecte imediate asupra mărimii acumulărilor şi 
a' investiţiilor. De aceea, consumul pentru perioada viitoare trebuie să rămână 
echitabil pe cele trei niveluri: al individului, al tuturor categoriilor sociale şi al 
societăţii în ansamblu. 

6. Impozitarea veniturilor şi /sau a profiturilor ar trebui să se rapor-
teze numai la realizările efective. Promovarea acestui principiu vizează să 
elimine din mărimea sarcinii fiscale influenta înfiatei sau a oricăror altor factori 
care ar putea denatura realitatea economică. În condiţiile actuale, când lipsa 
contractelor economice ferme şi blocajul financiar erodează acumulările 
agenţilor economici, considerăm că definirea sarcinii fiscale s-ar justifica prin 
mărimea sumelor încasate şi, respectiv, plătite de contribuabil, şi nu prin 
valoarea facturată, dar neonorată. 
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7. În vederea susţinerii unor decizii investiţionale majore se impun 
stabilitatea pe termen lung a prevederilor Codului fiscal şi eliminarea un-
or efecte retroactive pentru contribuabilii cu contracte în derulare. 
Promovând acest principiu, avem în vedere faptul că orice modificare, stabilită 
prin lege, trebuie să intre în vigoare numai în următorul exerciţiu fiscal, iar 
pentru contractele aflate în derulare ea nu va trebui să schimbe nivelul im-
pozitelor în vigoare la data promovării investiţiei. Prin stabilitate, stimularea in-
vestiţiilor directe poate fi amplificată şi prin intermediul regimului deducerii 
fiscale, care să susţină accesul la performanţă pentru noul obiectiv investiţional 
şi/sau acceptarea în ţara noastră a regimului amortismentelor prevăzut în legis-
laţia ţărilor din Uniunea Europeană. 

8. Codul fiscal trebuie astfel conceput încât el trebuie să evite dubla im-
pozitare economică (impozitarea aceleiaşi sarcini fiscale în cadrul unor im-
pozite diferite), impozitarea în cascadă (impozite la impozite). Nivelul de im-
pozitare între diferitele impozite şi taxe trebuie astfel corelat încât să nu 
permită posibilităţi de distorsiuni, prin substituiri ilicite. În plus, prin soluţiile 
promovate în acest nou act legislativ nu trebuie să se creeze disfunctiuni în 
sfera anumitor profesii şi activităţi de larg interes social. 

9. Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală trebuie să prevadă în 
mod expres impozitarea proprietăţii, în corelaţie, cu valorile de piaţă ale 
acestuia, la rate de impozitare ce reflectă atât realităţile de pe piaţa imobiliară, 
cât şi politica de ocrotire şi garantare a proprietăţii. În plus, Codul fiscal trebuie 
să permită flexibilitatea autorităţilor locale în stabilirea taxelor în limite bine 
precizate prin decizii. 

10.Transparenţa Codului fiscal este obligatorie. Ea se materializează 
prin aceea că: 

• Plătitorii de taxe şi impozite pot urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le 
revine şi importanţa ei pentru dezvoltarea socială; 

• Există o informare necesară asupra principiilor, mecanismelor şi a pro-
cedurilor utilizate; 

• Plătitorii de taxe şi impozite pot analiza uşor influenţa deciziilor lor de 
management financiar asupra sarcinilor lor fiscale. 

Datorită transparenţei sale, sistemul de administrare a taxelor şi impo-
zitelor poate fi dezvoltat într-o reţea informatică modernă, adaptată stand-
ardelor din Uniunea Europeană. 

11.Obligaţiile fiscale curente ale contribuabililor persoane fizice şi/sau 
juridice trebuie executate prin plăţi unice, la termene bine precizate, în 
conturi specializate şi cumulative pentru ansamblul impozitelor taxelor şi 
al contribuţiilor datorate, conturi din care repartizările pe diferite fonduri, în 
cazuri de necesitate, să fie efectuate la nivelul administratorului de impozite, 
cumulat pe ansamblul contribuabililor. 

12. Noua reglementare fiscală trebuie să cuprindă norme juridice 
clare, care, prin conţinutul lor, pot elimina interpretările arbitrare. Prin calitatea 
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prevederilor sale, se poate asigura unicitatea interpretărilor obligatorii, iar în 
caz de dubiu contribuabilul trebuie să aibă dreptul de a opta pentru soluţia cea 
mai favorabilă. Controlul aplicării acestor norme judiciare trebuie unificat şi 
monitorizat, iar rezultatele se vor consemna în registrul unic de control fi-
nanciar-fiscal. În cadrul prevederilor conţinute în cadrul celor două noi coduri, 
trebuie să se respecte principiul simetriei privind drepturile, obligaţiile, penal-
ităţile părţilor implicate, iar în actele de încheiere a controalelor fiscale, con-
tribuabilul trebuie să aibă dreptul de consemnare a propriului punct de vedere. 

13.Prin prevederile Codului de procedură fiscală judecarea con-
testaţiilor la adresa încheierilor organelor de control fiscal rămâne numai de 
competenţa unor instanţe judiciare independente (tribunale fiscale), iar ex-
ecutarea hotărârilor dispuse de instanţele competente trebuie să aibă loc nu-
mai în urma unor hotărâri definitive. Toate faptele de evaziune fiscală sau orice 
alte abateri majore, prevăzute în Codul de procedură fiscală, constatate prin 
hotărâri definitive, trebuie consemnate într-un document unic, cazierul fiscal, 
unde se vor face referiri la toate persoanele fizice cu responsabilităţi majore în 
domeniu (administratori, asociaţi, cenzori, inspectori fiscali, administratori de 
impozite etc.). 

14. Pornind de la prevederea constituţională prin care impozitele se sta-
bilesc prin legi organice, prevederile noului Cod fiscal şi ale noului Cod de 
procedură fiscală trebuie să interzică introducerea de noi impozite, prin 
legi ce urmăresc alte obiective, prin ordonanţe ale guvernului, instrucţiu-
ni metodologice sau de aplicare, reguli contabile, proceduri de calcul 
etc., iar orice prevedere cu caracter fiscal trebuie să fie consemnată numai în 
Codul fiscal sau, după caz, în Codul de procedură fiscală 

15.Cele două acte legislative, Codul fiscal şi Codul de procedură fis-
cală trebuie elaborate simultan şi corelat, iar aprobarea lor urmează să fie 
făcută printr-o lege organică, în care există precizarea prin care ele se introduc 
simultan în mediul economic românesc. 

Transpunerea acestor elemente în cele două acte legislative îşi propune 
să realizeze aşezarea şi perceperea impozitelor şi a taxelor printr-un me-
canism fiscal modern, întâlnit în ţările Uniunii Europene, bazat pe tehnici, 
metode şi instrumente specifice acestui domeniu. Prin promovarea Codului fis-
cal şi a Codului de procedură fiscală se urmăreşte definirea unor proceduri şi 
reglementări legislative de natură fiscală unitare, stabile şi coerente, utile atât 
pentru procurarea resurselor necesare finanţării unor acţiuni şi investiţii publice 
de a căror realizare depinde îndeplinirea funcţiilor statului pentru transpunerea 
în fapt a obiectivelor din Strategia naţională de dezvoltare economică a ţării 
noastre pe termen mediu, cât şi pentru promovarea şi susţinerea unor noi ac-
tivităţi economice, crearea de noi locuri de muncă, sporirea volumului veni-
turilor bugetare, exportului etc. 
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2.5. Unele concluzii privind politica fiscală în tranziţie. 

Din perspectivele prezentate mai sus, esenţiale sunt, prin prisma politicii 
fiscale experienţelor expuse în studiu: 

1. Adoptarea unei strategii bugetare şi fiscale care să favorizeze reforma 
şi să descurajeze ineficienţa în economie, prin: 

 reducerea cheltuielilor cu subvenţiile şi a datoriei publice, cu precă-
dere prin asanarea întreprinderilor generatoare de pierderi şi a 
sectorului bancar, efectuarea unei analize competente şi a unui 
control sever de către Parlament asupra politicii monetare a BNR şi a 
modului în care aceasta supraveghează băncile comerciale; 

 reducerea numărului de fonduri speciale din structura bugetului 
consolidat şi, prin aceasta, a sarcinii fiscale a agenţilor economici 
dispuşi să investească mai mult pentru dezvoltarea activităţii; 

 acordarea de facilităţi suplimentare investitorilor şi exportatorilor; 

 reconsiderarea politicii vamale, în conformitate cu acordurile interna-
ţionale încheiate, astfel încât producţia internă să fie protejată numai 
dacă produsele autohtone sunt competitive prin calitate şi preţ cu 
produsele similare importate; 

 instituirea unui control sever asupra costurilor şi gestionării veniturilor 
companiilor naţionale furnizoare de resurse energetice şi ale regiilor 
autonome de servicii publice, în vederea reducerii costurilor pe ori-
zontala economiei şi a subvenţiilor pentru protecţia socială a 
populaţiei. 

2. Lărgirea bazei de impozitare şi a masei veniturilor impozitate prin: 

 stimularea dezvoltării, eliminarea impozitului pe profitul real investit şi 
acordarea de facilităţi suplimentare întreprinderilor mici şi mijlocii în 
vederea capitalizării lor într-o perioadă determinată; 

 scutirea de impozitul pe venit numai a agricultorilor care obţin venituri 
inferioare plafonului considerat suficient pentru acoperirea cheltuielilor 
de exploatare a pământului şi asigurarea unui trai decent pentru ei şi 
familiile lor; 

 instituirea unui regim restrictiv de exceptări de impozite şi taxe, prin 
promovarea unei legi care să definească şi să reglementeze fără 
echivoc condiţiile în care acestea operează; 

 executarea silită a marilor datornici la buget de către instituţii finan-
ciare constituite în acest scop, aplicându-se acelaşi tratament 
agenţilor economici cu capital de stat sau privat; 

 implementarea unui sistem de monitorizare a firmelor al căror obiect 
de activitate permite, deocamdată, ascunderea unor venituri (agenţii 
imobiliare, firme de consultanţă, unităţi de alimentaţie publică etc.). 
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3. Degrevarea bugetului de ajutoarele acordate anumitor categorii din 
populaţia aptă de muncă, prin reanalizarea condiţiilor impuse, astfel încât să fie 
stimulată reîncadrarea acestora în muncă, în cât mai scurt timp. 

4. Temperarea tentaţiei agenţilor economici de a-şi spori veniturile prin 
creşterea preţurilor şi declararea unor adaosuri comerciale minime, prin:  

 întărirea controlului unităţilor de reglementare fiscală asupra chel-
tuielilor agenţilor economici, pentru cunoaşterea exactă a dimensiunii 
profitului obţinut de aceştia; 

 obligarea agenţilor economici din sfera comerţului să afişeze atât 
preţurile de achiziţie, cât şi preţurile de vânzare cu amănuntul ale 
produselor, până la consolidarea elementelor de piaţă din ţara 
noastră. 

5. Relaxarea fiscală, prin: 

 deducerea cotelor de impozitare directă şi indirectă la nivelele care s-
au dovedit optime în ţările europene dezvoltate, precum şi în cele est-
europene în tranziţie, unde reforma a reuşit; 

 eliminarea sau reducerea severă, la cote 2-4%, a taxei pe valoarea 
adăugată la alimentele şi serviciile de bază; 

 reducerea taxei pe valoarea adăugată la confecţii şi alte produse 
pentru copii, la rechizite şcolare, cărţi şi publicaţii de specialitate 
pentru învăţământul preuniversitar şi universitar etc. 

 restrângerea nomenclatorului de produse şi servicii purtătoare de 
accize, după exemplul ţărilor civilizate, bineînţeles corelat cu 
asigurarea altor venituri bugetare neimpozitate în prezent (muncă la 
negru, economia subterană), 

6. Revizuirea reglementărilor privind introducerea impozitului pe venitul 
global, astfel încât grila de impozitare să înceapă de la un venit superior ex-
presiei valorice a coşului zilnic, extrapolată la lună, an, şi să se aplice salariilor 
diferenţiat, în funcţie de depăşirea în primul rând a cuantumului considerat de-
cent. 



CAPITOLUL 3. BUNĂSTAREA SOCIALĂ ÎNTR-O 
ECONOMIE DURABILĂ, EXPRIMATĂ PRIN IBED1  

 

3.1. Conceptul Indicatorul Bunăstării Economice Durabile -IBED 

Cu toate că în literatura economică nu este acceptată ideea că PIB ar 
reprezenta indicatorul optim al bunăstării economice, el rămâne în continuare 
utilizat, fiind considerat ca unul dintre cei mai importanţi indicatori ai politicii 
economice. De aceea, în continuare ne propunem să susţinem comensurarea 
bunăstării sociale prin intermediul indicatorului bunăstării economice durabile 
(I.B.E.D.), care ia în considerare PIB, munca la domiciliu (casnică) neplătită, 
costurile sociale, daunele ecologice, precum şi distribuţia veniturilor. Conceptul 
I.B.E.D. a fost formulat pentru prima oară de economiştii Herman Daly şi John 
Cobb, fiind ulterior extins astfel încît să capete consistenţă şi claritate în struc-
tura sa. În partea a doua a studiului vom ilustra o serie de modalităţi ale cal-
culului acestui indicator pe baza datelor şi informaţiilor relevante din economia 
românească. Până în anul 1980, indicatorul PIB a supraestimat creşterea 
bunăstării economice, însă de atunci încoace nu a mai putut realiza o ase-
menea estimare, dată fiind complexitatea din ce în ce mai mare a sistemului 
economic. 

Metoda de comensurare a bunăstării economice prin IBED se deo-
sebeşte în mod fundamental de aceea realizată cu ajutorul PIB. Astfel, în timp 
ce PIB a continuat să crească, începând de la mijlocul anilor 80 s-a constatat o 
stagnare a bunăstării economice durabile. Printre cauzele care au generat o 
asemenea situaţie menţionăm: 

- diminuarea creşterii nivelului de trai în viitor; 
- mărirea decalajelor între veniturile populaţiei; 
- stagnarea "valorii" muncii prestate la domiciliu. 
În măsura în care se apreciază că metoda de comensurare prin PIB nu a 

reuşit să abordeze pe deplin şi aceste aspecte, studii finalizate în ultimii ani 
opinează că, în general, comensurarea posibilă a bunăstării economice prin 
metoda IBED nu încearcă să excludă, ci se înscrie, alături de ea, ca una dintre 

                                                           
1
 IBED ar reprezenta indicatorul bunăstării economice durabile. Pentru prima dată 
bunăstarea economică a fost abordată de economistul Ac. Pigov în lucrarea sa 
"Economia Bunăstării". El făcea astfel o distincţie între bunăstarea generală, 
bunăstarea economică şi venitul naţional. În limba germană există un termen denumit 
"wohlstand", prin care se evidenţiază bunăstarea economică, iar, la modul mult mai 
general, "wohlstand" ilustrează bunăstarea generală. 
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multe alte posibilităţi de abordare a problemei comensurării bunăstării sociale 
într-o economie durabilă. 

În cele ce urmează va fi prezentat indicatorul bunăstării economice du-
rabile (IBED), prin care se incearcă descrierea modificării în timp a nivelului de 
trai sustenabil. Obiectivul acestui capitol îl constituie pe de o parte demon-
strarea faptului că PIB nu reprezintă un indicator care să ilustreze multiplele 
faţete ale bunăstării economice şi, în acest sens, va fi ilustrată în partea a doua 
a studiului, experienţa românească, prin evidenţierea datelor IBED în perioada 
1990-1999. Prin aceasta, IBED astfel elaborat încearcă să analizeze şi alte as-
pecte care nu au putut fi cuprinse în cadrul analizei PIB. 

Metodologia de calcul a IBED se desfăşoară pe parcursul a trei etape: 
• În primul rînd se calculează baza consumului, care se referă la tot ceea 

ce s-ar consuma în condiţiile date ale producţiei. Consumul poate fi determinat 
de piaţă, dar, în egală măsură, el ar putea să nu fie relevant pieţei. Compo-
nentele bazei consumului sunt foarte asemănătoare cu elementele cuprinse în 
sistemul conturilor naţionale - SCN. Astfel, consumul public este legat direct de 
raportările din SCN, consumul privat este puţin modificat (în cazul bunurilor de 
folosinţă îndelungată), iar investiţiile evidenţiază şi ele modificări importante. 
Schimbările operate la aceste două articole de costuri sunt necesare spre a se 
putea face estimări cât de cât inteligibile cu privire la starea de moment a 
bunăstării economice. Numai munca casnică nu se găseşte evidenţiată în SCN 
şi astfel a trebuit să fie evaluată în mod autonom. 

• În al doilea rînd, sunt evaluate aşa-numitele articole deductibile. În 
esenţă, acestea se referă fie la activităţile economice care nu generează în 
mod real bunăstarea economică, dar sunt necesare menţinerii standardului de 
bunăstare (costurile defensive), fie la potenţiala diminuare în viitor a producţiei 
şi consumului prezent. Primul grup de articole menţionat include atît costurile 
ecologice defensive, cât şi costurile sociale. Datorită inerentelor dificultăţi con-
tabile, costurile defensive cu ocrotirea sănătăţi sunt evidenţiate în mod separat. 
În cadrul celui de-al doilea grup de articole sunt luate în considerare numai 
acele costuri din viitor legate de efectul de seră, precum şi acele costuri legate 
de diminuarea progresivă a rezervelor de resurse. 

La aceasta fază de lucru sunt de menţionat cîteva precizări. Pe de-o 
parte, cele două grupuri - costul defensiv şi respectiv, diminuarea viitoare a 
bunăstării - sunt distincte, atât din punctul de vedere al particularităţilor, cât şi 
din perspectiva semnificaţiei lor

1
. Diferenţa dintre baza consumului şi articolele 

deductibile generează rezultatul parţial, care s-ar putea denumi IBED brut. 

                                                           
1
 Costul defensiv cuprinde cheltuieli care deja s-au efectuat şi nu sunt purtătoare de 
bunăstare datorită tendinţei în cadrul sistemului economic şi social. Cel mai cunoscut 
exemplu care ilustrează costurile defensive sunt filtrele care nu ar deveni necesare 
dacă producţia nu ar genera de la început poluarea. La rîndul lor, reducerile potenţial 
viitoare ale bunăstării reprezintă costuri care vor apărea în mod probabil, despre care 
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• În cadrul celei de-a treia etape, acest rezultat parţial este ponderat cu 
un indice pentru inegalitatea din distribuirea venitului şi muncii. În vederea cal-
culării inegalităţii veniturilor, diferenţele manifestate între salariaţi şi patroni, 
între femei şi bărbaţi,, precum şi cele dintre angajaţi şi şomeri sunt raportate la 
venitul mediu şi apoi ponderate cu cota procentuală alocată grupului avut în 
vedere. Modalitatea de calcul a coeficientului GIWI pentru distribuţia venitului 
personal, care este în mod evident o cale mult mai elegantă, nu a putut fi utili-
zată din cauza lipsei de date pentru economia românească. În cadrul comen-
surării inegalităţii în distribuţia forţei de muncă numai distribuţia inegală a 
muncii plătite şi muncii neplătite -cum ar fi de pildă munca salarială şi respectiv 
munca la domiciliu sau diferenţele între femei şi bărbaţi - trebuie luate în con-
siderare. În urma multiplicării IBED brut cu acest indice distribuţional rezultă 
IBED propriu-zis.

1
 

După opinia lui J. Hicks, de pildă, IBED este privit, din perspectiva veni-
tului obţinut de om,ca maximum de valoare, venit ce poate fi consumat în 
decurs de o săptămână, iar omul are încă speranţa ca în viitor va fi la fel de 
înstărit din punct de vedere material, premisă ce ar putea fi extinsă în contin-
uare. Nu sunt efectuate doar simple evaluări ale estimărilor de pierderi viitoare 
ale venitului ci se fac şi o serie de estimări cu privire la deducţiile de aplicat la 
cheltuieli care nu generează în mod real bunăstarea (costuri defensive), iar dis-
tribuţia veniturilor şi a forţei de muncă este considerată ca una din componen-

                                                                                                                                                    
însă nu există informaţii precisă în legătură cu momentul şi magnitudinea declanşării 
lor. Pe întreaga durată a calculelor sunt utilizate metodologii de estimare tradiţional 
cunoscute. Pe de altă parte, se evidenţiază faptul că valoarea monetară acordată 
articolelor deductibile este considerată ca fiind dinstinctă faţă de fenomenul propriu-
zis care le-a generat şi întreţinut. Cu alte cuvinte, în timp ce dauna ecologică propriu-
zisă este un fenomen multidimensional, complex din punct de vedere economic şi 
social, costurile defensive reprezintă numai echivalentul monetar al reacţiei faţă de 
dauna ecologică. 

1
 În mod instantaneu apar şi criticile. Prin IBED ar trebui să fie comensurate bunăstarea 
economică durabilă şi socială, date fiind structura de moment a societăţii şi starea 
tehnologiei. În realitate 
IBED încearcă să comensureze atît producţia determinată de piaţă, cât şi acea 
producţie considerată ca nerelevantă pieţei, neluând în considerare o serie de ele-
mente ale producţiei care evidenţiază, printre altele, următoarele aspecte: 
- acea parte a producţiei ce nu este destinată consumului, datorită necesităţii reme-
dierii daunelor generate de însuşi sistemul economic; 
- acea parte a producţiei care este considerată a nu se obţine în viitor; 
- proporţii ale producţiei care nu vor putea fi în mod social realizabile din cauza dis-
tribuţiei "inegale" a venitului (şi a muncii); 

 În mod clar nu este vorba în mod absolut despre bunăstarea economică durabilă ci 
mai degrabă de o estimare aproximativă la prima vedere. Aceasta înseamnă că o 
asemenea încercare modestă de evaluare a bunăstării economice necesită în 
continuare alte şi alte studii de efectuat. 
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tele bunăstării economice durabile. Aceasta, desigur, implică efectuarea unor 
judecăţi de valoare care sunt inevitabile la momentul comensurării bunăstării 
sociale. Indicatorul bunăstării economice durabile -IBED - este astfel ataşat 
promovării şi susţinerii conceptului ideal de dezvoltare economică durabilă din 
perspectiva ecologică, precum şi este legat de termenul "justiţie socială". 

3.2. Elemente metodologice de comensurare a bunăstării 
economice 

La o privire generală, de ansamblu, nu pare atât de dificilă definirea pre-
miselor necesare comensurării bunăstării economice. În afară de arhicu-
noscuta bunăstare socială, care este descrisă prin sistemul conturilor naţio-
nale, considerăm că ar trebui luate în considerare şi alte aspecte conexe, cum 
ar fi: 

 producţia nerelevantă pieţei interne; 

 producţia intermediară care nu este destinată consumului, dar care 
este necesară pentru remedierii daunelor, generate de însuşi sistemul 
economic (aşa numitele costuri defensive); 

 daunele ecologice propriu-zise (care nu se "remediază"); 

 reducerea bunăstării viitoare generată de producţie/consum în 
prezent; 

 eforturile necesare pentru a se obţine această bunăstare - în legătură 
cu durata şi intensitatea muncii; 

 aspectele circumscrise distribuţiei veniturilor. 
Desigur, nu există doar o modalitate unicat de comensurare a bunăstării 

economice (cel puţin în acest stadiu). Prin urmare, metoda prin IBED este doar 
una dintre multe alte posibilităţi potenţial existente. Insă, în opinia autorilor, 
această metodă de comensurare prin IBED poate fi considerată a fi mai utilă. 

În contextul comensurării bunăstării economice este evident faptul că nici 
măcar un indicator, ca să nu mai vorbim de un ansamblu de indicatori, nu ar 
putea să ilustreze adevărata importanţa şi semnificaţia reală a bunăstării eco-
nomice. Cu toate acestea, analiza indicatorilor sociali din anii '80 a arătat faptul 
că o problemă care utilizează indicatori mutipli a suscitat discuţii mai ales 
atunci cînd indicatorii individuali însuşi se deplasau în direcţii opuse. Drept ur-
mare, s-a propus revenirea la indicatori unii - dimensionali,, iar IBED a fost 
considerat unul dintre aceştia. 

În decursul timpului, în ţările Uniunii Europene au fost efectuate studii 
(empirice) cu privire la comensurarea bunăstării, începând cu acela efectuat de 
W.Nordhaus şi J.Tobin, care, încă din anii 70, au acordat o atenţie deosebită 
evaluării timpului liber şi au fost în favoarea PIB, în calitatea sa de indicator al 
bunăstării. A urmat apoi studiul întreprins de X. Zalotas, în anul 1981, care a 
reprezentat prima încercare de calculare a unei comensurări alternative a 
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bunăstării, lunând în considerare rezultatul muncii efectuate de Herman Daly, 
John Cobb şi Clifford Cobb 

Indicatorul IBED a fost prezentat pentru prima oară în cadrul studiului in-
titulat "Forthe Common Good" din anul 1989, autorii fiind Daly şi Cobb. Ideea 
cuprinsă în IBED a suscitat un interes major în Europa. După anul 1989, cal-
culele IBED au fost efectuate pentru Germania, Marea Britanie şi, într-o formă 
prescurtată, în cazul Scoţiei. În prezent sunt în curs de definitivare calculele 
estimative pentru Danemarca, Austria şi Olanda. Toate aceste studii mai sus 
menţionate urmează un desfăşurător tipic al IBED. Intre timp, 

controversele pe marginea indicatorului IBED continuă. În anul 1994 J. 
Cobb şi C Cobb au editat studiul "The Green National Product", care a inclus o 
serie de critici ale unor reputaţi economişti şi a prezentat o a doua versiune a 
IBED.Tot în această perioadă, J.Cobb a schimbat denumirea IBED (indicatorul 
bunăstării economice durabile) în IPR (indicatorul progresului real) implicând şi 
o serie de modificări majore. În cazul utilizării sale în economia românească, 
IBED a fost revizuit şi reformulat în întregime, punându-se accentul pe con-
sistenţa şi claritatea a ceea ce ar urma să fie comensurat prin intermediul 
IBED, atît în ansamblul său, cât şi prin elementele sale componente. Princi-
palele elemente metodologice vor fi prezentate în continuare, urmând ca, în 
partea a doua a studiului, să se prezinte studiul de caz pentru economia 
românească. 

3.2.1. Dauna ecologică şi monetizarea acesteia 

Există mai multe tipuri de costuri generate de dauna ecologică (cum ar fi 
de pildă pierderea de venit, pierderea la activele fixe, sau daunele care nu 
conduc în mod necesar la afectarea fluxurilor monetare etc.). În acelaşi timp, s-
au dezvoltat mai multe metodologii de comensurare a acestor costuri, cum ar fi 
metoda de calcul a costurilor evaziunii şi evitării, metoda costurilor de restruc-
turare şi metodologia de calcul a bunăvoinţei de plată etc. 

Tehnica monetizării are, la rîndul ei, o restricţie care poate modifica 
judecata, şi aceasta ar consta în necesitatea de a realiza conservarea mediului 
inconjurător, dar,, în egală măsură, tehnica monetizării se implică în două acţi-
uni divergente generate de starea de fapt a ecosistemului, precum şi de es-
timarea subiectivă a daunelor ecologice. 

Întrucât aceasta implică exprimarea fenomenelor nonmonetare în 
termeni monetari, de obicei ne confruntăm cu o lipsă de informaţie. Un feno-
men complex este redus doar la o singură dimensiune. În plus, se poate da 
iluzia că orice poate fi schimbat pentru bani, ceea ce nu întotdeauna este vala-
bil. Cu toate că în unele cazuri ar putea exista posibilitatea ca o sumă de bani 
să poată acoperi un anume tip de daună generată, este greu de imaginat o 
posibilă restaurare a daunelor la situaţia iniţială tocmai datorită faptului că eco-
sistemele evidenţiază unicitatea, iar daunele generează procese ireversibile. 
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Iată de ce este atît de delicată abordarea monetizării daunelor. În cadrul 
IBED, monetizarea relevă un rol distinct, diferit. Scopul acesteia îl constituie 
încercarea de estimare a dezvoltării pe termen lung a bunăstării economice. 
De exemplu, nu se vizează în mod deosebit comensurarea sau descrierea 
daunei datorate poluării atmosferice propriu-zise, ci se are în vedere numai as-
pectul său economic. În vederea estimării unor asemenea costuri au fost utili-
zate costurile defensive momentane şi potenţuale, care ar fi generate în urma 
faptului că însuşi sistemul economic sau social a condus la anumite daune 
care au reclamat sau reclamă susţinerea anumitor activităţi

1
. 

În legătură cu aceste costuri defensive sunt de menţionat cel puţin trei 
aspecte importante: 

 În primul rînd, este vorba de costuri care se produc în prezent sau au 
fost generate în trecut, din perspectiva monetară. Această trăsătură 
defineşte o diferenţiere conceptuală faţă de alte tipuri de costuri, cum 
ar fi, de pildă costurile de evaziune fiscală; 

 În al doilea rând, costurile respective nu comensurează dauna 
propriu-zisă, ci exprimă numai reacţia faţă de această daună. 

 În al treilea rând, şi nu în cele din urmă, aceste costuri nu sunt core-
late în mod proporţional cu bunăstarea. Cheltuielile defensive reduse 
pot fi cauzate printre altele fie de conştientizarea socială redusă cu 
privire la problemele mediului, fie de nivelul redus al poluării

2
. 

În vederea utilizării sale spre a încerca de a comensura bunăstarea eco-
nomică, conceptul costurilor defensive a trebuit să fie ulterior aprofundat. 
Pentru un set de articole ale IBED au fost utilizate costurile defensive po-
tenţiale - acele costuri care s-ar produce dacă societatea reacţionează la de-
precierea mediului ambiant, într-un mod similar, legat de o unitate de poluare, 
aşa cum reacţionează astăzi. 

Cum s-a menţionat mai sus, problema costurilor defensive momentane 
este aceea că ele nu au o interpretare directă, mai ales atunci cînd se modifică 
reacţia societăţii faţă de daunele ecologice. Obiectivul costurilor defensive po-
tenţiale ar consta în menţinerea pe cît este posibil la un nivel constant a 
aceastei reacţii.. Astfel, costurile defensive potenţiale oferă o estimare con-
sistentă a pierderii în bunăstarea economică, întrucît ele pornesc de la chel-
tuieli de moment şi utilizează indicatori fizici în vederea reconsiderării 
pierderilor de bunăstare trecute. În continuare, estimarea este conservatoare, 
întrucît evaluarea sa cu privire la dauna ecologică se fundamentează pe chel-
tuieli deja efectuate. Se ia în considerare, ca exemplu, poluarea atmosferică pe 
baza datelor şi informaţiilor referitoare la costurile defensive, pe o perioadă de 
timp relativ lungă (1990-1999), şi în termenul unei estimări aproximative pentru 

                                                           
1
 Exemplul cel mai obişnuit în acest sens este oferit prin filtrele coşurilor(aşa-numitele 
tehnologii end-of-pipe). 

2
 În acest sens, a se vedea studiile întreprinse de C. Leipert şi, respectiv, W. Bazer. 
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un singur an 1997. În acest mod au putut fi calculate cheltuielile defensive pe o 
unitate de poluare în anul 1997, în vederea obţinerii unor serii de timp ale 
costurilor defensive potenţiale prin intermediul multiplicării acestei sume cu 
unităţile de poluare ale fiecărui an. 

O unitate de poluare este în acest cadru definită sub forma unui coş de 
noxe cuprinzînd emanaţiile cumulate de S02, CO2, NOX: particule şi hidrocaburi 
ale căror greutăţi specifice procentuale, în sens statistic, economic, provin de 
la inversul nivelului de prag din programul ministerului de mediu. 

3.3. Modificări majore ale IBED revizuit 

Cum s-a arătat, această reformulare a IBED conţine o serie de modificări 
importante, însă şi câteva modificări minore faţă de IBED iniţial, dezvoltat de 
Daly şi Cobb. În continuare, studiul IBED pe fiecare ţară în parte implică o serie 
de schimbări metodologice, câteodată din motive teoretice, alteori din cauza 
diferenţelor manifestate, legate de accesibilitatea la date. De aceea, în cele ce 
urmează vor fi prezentate pe scurt principalele elemente distinctive între IBED 
iniţial, prezentat de Cobb şi noul IBED, revizuit. 

Prima trăsătură distinctă constă în rearanjarea şi ordonarea numer-
oaselor articole ale IBED. Ele sunt grupate sub elementele esenţiale mai sus 
menţionate ale bazei consumului, (articolele deductibile şi indicelui distribuirii). 
În schimb, Daly şi Cobb nu oferă grupuri explicite ale articolelor lor şi le-au 
susţinut pe fiecare din ele în mod individual, singular. Noua structură este în 
primul rînd o metodă clară de prezentare, însă, de asemenea, facilitează inter-
pretarea articolelor specifice, precum şi detectarea inconsistentelor sau omisi-
unilor în cadrul structurii - cadru a IBED. 

3.3.1. Consistentă 

Unul dintre obiectivele majore ale studiului de faţă 1-a constituit sporirea 
consistenţei IBED. Astfel, la prima vedere este dificilă punerea la punct a unei 
structuri - cadru a IBED dată fiind deosebita complexitate a acestui indicator. 

 Totuşi, chiar aşa stând lucrurile, unii cercetători au propus respec-
tarea unor cerinţe obligatorii, cum ar fi: 

 Efectuarea unei distincţii clare între fluxuri şi stocuri, iar în acest sens 
în cadrul IBED ar putea fi luate în considerare doar fluxurile; 

 Numai ceva ce a contat în mod pozitiv în primul rînd ar putea fi ulte-
rior deductibil. Aceasta instituie restricţii asupra calculelor daunelor 
ecologice; 

 Toate articolele deductibile în cadrul unui domeniu ar trebui calculate 
în mod metodic, într-o manieră analogică. 
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3.3.2. Estimările pentru pierderile de bunăstare în cadrul articolelor 
ecologice 

În conformitate cu cerinţele consistenţei, metoda bunăvoinţei de a plăti 
nu este adaptabilă articolelor deductibile, întrucât aceasta include renta con-
sumatorului şi, prin urmare nu pot fi deduse dintr-o mărime dată şi preţurile 
pieţei R 2. În continuare, pierderile înregistrate în producţie şi venit sunt deja 
reflectate, în baza consumului, deci nu ar trebui deduse. 

Articolul pierderi din active - de pildă valoarea terenului - nu este compa-
rabil cu baza consumului în cadrul cerinţei R 1. În conformitate cu cerinţa R 1 
s-a dezvoltat conceptul cost defensiv potenţial, evidenţiat mai sus. Daly şi 
Cobb nu au acordat atenţie acestor probleme şi au inclus, de exemplu, reduc-
erea pierderilor de venit şi ale valorilor proprietăţilor din cadrul estimării poluării 
atmosferice şi excedentului consumatorului la simpla estimare a pierderilor de 
pământ deteriorat de ape. 

3.3.3. Creşterea consumului viitor datorită unei expansiuni a 
capitalului fix 

Daly şi Cobb, analizînd studiile elaborate de Nordhaus şi Tobin, au evi-
denţiat, în plus, o compensare a creşterii capitalului net, adaptabilă creşterii 
populaţiei. În cadrul IBED revizuit în conformitate cu cerinţa R 1, creşterea cap-
italului net este multiplicată cu productivitatea capitalului, întrucât obiectivul îl 
constituie studierea consumului viitor şi nu creşterea în active. 

3.3.4. Consumul public 

Daly şi Cobb nu au procedat imediat la includerea consumului public în 
cadrul indicatorului lor. În măsura în care nu există motive apriori pentru care 
consumul public, adică în mod deosebit serviciile oferite de către stat, ar trebui 
mai mult sau mai puţin să devină purtător de bunăstare, alături şi împreună cu 
consumul privat, în conformitate cu cerinţa R 3 mai întâi el este dimensionat în 
mod pozitiv, după care sunt deduse costurile defensive identificate. 

3.3.5 Distribuirea bunăstării economice 

În opinia economiştilor Daly şi Cobb este luată în considerare numai dis-
tribuţia veniturilor pe care au utilizat-o pentru ponderea consumului privat. În 
cadrul IBED revizuit se optează pentru două direcţii diferite, avându-se în ve-
dere inegalitatea distribuţională. În primul rând, IBED revizuit ia în considerare 
atât distribuţia veniturilor cât şi efortul muncii. Pentru simplificare, se optează 
pentru munca salarială plătită şi munca la domiciliu neplătită. În această ipo-
teză se acceptă că munca plătită este prestată de bărbaţi, iar cea neplătită es-
te atribuită femeilor casnice. Această metodologie a fost folosită şi de 
Bennhodt şi Thornsen în studiile lorprivind distribuţia bunăstării economice.. În 
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al doilea rând, nu numai consumul privat ci şi însuşi IBED brut, în ansamblul 
său, se ponderează cu indicele distribuţiei, întrucât nu pare rezonabilă deduc-
erea costurileor defensive depline dintr-un consum privat ponderat conform 
cerinţa R 2. Din punct de vedere teoretic, fiecare articol ar trebui să fie pon-
derat cu un indice care să ilustreze efectele distribuţionale specifice - o sarcină 
nerealistă pentru moment. Analiza de interpretare a distribuţiei veniturilor şi a 
efortului muncii, ca indicator al distribuţiei bunăstării economice, poate fi con-
siderată doar ca o încercare de apreciere, ponderat statistică, a întregului indi-
cator IBED brut. 

3.3.6.Fundamente teoretice 

Daly şi Cobb sunt uneori ambigui în formularea ipotezelor lor teoretice, 
utilizând un set de elemente de analiză fundamentate pe mecanismele pieţei, 
pe care le combină într-o teorie macroeconomică. Ei insistă asupra faptului că 
IBED nu este încadrat într-.o anumită paradigmă economică specială. 

În concepţia neoclasică preţurile pieţei provin din utilitatea marginală, 
astfel încât preţul stabilit prin forţele pieţei poate oferi o valoare minimă utilităţii, 
iar bunăstarea este înţeleasă pur şi simplu ca sumă a nivelelor utilităţilor indi-
viduale. Din punctul de vedere neoricardian, preţurile reprezintă munca ab-
stractă necesară producerii mărfurilor. În această interpretare, preţurile pieţei 
nu comensurează în mod direct bunăstarea economică, ci relevă efortul nece-
sar pentru obţinerea ei. Dacă mărfurile vîndute au valoare de utilizare cu alte 
cuvinte ele nu au fost cumpărate mai mute produse pot fi interpretate ca 
bunăstare economică mai mare. 

3.4. IBED şi Sistemul Conturilor Naţionale şi a Conturilor 
Ecologice (SCNCE) 

O dată cu ultima revizuire a sistemului conturilor naţionale (SCN), ONU a 
propus realizarea sistemului de costuri economice şi ecologice integrate, care 
încearcă să ofere cadrul de prelucrare a datelor ecologice - în mărime fizică 
sau monetară - într-o formă compatibilă cu structura SCN. O asemenea 
abordare către contabilitatea ecologică a fost dezvoltată de către divizia statis-
tică a ONU, alături de Banca Mondială, pe baza primelor studii de caz 
întreprinse în Mexic şi Papua Noua Guinee. 

În cadrul SCNCE sunt evidenţiate două metode care permit calcularea a 
ceea ce în mod ipotetic se numeşte "Produs Intern net ajustat Ecologic" (PIE). 
Prima măsură o constituie aceea a gradului limitat al resurselor naturale, cea 
de-a doua se referă la costurile ecologice imputate. Imputarea urmează 
abordării costului de evitare/restaurare. 

IBED şi SCNCE se află atât în convergenţă cât şi în divergenţă. Atît timp 
cât SCNCE oferă o structură de organizare a datelor, implementarea sa per-
mite o îmbogăţire a bazei de date pentru calculul indicatorilor, cum ar fi de ex-
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emplu IBED. În alte privinţe, IBED şi SCNCE relevă priorităţi diferite. În primul 
rînd, în calitatea sa de sistem conex, SCNCE încearcă să adauge la SCN as-
pectele de natură ecologică. În al doilea rând, PIE oferă o versiune ajustată 
ecologic a PIB. În schimb, obiectivul urmărit de IBED este mult mai complex, 
acesta întegrând atât PIB, cât şi creşterea PIB, care, în fapt, asigură creşterea 
bunăstării. IBED poate cunoaşte mai multe dezvoltări în comparaţie cu PIE, 
prin faptul că încearcă să cuprindă atât costurile ecologice sau nivelul real al 
diminuării rezervelor de resurse naturale, cât şi costurile sociale, costurile 
viitoare şi distribuţia acestora Astfel IBED nu se rezumă doar la problemele 
ecologice. 

La rîndul său SCNCE, cu scopul său limitat a atins un grad înalt de com-
plexitate şi sofisticare, în chiar propria sa structură internă. 

Abordarea costului nedeclarării costului de restaurare este oarecum 
asemănătoare, dar nu identică cu abordarea costurilor defensive potenţiale şi 
este,într-o anumită măsură, mai puţin ambiguă. Ea se utilizează în analizarea 
problemei dacă dauna ecologică reclamă sau nu utilizarea ipotezelor auxiliare 
de tip ad-hoc. În această privinţă, există atît cercetători care sunt favorabili uti-
lizării unor asemenea ipoteze, cât şi cercetători care opinează că aceste ipo-
teze sunt arbitrare. 

 



ANEXE 

Anexa nr. 1 - Cotele de TVA şi evoluţia preţurilor de consum pe plan 
mondial la nivelul anului 1998 

Tara Cotele de TVA Iniţial 1998 
Indicele preţurilor de 

consum 
(1998/1990=100) 

Argentina 16 16,25 410,0 
Austria 8;16 10; 20; 32 122.3 
Belgia 6;14;18 6;17;19;25;33 118.3 
Benin 18 18 112.5 
Bolivia 5;10;15 11 225.0 
Brazilia 15 17 521,8 
Bulgaria 10  3187,5* 
Canada 7 7 116,6 
Cehia 5;23  334,3 
Chile 8;20 18 223,0 
Columbia 4;6;10 5;6;10;15;20;35 528.2 
Coreea 10 2;3;5;10 259,8 
Costa Rica 10 8 364,8 
Cote D'Ivoire 8 11;25;35; 160,4 
Danemarca 10 22 117,4 
Rep. Dominican[ 6 6 120,8 
Ecuador 4;10 6 125,7 
Estonia 10 10 549,5* 
Filipine 10 10 2376,0 
Finlanda 17 17 117,2 
Franţa 6;13;6;20;25 2;4;5;5;18,6;22 116,0 
Germania 5;10 7;14 119,7** 
Grecia 6;18;36 3;8;18;36 228.9 
Guatemala 7 7 254,1 
Haiti 7 10 509,0 
Honduras  6;7 441,4 
Indonezia 10 10 310,7 
Irlanda 5;16,37;26;30 2,2;3,3;12,5;21 119,8 
Islanda 14;24;5 14;24;5 126,3 
Italia 6;12;18 4;9;19;38 138,5 
Jamaica 10  813,5 
Japonia 3;6 3;6 109,3 
Kenia 17;20;30;50;270 17;20;40;50;270 379,2 
Letonia 10;20;;14 10;12;14; 472,9** 
Luxemburg 2;4;8 3;6;12 119,3 
Madagascar 6;12 15 373,5 
Maliwi 10;35;55;85 10;35;55;85 625,6**** 
Mali 10;17 10;17 152,8 
Marea Britanie 10 17,5 129,6 
Maroc 7;12;14;19;30 7;12;14;19;30 143,5 
Mexic 10 6;15;20 447,6 
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Tara Cotele de TVA Iniţial 1998 
Indicele preţurilor de 

consum 
(1998/1990=100) 

Nicaragua 6 6;10;25 63362,0""""" 
Niger 8;12;18 15;25;35 153,4 
Norvegia 20 11;20  
Noua Zeelandă 10 12,5 116,8 
Olanda 4;12 6;18;5 121,8 
Pakistan 12,5 12,5 224,4 
Panama 5 5 109,5 
Paraguay 12 12 301,7 
Peru 3;20;40 18 2376,0 
Polonia 5;18  924,9 
Portugalia 8;16;30 8;17;30 153,8 
Rusia 15;28; 15;28 16,14/'97 
Spania 6;12;33 6;12;33 139,1 
Suedia 2,04;6,,38; 11,1 25 123,0 
Taivan 5 5;15;25  
Thailanda 7  153,9 
Trinidad - Toobago 15 15 157,0 
Tunisia 6;17;29 6;17;29 147,2 
Turcia 10 1;6,8;12 11660,6 
Ucraina 28 28 -0,l/'97 
Ungaria 15;25 15;25 518„8 
România 9;18 19  

* 1995=100 ** 1992 = 100 *** 1991 = 100 **** 1997/1998 = 100 
Surse: Aspecte privind administrarea taxei pe valoare adăugată; Fondul Monetar inter-

naţional, martie 1998; Statistiques financiere internaţional, Fondul Monetar Inter-
naţional, 1999. 

 
 
Anexa nr. 2 - ROMÂNIA. Evoluţia veniturilor fiscale, la bugetul de stat, în 

perioada 1990-1999 

- miliarde dolari SUA - 
 1990 1992 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Total venituri 
fiscale 

8,64 6,27 4,19 4,80 5,02 6,12 5,68 5,58 6,83 5,02 

Impozite 
directe 

4,27 3,62 2,56 2,47 2,74 3,11 2,76 2,86 2,55 1,63 

Impozit/profit 2,30 1,44 1,02 0,98 1,15 1,37 1,14 1,48 1,22 1,03 

Impozit/salari
i 

1,96 2,18 1,478 1,43 1,54 166, 1,51 1,29 1,13 0,42 

Impozite 
indirecte 

4,36 2,64 1,63 2,33 2,27 3,01 2,91 2,72 4,27 3,42 

Accize şi ICM 4,29 2,38 1,35 0,97 0,46 0,51 0,48 0,59 0,95 0,95 

TVA - - - 0,95 1,37 1,85 1,73 1,62 2,53 1,90 

Taxe vamale 0,06 0,21 0,25 0,35 0,33 0,51 0,54 0,46 0,65 0,46 
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Anexa nr. 3. Rata prelevărilor obligatorii în România procente în PIB 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Român ia 44,76 37,50 34,40 36,20 33,14 31,00 30,76 28,42 28,90 33,96 

 

Rata prelevărilor obligatorii în alte ţări 

procente în PIB 

 1989 1990 1991 1992 1992 1994 

Franţa 43,7 43,7 43,9 43,7 43,9 44,1 

Germania 38,2 36,7 38,2 39,0 39,1 39,3 

Danemarca 50,7 48,7 48,8 49,2 50,3 51,6 

Italia 37,9 39,1 39,7 42,1 43,8 41,7 

Olanda 44,9 44,6 47,2 46,8 47,7 45,9 

Regatul Unit 36,2 36,4 35,7 35,1 33,4 34,1 

Suedia 55,5 55,6 53,7 51,0 50,1 51,0 

SUA 27,0 26,7 26,8 26,7 27,0 27,6 

 
Anexa nr. 4 - Evoluţia inflaţiei şi a mediei lunare a preţurilor, în perioada 

1991-1999, în România 

-%- 

Anii 
Rata medie lunară 

a inflaţiei 
Mărfuri 

alimentare 
Mărfuri 

nealimentare 
Servicii 

1991 10.3 12,0 9,0 9,1 

1992 9,6 10,2 9,3 8,4 

1993 12,1 11,6 12,9 11,8 

1994 4,1 4,2 3,7 4,7 

1995 2,1 1,9 2,0 2,9 

1996 3,8 3,7 4,0 3,6 

1997 8,0 7,8 7,7 9,7 

1998 2,9 2,9 3,2 4,4 

1999 3,8 2,1 4,2 6,9 

Sursa: Comisia Naţională pentru statistică, Anuarul statistic 1999. 
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CUVÂNT INTRODUCTIV 

În cadrul programului de cercetare "Utilizarea eficientă a resurselor 
naturale în industrie şi politici de protecţie a factorilor de mediu" (1999-2001), 
în anul 1999, s-a elaborat studiul "Teorii şi modele de evaluare economică a 
capitalului natural. Studii de caz pentru România". Obiectivul studiului din 
acest an a fost clarificarea principalelor probleme conceptuale privind "capitalul 
natural", posibilităţile şi limitele de evaluare economică a acestuia, ca şi 
prezentarea unor metode şi modele de evaluare a elementelor componente ale 
capitalului natural, în general, şi al celui din România, în special. 

Datorită dificultăţii abordării unei asemenea problematici şi fără a avea 
pretenţia realizării unei contribuţii apreciabile la clarificarea unor elemente ale 
domeniului studiat, care aparţine atât ştiinţelor fundamentale (economia 
politică, de exemplu), cât şi celor de graniţă (economia mediului, de exemplu), 
în lucrare sunt prezentate câteva probleme specifice. Astfel, am încercat să 
evidenţiem cum este analizat, în literatura de specialitate, conceptul de "capital 
natural", posibilităţile şi limitele de evaluare şi gestiune ale acestuia, metodele 
şi modelele existente pentru evaluarea elementelor sale componente. În final 
am încercat să facem şi o evaluare a unora dintre componentele capitalului 
natural al României. Un asemenea demers s-a dovedit deosebit de dificil 
deoarece economia României, în plin proces de tranziţie, prezintă un tablou 
extrem de schimbător, greu de surprins în condiţiile existenţei unui sistem infor-
maţional precar, cu multe lipsuri de informaţii relevante şi indispensabile. Din 
aceste considerente, în finalul studiului, aria de cercetare s-a restrâns, 
evaluarea efectuându-se numai pentru resursele forestiere şi cinegetice ale 
ţării, ca şi pentru hidrocarburi. De fapt, cu excepţia substanţelor minerale 
nemetalifere şi a rocilor utile, acestea sunt resursele naturale principale, care, 
alături de resursele agricole şi zootehnice, formează baza energetică şi de 
materii prime necesare pentru viitoarea structură a industriei României. 

Autorii 
 



PARTEA I 
Abordări teoretice privind posibilităţile de evaluare şi 

gestiune ale capitalului natural 

CAPITOLUL 1 - CAPITALUL NATURAL: POSIBILITĂŢI 
ŞI LIMITE DE EVALUARE 

Referitor la noţiunea de capital natural, în literatura de specialitate din 
România, cât şi din alte ţări, apar multe controverse în special în ceea ce 
priveşte aria de cuprindere şi elementele componente. Aşa cum aprecia Sylvie 
Faucheux şi Martin O'Connor, "Teoria capitalului natural a început să fie una 
dintre temele centrale ale literaturii economice privind sustenabilitatea", deoa-
rece "... acesta este un concept mai general şi se referă nu numai la stocurile 
de resurse minerale, ci mai ales la pământ ca sistem, suport al vieţii. Ca 
urmare, mediul în întregime este considerat ca stoc finit de capital care, pentru 
a susţine producţia şi serviciile economice trebuie să fie gestionat". 

După Pearce şi Turner, stocul de capital natural are anumite caracte-
ristici care-l diferenţiază de capitalul manufacturat, rezultat al activităţii umane, 
deoarece: 

1. Într-o primă abordare, capitalul natural reprezintă de fapt înzestrarea 
de la natură, factor de producţie care nu este produs de societate; natura poate 
fi modificată dar nu înlocuită, utilizarea sau modificarea sa sunt ireversibile 
şi/sau în afara controlului exercitat de către om. 

2. Capitalul natural, în sensul stocului resurselor de mediu şi a infrastruc-
turilor respective, se referă la multiplicarea funcţiilor sale economice, ca şi la 
cele ale capitalului manufacturat, ambele constituind, de fapt, suportul vieţii; în 
acest sens, capitalul natural este mai fundamentat ca structură decât capitalul 
manufacturat. 

3. Niciodată nu este posibilă substituirea capitalului manufacturat prin 
capital natural care constituie elementul de bază al bunăstării sociale. 

4. Schimbările intervenite în mediul natural cauzate de activităţile econo-
mice sunt adesea şi, într-o oarecare măsură, ireversibile. Ireversabilitatea 
utilizării în producţia energiei a fost fundamental analizată de către Nicholas 
Gheorgescu-Roegen (1979) prin aplicarea legilor termodinamicii; studiile care 
s-au făcut ulterior în anii 70 au explicat, de altfel, semnificaţia acestor abordări 
pentru analizarea evoluţiei creşterii economice. 

O evaluare realistă a capitalului natural depinde de corectitudinea arbi-
trajului pe care societatea îl face în raport cu natura, ca şi de coerenţa şi modul 
de aplicare a deciziilor politice luate de puterea publică în acest domeniu 
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pentru valorificarea bunurilor mărfare. Aceste două obiective sunt adesea în 
conflict, iar analistul economic trebuie să aibă în vedere atât abordarea em-
pirică a problemei (care să vizeze furnizarea către decidenţi a unor evaluări 
pertinente), cât şi cercetarea cadrului teoretico-metodologic pentru a realiza o 
abordare integrată a resurselor naturale cu mediul. 

Pe plan teoretic, metodologia de evaluare a capitalului natural se 
bazează pe extinderea teoriei capitalului şi a teoriei bunăstării sociale în 
condiţii dinamice şi incerte. O asemenea abordare porneşte de la premisa că 
activele şi pasivele naturale (cele două componente ale capitalului natural) 
sunt cunoscute ca bunuri de capital, nonproduse de sistemul economic, dar 
afectate direct şi indirect de condiţiile de producţie şi de consum ale bunurilor 
economice în cadrul acestui sistem (Amigues, J.P., 1997, p. 1). 

Aplicarea unei asemenea metodologii de evaluare întâmpină dificultăţi 
de natură tehnică şi economică. 

Evaluarea activelor naturale trebuie făcută cu discernământ pentru 
respectarea bunurilor de mediu nonmarfare şi cunoaşterea efectelor lor asupra 
aerului. 

Valoarea unui bun se apreciază în funcţie de serviciile pe care acesta le 
poate furniza în comparaţie cu alte bunuri, mărfare sau nonmarfare. Bunurile 
ambientale nu urmăresc această regulă economică, iar noţiunea de valoare, în 
ceea ce priveşte mediul, este lipsită de sens economic. Deci, dacă unui bun de 
mediu nu i se poate evalua utilitatea, este posibil, în principiu totuşi, să i se 
atribuie, după alte considerente, o anumită valoare. Măsurarea se poate 
realiza fie în funcţie de utilizările complementare (evaluarea cheltuielilor de 
călătorie pentru a admira un peisaj natural, de exemplu), fie prin evaluări 
directe, în funcţie de consimţământul de plată pentru folosirea bunurilor de 
mediu, cu condiţia ca individul întrebat să le cunoască, să le compare şi să 
aibă posibilitatea de a alege în funcţie de disponibilitatea sau calitatea 
acestora. În acest caz, apar două probleme. Pe de o parte, evaluarea 
produselor fiabile trebuie să ducă la identificarea rezultatelor pe care Ie-a 
obţinut un individ prin folosirea lor repetată, putându-se astfel calcula corect 
valoarea bunurilor în raport cu modul lor de utilizare. Pe de altă parte, mulţi 
indivizi pot acorda o valoare unor bunuri, chiar dacă acestea nu se consumă. 
În funcţie de natura lor, activele naturale se pot evalua diferit, astfel: 

a. Activele productive (resurse minerale, exploataţiile forestiere, 
solurile cultivabile), care sunt de fapt, elemente constitutive ale factorului de 
producţie "pământ", sunt evaluate după reguli similare cu cele ale capitalurilor 
fizice productive, care permit convertirea valorii fluxului de servicii generate de 
utilizarea stocurilor disponibile'pe durate finite (cazul unei mine sau al tuturor 
resurselor epuizabile) sau infinite (de exemplu, o pădure replantată continuu, 
un sol cultivat şi întreţinut etc). La adoptarea regulilor generale de evaluare se 
ţine seama şi de caracteristicile specifice fiecărui tip de activ natural productiv. 
Uneori, aceste reguli nu se pot aplica dacă nu sunt verificate ipotezele 
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referitoare la existenţa şi modul de funcţionare a pieţei capitalurilor pe baza 
unui preţ-echilibru, anticipat raţional de agenţii economici. Evaluarea acestor 
active este totuşi o operaţiune destul de delicată şi depinde de mărimea 
orizonturilor de timp considerate, ca şi de incertitudinile ce afectează condiţiile 
de utilizare şi de valorificare a activelor respective (de exemplu, evoluţia pe 
termen lung a cererii de materii prime, evoluţia metodelor de explorare-
exploatare şi a tehnologiilor de preparare). 

Unele active productive nu pot fi evaluate decât incomplet (de exemplu 
lăstărişurile), deoarece exploatarea lor ridică probleme legate de abordarea 
clasică a gestiunii resurselor aflate în proprietate comună. În opinia unor autori, 
(Weigel, 1997 şi Amigues, 1997) aplicarea metodelor de exploatare descentra-
lizată a terenurilor cu zăcăminte de resurse minerale poate conduce la ex-
tracţia neraţională a resurselor şi, implicit, la distrugerea capacităţii de reînnoire 
naturală a mineralelor exploatate. De aceea, se consideră că este necesară 
definirea principiilor utilizate în modelele de gestiune optimală a acestor 
resurse şi deci, stabilirea valorii reale a stocurilor disponibile. Asemenea moda-
lităţi de valorificare au la bază teoria internalizării externalităţilor referitoare la 
deciziile de exploatare individuală a unor zăcăminte în funcţie de condiţiile de 
reînnoire permanentă a stocurilor de resurse naturale care, în parte, au fost 
exploatate. 

b. Activele considerate permanente (cum sunt apa sau aerul care sunt 
sau nu sunt incluse în categoria de mărfuri) se pot evalua utilizând funcţii 
multiple; acest tip de evaluare este un exerciţiu foarte delicat, deoarece 
respectivele active sunt de fapt mediile care asigură simultan funcţiile de 
habitat, de transport şi de suport al vieţii. În practică, evaluarea activelor 
permanente se face în funcţie de modalităţile de utilizare a fiecărui tip prin 
luarea în considerare a unui indice specific de calitate, ca şi a măsurii în care 
acestea sunt disponibile pe plan local. 

c. Câteva active, cum sunt biodiversitatea sau ecosistemul, nu pot fi 
evaluate cu rigurozitate, deoarece ar trebui calculaţi mai mulţi indicatori prin 
care să se poată caracteriza calitatea vieţii tuturor indivizilor care compun 
activele respective. Dacă economiştii teoreticieni din domeniul ecologiei adoptă 
asemenea criterii, integrarea lor în analiza economică este dificilă, o parte din 
aceste problematici fiind încă nerezolvate. În practică se adoptă atitudini 
prudente de evaluare a acestor active, deoarece valorile ce decurg din 
măsurile luate pentru creşterea bunăstării sociale sunt bazate pe teoriile antro-
pocentrice ale ecodezvoltării, care ridică serioase probleme

1
. 

                                                           
1
 În literatura de specialitate se apreciază că ecodezvoltarea (dezvoltarea economică şi 
ecologică) presupune creşterea economică în strânsă corelaţie şi interdependenţă cu 
legile mediului ambiant, cu echilibrul ecologic, cu dezvoltarea în ansamblu ce vizează 
aspecte sociale, de cultură, ştiinţă şi civilizaţie, de egalitate şi echitate între oameni. 
Acest concept are mai multe accepţiuni, astfel: 
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Evaluarea activelor naturale parcurge mai multe etape, astfel: 

 definirea utilizării activelor naturale, ca şi a influenţei lor asupra 
bunăstării agenţilor şi activităţilor economice; 

 definirea dreptului de proprietate şi de acces la activ; 

 măsurarea valorii economice a activului prin metode bazate fie pe 
comportamentele observate, fie pe o anchetă directă. 

Atunci când se face evaluarea activelor naturale trebuie să se ţină 
seama de faptul că, pe de o parte, este destul de dificilă delimitarea cu 
rigurozitate a bunurilor de mediu pe care dorim să le evaluăm, iar pe de altă 
parte, este deosebit de importantă definirea orizontului temporal la care se face 
această evaluare. Se pune astfel indirect, problema dinamicii valorii activelor, 
ca şi a modului în care incertitudinea le afectează, deoarece acestea sunt, de 
fapt, valori opţionale pentru serviciile aduse de mediu. Pentru numeroase 
active naturale (cum ar fi bunurile publice, adică bunurile al căror consum de 
către un individ nu este interzis altuia), însăşi noţiunea de drept de proprietate 
nu are sens. 

Activele naturale consumate, în sens larg, sunt influenţate direct şi 
indirect de bunăstarea individuală şi pot fi evaluate prin două tipuri de metode: 
metode directe şi metode indirecte. 

Metodele directe utilizate curent (evaluarea întâmplătoare), se bazează 
pe anchete prin care să se poată evidenţia consimţămintele de plată ale 
persoanelor intervievate asupra ameliorării sau prezervării componentelor 
mediului lor natural. 

Metodele indirecte se bazează pe comportamentul intervievaţilor, pe 
observări directe – făcute o dată cu cumpărarea bunurilor de pe piaţă – şi 
depind de frecvenţa sau utilizarea activelor naturale. 

Metodele de evaluare directe se bazează pe conceptul de surplus 
considerat ca echivalent monetar al bunăstării sociale obţinute prin utilizarea 
unui bun. În aparenţă, conceptul de surplus este rareori luat în considerare în 

                                                                                                                                                    
• concepţia geocentrică conform căreia, natura trebuie să rămână neatinsă în puritatea 

sa, considerând orice intervenţie a omului asupra naturii; 
• concepţia biocentrică, conform căreia în centrul preocupărilor ecologice trebuie să 

stea toate formele de viaţă, toate speciile, omul netrebuind să intervină în viaţa aces-
tora decât pentru a le proteja; 

• concepţia antropocentrică în care totul trebuie subordonat nevoilor crescânde şi di-
verse ale omului, în faţa căruia nimic nu mai contează; 

• concepţia generalizatore, acea bazată pe sloganul reconcilierii omului cu natura şi cu 
sine însuşi, ceea ce implică respectul vieţii economice faţă de legile naturii, deci 
crearea unui echilibru ecologic necesar asigurării progesului societăţii umane în an-
samblul său. 

 De fapt, atunci când se vorbeşte de evaluare a activelor naturale din această 
categorie trebuie să se aibă în vedere întotdeauna principiile ecodezvoltării pentru 
asigurarea echilibrului ecologic. 
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economia mediului când este vorba de evaluarea unor bunuri care, adesea, nu 
sunt mărfuri. 

Metodele de evaluare indirecte (metoda costurilor de călătorie, 
abordarea hedonistă) se fundamentează pe analizele efectuate de Maler în 
anul 1974 (Amigues, J.P., 1997), care considera că valoarea unui bun privat 
este apreciată de consumator în raport cu calitatea acestuia, sau de oferta unui 
bun public nonmarfar complementar, ce poate fi calculată în funcţie de variaţia 
surplusului respectivului consumator. De aceea nu este necesară estimarea 
funcţiei de utilitate sau a cheltuielilor respective pentru toate bunurile utilizate 
de consumator. Dacă bunul evaluat nu este considerat ca esenţial şi dacă 
utilitatea sa marginală este constantă, se pot agrega preferinţele individuale şi 
variaţia cererii globale pentru bunurile private şi, în acest fel, se poate măsura 
variaţia surplusurilor obţinute, ca sumă a variaţiei surplusurilor individuale. Cu 
alte cuvinte, informaţia privind nivelul cererii pentru un singur bun privat 
complementar unui bun al mediului este suficientă pentru a-l putea evalua pe 
cel din urmă. Această metodă poate fi aplicată în diferite moduri. Pe de o parte, 
se poate aplica nu numai la elementele coşului de bunuri de consum ale indi-
vizilor, mai ales la atributele acestor bunuri, ceea ce este identic cu metodele 
hedoniste de evaluare a componentelor calitative ale mediului bunurilor 
imobiliare (Rasen, 1974). Pe de altă parte, complementarităţile nu trebuie nea-
părat să depindă de nivelul preferinţelor, analiza impunându-se numai pentru 
complementarităţile tehnice privind utilizarea serviciilor recunoscute ca active 
naturale (Krutilla şi Smith, 1982). 

d. Pentru evaluarea activelor naturale ca factori de producţie 
utilizaţi (pasivele naturale), se apelează, în principiu, la abordarea clasică a 
randamentelor sau a costurilor de, oportunitate, surplusul producătorului fiind 
considerat drept profit. Problema care se pune este că activul poate interveni 
în producţie de o manieră diferită, fie ca factor direct de producţie (materie 
primă), fie ca producător şi/sau vector de externalitate pozitivă sau negativă 
(poluarea aerului afectând uzura materialelor sau instalaţiilor, de exemplu), fie 
ca factor limitat (apa pentru irigarea anumitor terenuri), fie ca limită a dispo-
nibilităţii unor alţi factori de producţie naturali sau nenaturali. 

Măsurarea rentabilităţii directe a unui activ din primul tip poate ridica 
anumite probleme în ceea ce priveşte aplicarea în practică, fără însă a crea 
dificultăţi metodologice. Dacă activul provoacă un efect extern pozitiv sau 
negativ asupra activităţii de producţie, se poate utiliza o analiză analoagă cu 
cea folosită pentru cazul consumatorului. Funcţia cheltuielilor este, în acest 
caz, dependentă de: 

 - funcţia costurilor de producţie; 

 - funcţia utilităţii indirecte; 

 - funcţia profitului. 
Dacă activul este disponibil în cantităţi limitate şi este dependent de 

anumite constrângeri de raţionalitate, în valoarea factorului respectiv se includ 
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şi anumite elemente ale rentei care corespund costului de oportunitate realizat 
prin creşterea disponibilităţii factorului. În practică, acest tip de rentă nu este 
întotdeauna uşor de măsurat deoarece sunt necesare informaţii despre 
tehnologiile de substituţie (măsurarea elasticităţii substituţiei între factorul 
natural şi alţi factori). Dacă activul ca factor de producţie are un rol mai mult 
sau mai puţin important în procesele de producţie, atunci este direct legat de 
"tehnologia" de extracţie a resursei naturale respective, fiind necesară definirea 
caracteristicilor şi a modalităţilor de funcţionare a acestei "tehnologii". 

În concluzie, metodele şi procedeele de evaluare a capitalului natural 
depind direct .de componentele sale, de modul în care acestea sunt conside-
rate bunuri economice marfare sau nonmarfare. 

Pe plan aplicativ, metodele empirice de evaluare depind fie de măsurile 
de capitalizare a fluxurilor de servicii marfare produse de activele naturale, fie 
de procedeele directe sau indirecte de evidenţiere a valorii pentru bunuri 
publice nonmarfare. Toate cercetările efectuate în acest domeniu se bazează 
pe capacitatea de analiză economică prin introducerea unor valori corecte şi 
fiabile care să ajute la luarea deciziilor referitoare la mediu. Pentru a fi corecte, 
aceste evaluări trebuie să se sprijine pe o analiză teoretică solidă privind 
stadiul cunoştinţelor ştiinţifice asupra mediului natural şi modul cum acestea au 
fost preluate de ştiinţele economice. Pentru a putea fi fiabile trebuie luate o 
serie de măsuri bazate pe protocoale, ca şi pe evaluările făcute aceluiaşi bun 
de mediu. 

Analiza clasică a evoluţiei sistemului economic nu acordă un loc special 
activelor naturale, acestea fiind tratate ca resurse iniţiale. Fiecărui activ natural 
îi corespunde un "sector" de producţie într-un flux de servicii presupuse 
exogene. Astfel, în analizele lui Malinvaud se includ în acelaşi sector cantităţile 
de produse nonutilizate din alte sectoare cum ar fi mediul natural, spaţiul de 
stocare sau de eliminare a deşeurilor din activităţile economice. Într-o ase-
menea abordare se neglijează impactul activităţii economice asupra fluxurilor 
derivate rezultate din exploatarea activelor naturale. În realitate, un asemenea 
fenomen nu apare niciodată, deoarece "sectoarele naturale" sunt perfect con-
cepute "ca endogene", iar în analizele care se fac prin intermediul unor criterii 
de performanţă se ia ca bază utilitatea serviciilor furnizate (într-o asemenea 
analiză se pot introduce şi anumite sectoare specializate în tratarea reziduurilor 
din activităţile economice ca interfaţă între economie şi mediu). Analiza poate fi 
extinsă şi asupra bunurilor publice nonmarfare deoarece, aşa cum se apre-
ciază în literatura de specialitate (Arrow şi Kurz, 1970), societatea este depen-
dentă de propria sa bunăstare ca urmare a consumului simultan de bunuri 
private şi bunuri publice. 

Este bine cunoscut că descentralizarea alocărilor optimale prin inter-
mediul mecanismelor de piaţă nu poate fi practicabilă atunci când apar efectele 
externalităţilor şi bunurilor publice non-însuşite, iar puterile publice pot lua 
decizii optime prin adoptarea unor mecanisme incitative (taxări, transferuri). În 
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situaţia informării asimetrice (sau a presiunii diferitelor constrângeri instituţio-
nale), eficienţa alocării resurselor poate fi apreciată şi sub presiunea incer-
titudinilor sau în absenţa sistemului pieţelor ocazionale. 

În concluzie, alocarea intertemporală optimă a resurselor poate duce la 
maximizarea criteriilor de bunăstare, ceea ce nu este în contradicţie cu 
principiile evaluării activelor naturale. În practică, durata evaluării poate 
influenţa direct şi în mod hotărâtor repartiţia între agenţii economici. Trebuie 
făcută totuşi o remarcă: dacă toate informaţiile necesare au fost disponibile, 
evoluţia economiei este consecinţa deciziilor care nu au ţinut seama de 
multiplele imperfecţiuni ale mediului. Evoluţia nu poate fi optimă deoarece, în 
general, optimalitatea este definită numai după criterii care iau în considerare 
economia şi mediul ca un tot. Rezultă că evaluarea activelor naturale, 
efectuată în funcţie de aceste evoluţii, nu reflectă valoarea lor potenţială, ca şi 
diferitele utilizări ale acestor active. 

O asemenea abordare a evaluării mediului ridică o problemă de fond, 
aceea a incertitudinii care afectează ansamblul fenomenelor într-o perspectivă 
dinamică. Incertitudinea apare, în primul rând, datorită fenomenelor naturale. 
Evoluţia ecosistemelor este, în parte, aleatorie şi, în plus, puţin cunoscută şi 
înţeleasă. Dacă demersul de evaluare este considerat astăzi drept capitalizare 
a valorii fluxurilor de servicii, atunci, în mod explicit, trebuie să se ia în 
considerare valoarea fluxurilor de informaţii asupra viitorului acestor servicii. 
Acordarea unei valori unice beneficiului rezultat din protecţia mediului nu are 
nici un sens într-o asemenea perspectivă deşi, în practica evaluării, acestui 
beneficiu i se acordă o importanţă aparte. Dacă evaluarea intervine într-o 
decizie care afectează viitorul activului disponibil şi măsurarea sa nu este 
fundamentată pe o bază de calcul valorică, cu echivalente sigure, atunci 
aportul informaţiei în situaţia deciziilor ireversibile creează o valoare numită 
opţiunea de cvasivaloare sau valoare de prezervare a unui activ natural (Arrow 
şi Fisher, 1974), concept ce permite, în principiu, măsurarea efectelor 
informaţiilor viitoare asupra valorii actuale a activului. Totuşi, este destul de 
dificilă calcularea empirică a unei asemenea valori, mai ales dacă rezultatele 
evaluării se iau în considerare la luarea deciziilor pe termen lung, când 
incertitudinea este suportată, în mod egal, atât de evoluţia economiei însăşi, 
cât mai ales de interacţiunile sale cu mediul. În acest sens, trebuie acordată o 
atenţie mai mare metodelor de evaluare a activelor naturale deoarece, se 
poate ajunge la măsurări întâmplătoare în funcţie de evoluţiile prevăzute pentru 
viitorul economiei. Complexitatea acestor fenomene este atestată de către 
însăşi ştiinţa economică. Principalii factori de incertitudine luaţi în calcul se 
bazează pe rolul progresului tehnic, evoluţia preferinţelor şi interesului 
generaţiilor viitoare, demografia şi modul de utilizare a spaţiului, evoluţia 
formelor de organizare socială, instituţiile economice şi politice, factori care, în 
timp, au fost în raporturi mai mult sau mai puţin, conflictuale. Făcând o analiză 
integrată a acestor aspecte, măsurile de evaluare a activelor naturale nu pot 



 

 

609 

constitui elemente determinante în definirea politicilor de mediu, ci pot numai 
să furnizeze, parţial, valoarea acestora din punctul de vedere al alocării, în 
prezent, a resurselor în societate, ca şi relaţia lor cu mediul, elemente ce aduc 
informaţii importante care pot influenţa luarea unor decizii în domeniul gestiunii 
integrate a resurselor naturale cu mediul. 

În concluzie, vom sublinia câteva aspecte referitoare la posibilităţile de 
evaluare a activelor de mediu: 

1. importanţa crescândă a preocupărilor pentru protecţia mediului ca şi 
pentru aplicarea unor politici financiare care să favorizeze dezvoltarea 
demersurilor de evaluare a activelor naturale. Studiile efectuate până în 
prezent au contribuit sensibil la orientarea politicilor de protecţie a mediului, iar 
analizele cost-avantaje au fost utilizate mai mult pentru aceste politici decât 
pentru evaluarea daunelor produse mediului. 

2. În ceea ce priveşte natura bunurilor evaluate, cel mai adesea bunuri 
publice nonmarfare, metodele de evaluare se situează la limita analizei 
economice clasice a valorii care au o mare importanţă pentru asigurarea 
pertinenţei şi fiabilităţii rezultatelor aplicării acestor metode. 

3. Evaluarea bunurilor de mediu este un domeniu de cercetare foarte 
activ, atât în plan aplicativ, cât şi teoretic. Experienţa practicienilor în evaluări 
se sprijină pe câteva studii realizate în puţine părţi ale lumii, în domenii rare ale 
economiei bazate sistematic pe comparaţii ale rezultatelor reieşite din 
experienţele de laborator şi experienţele psihometrice. În acest sens, sunt 
făcute eforturi considerabile şi susţinute pentru ameliorarea protocoalelor şi 
metodelor statistice şi econometrice de interpretare a rezultatelor. 

4. Noul curent de cercetare din economia mediului, care susţine 
necesitatea evaluării activelor de mediu, beneficiază de un interes crescând 
din partea economiştilor şi econometricienilor generalişti care, deşi fac critici 
virulente referitoare la abordările practice pentru evaluarea activelor naturale, 
contribuie la îmbunătăţirea metodelor şi identificarea problemelor de fond ale 
evaluării. Obiectivul acestor cercetări depăşesc cadrul strict al economiei 
mediului şi pun probleme ce vizează capacitatea micro-economiei de a 
construi un cadru corect de analiză şi de orientare a politicilor, referitor la 
furnizarea bunurilor publice. 
 



CAPITOLUL 2 - PUNCTE DE VEDERE PRIVIND 
POSIBILITĂŢILE DE EVALUARE A RESURSELOR 

NATURALE – COMPONENTĂ A CAPITALULUI 
NATURAL 

 

2.1. Preocupări privind evaluarea potenţialului de resurse 
naturale până ia jumătatea secolului XX 

Evaluarea potenţialului de resurse naturale, ca element component al 
avuţiei naţionale, a constituit dintotdeauna obiectul preocupărilor economiştilor 
şi statisticienilor. 

În acest sens, prima evaluare a avuţiei naţionale, inclusiv a resurselor 
naturale, a fost făcută de William Petty (1623-1687), la mijlocul secolului al 
XVII-lea, în Anglia, pentru estimarea elementelor avuţiei naţionale, acesta 
folosind în special metoda capitalizării venitului. Pentru evaluarea fondului 
funciar a considerat ca punct de plecare renta anuală pentru un acru de teren, 
pe care a capitalizat-o pe o perioadă de 18 ani şi a multiplicat-o cu suprafaţa 
totală a ţării (de 24 milioane de acri), ajungând la valoarea de 144 milioane de 
lire. Şeptelul, fondul cinegetic şi piscicol l-a estimat la 36 milioane de lire, prin 
metoda corelării (1/4 din fondul funciar). Această metodă a fost utilizată şi de 
statisticianul Gregory King (1648-1712) pentru evaluarea avuţiei naţionale, în 
anul 1688. 

În secolul al XlX-lea sunt de menţionat evaluările făcute de Sir Robert 
Giffen în lucrarea The Growth of Capital în care se prezintă valoarea diferitelor 
categorii de bunuri şi ponderea în total, oferind posibilitatea comparării după 
importanţă a diferitelor categorii în compunerea avuţiei naţionale şi stabilirii 
ritmului de creştere sau scădere de la un an la altul. R. Giffen, în estimarea 
pentru anul 1903, a pornit de la evaluarea realizată în 1885 şi a aplicat 
coeficienţi de creştere pentru toate veniturile din această perioadă, folosind 
metoda capitalizării veniturilor. 

C. Helfferich, fost director la Deutsche Bank, a întrebuinţat, pentru a 
calcula avuţia Germaniei în anul 1913, o metodă proprie, bazată şi pe luarea în 
considerare a valorilor asigurate contra incendiilor. Considerând însă această 
evaluare ca fiind incompletă, autorul a întrebuinţat şi o metodă obiectivă, luând 
ca bază preţurile bunurilor – metodă directă – ajungând la valori de 70 miliarde 
de mărci pentru proprietăţile funciare de la oraşe şi sate şi de 6 miliarde de 
mărci pentru zăcămintele miniere. 

Cea mai completă şi mai sistematică evaluare realizată în preajma 
primului război mondial este cea a lui Clement Colson care a prezentat avuţia 
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globală a Franţei în anul 1913, pe categorii de bunuri, cuprinzând în fiecare 
categorie bunuri care aparţin colectivităţilor cu titlu public (stat, judeţ, comună, 
culte etc), incluzând aici şi societăţile anonime. Autorul a făcut următoarele 
estimări pentru acel an în Franţa: 

 pentru terenuri agricole şi păduri – valorile stabilite de organele fisca-
le, întrucât în perioada 1909-1912 administraţia contribuţiilor directe a 
cules astfel de date, actualizându-le prin aplicarea unui spor de 4%; 

 bogăţiile subsolului aflate în exploatare – pe baza produsului net al 
minelor de cărbuni care era, în anul 1913, de 125 milioane de franci, 
la care a adăugat circa 1/3 din acest produs net pentru celelalte mine 
şi cariere, ajungând la un total de 160 milioane de franci, şi care l-a 
multiplicat cu 25 (socotind că venitul net reprezintă 4% din valoarea 
fondului), şi a stabilit valoarea bogăţiilor miniere în exploatare la 4 
miliarde de franci; 

 evaluarea minelor de cărbuni a fost făcută după cursul acţiunilor 
societăţilor concesionare, ajungându-se la o valoare de circa 2830 
milioane de franci, la care, prin adăugarea valorii celorlalte mine şi 
cariere, se ajunge la 4 miliarde de franci. 

2.2. Preocupări contemporane privind evaluarea potenţialului de 
resurse naturale 

După cel de-al doilea război mondial s-a înregistrat o creştere a 
interesului pentru evaluarea avuţiei naţionale şi cercetarea estimărilor făcute în 
diferite ţări. Au fost efectuate evaluări la anumite momente şi uneori pe 
perioade mai lungi. Pe lângă estimările efectuate de o serie de autori, s-au 
publicat şi date privind evaluările din mai multe ţări, culese prin anchete 
efectuate de către organisme internaţionale. 

În ultimele decenii au apărut numeroase informaţii referitoare la 
rezervele de resurse ale subsolului, publicate de institute de specialitate. 
Considerăm importante aceste informaţii, întrucât pe baza lor au fost elaborate 
studii utile cuprinzând date şi aprecieri cu privire la resursele neregenerabile 
ale subsolului, adică rezervele de minerale, metale, combustibili. Cu ajutorul 
acestor date s-au estimat bogăţiile care până în acel moment n-au fost, de 
regulă, luate în calculul avuţiei naţionale din cauza dificultăţilor de evaluare. 

În legătură cu bogăţiile subsolului sunt de amintit lucrările lui Robert 
Eyre şi Malcolm Caldwel, care cuprind importante date privitoare la rezervele 
existente pe plan mondial şi la posibilităţile de exploatare, precum şi studiul lui 
Steven Landefeld şi James Hines privind metodele de estimare. 

Lucrarea lui Samuel Robert Eyre (The Real Wealth of Nations, London, 
Zed Press, 1978) cuprinde ample informaţii despre rezervele, nivelul producţiei 
şi posibilităţile de exploatare a bogăţiilor subsolului şi date statistice utile 
estimărilor. 
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Autorul analizează critic atât datele stabilite de specialişti cu privire la 
calculul rezervelor mondiale ale acestor bogăţii, cât şi aprecierile făcute cu 
privire la consumul probabil în viitor, pentru a prevedea epuizarea acestora în 
timp. Autorul nu este de acord cu calculele făcute de Peter Flawn referitoare la 
epuizarea rezervelor mondiale de fosfaţi necesari agriculturii, în lucrarea 
Mineral Resources, New York, 1966. 

S.R. Eyre calculează, pe baza rezervelor mondiale de minereuri cu un 
conţinut metalic ce poate fi extras în mod economic şi a ratei anuale prevăzute 
pentru creşterea extracţiei de metale (după datele publicate de Biroul Minelor 
Statelor Unite), indicele static al rezervei (în ani) şi apoi, ţinând seama de ce-
rinţele crescânde de metale, calculează şi indicele exponenţial al rezervei. 

Corespunzător indicelui static al rezervelor, rezerva de cupru ar urma să 
se epuizeze în 53 de ani, cea de zinc în 23 de ani, de aluminiu în 100 de ani, 
iar potrivit indicelui exponenţial acestea s-ar epuiza în, respectiv, 27 de ani, în 
18 şi 31 de ani, deci înainte de anul 2000 (baza 1977). 

Dacă se ţine seama de indicele exponenţial al rezervei, se observă că 
numai rezervele de minereu de fier şi de crom ar putea ajunge pe o perioadă 
mai lungă, aproximativ 100 de ani, alte câteva rezerve ar fi epuizate în 40-60 
de ani (cobalt, magneziu, nichel, platină), iar restul într-o perioadă mai scurtă 
de 30 de ani, cu excepţia rezervelor de molibden şi aluminiu care s-ar epuiza 
în 34 şi, respectiv, 31 de ani. Autorul arată că nu se va ajunge la epuizarea 
completă a rezervelor mondiale întrucât cantităţile menţionate pot fi completate 
cu rezervele ce vor fi descoperite în viitor şi cu extragerea şi din minele sărace 
şi chiar din apa mărilor şi a oceanelor, în limita cerinţelor economice ale 
rentabilităţii extragerii. 

În capitolul resurselor de energie autorul mai analizează, pe lângă 
rezerve şi producţie, şi posibilităţile de exploatare a petrolului, gazelor naturale, 
energiei solare, energiei eoliene şi a hidroenergiei. 

Într-o altă lucrare, aceea a lui Malcolm Caldwel (The Wealth of Some 
Nations, London, Zed Press, 1977) sunt prezentate date referitoare la 
ansamblul rezervelor mondiale de energie, sub formă de rezerve stabilite şi 
rezerve probabile, pentru ambele grupe de rezerve calculându-se raţia 
consumului în ani. Aceste date se referă la rezervele şi raţia de consum pentru 
combustibilii fosili: huilă, lignit, petrol şi gaze naturale. 

Din aceste date rezultă că rezervele totale de combustibili solizi 
(stabilite+probabile), la un grad de recuperare de 50%, se află în cantităţi 
enorme (de 7750 miliarde de tone), adică de zece ori mai mari decât rezervele 
de petrol şi gaze naturale socotite la un loc, care în cantităţi echivalente de 
huilă ar reprezenta 705 miliarde de tone (405 miliarde tone de petrol, 300 
miliarde tone de gaze naturale). Raţia consumului ar fi de 1800 de ani pentru 
huilă, 1100 de ani pentru lignit, iar pentru petrol 98 de ani şi pentru gaze 167 
de ani. 
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Dintre cele mai complete estimări făcute în ultima vreme se remarcă 
aceea făcută de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice din Franţa. 
Aceasta cuprinde atât resursele naturale cât şi pe cele materiale estimate în 
cadrul Sistemului Lărgit al Contabilităţii Naţionale introdus în această ţară. 
Evaluările au fost mult uşurate prin introducerea, cu precădere după anul 1950, 
a unei metode de evaluare, aceea a inventarului permanent – Perpetuai Inven-
tory, sistematizată şi prezentată de Raymond Goldsmith la Conferinţa Aso-
ciaţiei Internaţionale pentru Cercetarea Venitului şi Avuţiei din 1950. Această 
metodă a fost extinsă şi asupra evaluării terenurilor agricole şi neagricole. 
Pentru aplicarea acestei metode este necesar să se cunoască valoarea iniţială 
a bunurilor (valoarea de origine) de la care se începe evaluarea, la care se 
adaugă investiţiile brute ulterioare şi apoi se aplică cota de amortizare şi in-
dicele de preţuri (indicele de deflaţie). Pentru simplificarea acestor operaţiuni, 
Goldsmith a aplicat sistemul de amortizare liniar, considerând cotele egale în 
timp. Această metodă a fost folosită cu succes la evaluarea avuţiei naţionale a 
mai multor ţări ca SUA, Canada, Argentina, Japonia. 

O lucrare de sinteză cu privire la situaţia estimărilor din mai multe ţări 
este aceea a lui Derek Blades. În ceea ce priveşte bogăţiile subsolului, autorul 
arată că numai două ţări, Japonia şi Ungaria, au evaluări oficiale şi alte două 
ţări, Malayezia şi Zambia, dispun de evaluări neoficiale. 

În Japonia s-au făcut estimări pentru patru bogăţii ale subsolului: 
cărbuni, petrol, minereuri metalifere şi minereuri nemetalifere. Pentru fiecare 
mină se estimează durata ei, adică numărul de ani de exploatare viitoare, prin 
împărţirea rezervelor exploatabile în prezent, la media cantităţilor exploatate în 
ultimii cinci ani. Estimarea rezervelor se face prin metoda valorii prezente, 
ţinând seama de ratele dobânzilor curente pentru investiţiile făcute de 
întreprinderile miniere. Valoarea netă a fondurilor fixe ale companiilor miniere 
se scade pentru a se obţine astfel valoarea exclusivă a bogăţiilor subsolului. 
Un procedeu similar este folosit şi în Ungaria, unde câştigurile estimate pentru 
viitor sunt calculate în funcţie de rata planificată a rambursărilor investiţiilor 
industriale (în mod curent 8% pe an). 

În legătură cu terenurile agricole şi cu cele împădurite se arată că 
acestea sunt evaluate, de regulă, la preţurile de vânzare (Danemarca şi India). 
În Japonia evaluarea se face la costul terenului. 

În anul 1985 a apărut un remarcabil studiu asupra evaluării resurselor 
naturale nereproductibile. Autorii Steven Landefeld şi James R. Hines 
prezintă trei metode de evaluare a acestor resurse, utilizând: 

 valoarea prezentă a veniturilor nete viitoare asociate cu dezvoltarea 
resurselor naturale; 

 preţul terenului asociat cu rezervele naturale; 

 preţul net pe unitatea de resursă multiplicat cu rezervele resurselor. 



 

 

 

614 

Pentru prima metodă, relaţia dintre preţuri, costuri şi ratele rambursării chel-
tuielilor de investiţii este prezentată de autori într-o formulă matematică, în ec-
uaţia următoare: 

    ∑
    

 (    )
 

unde: PV0 – valoarea prezentă a veniturilor nete viitoare asociate cu 
dezvoltarea resurselor naturale; Nt – media preţului net pe unitate de 
resursă (preţul total pe unitate minus costurile pe unitate a extracţiei, a 
explorării şi a exploatării) în perioada r; Qt – cantitatea (în unităţi) a 
resursei extrase în perioada t; rt – media ratei rambursării cheltuielilor 
de investiţii alternative în cursul perioadei r. Corespunzător celei de-a 
doua metode de evaluare a resurselor naturale se folosesc datele 
referitoare la cumpărarea terenului la valori inferioare investiţiilor făcute 
de firme în zăcăminte. Dacă cumpărările de teren de către firmele care 
extrag resursele sunt similare cu cumpărările de capital fizic fix şi alte 
bunuri ale acestora, atunci ar fi posibil să se folosească datele privind 
cumpărarea de terenuri pentru a întocmi serii de investiţii la evaluarea 
resurselor naturale. 

A treia metodă constă în aplicarea mediei preţului net pe unitate de 
resursă. Calcularea valorii rezervelor prevăzute la sfârşitul perioadei r, prin 
metoda preţului net, se face după următoarea relaţie: 
 

 
 
unde: Nt-1 şi Nt reprezintă preţurile nete la începutul şi la sfârşitul perioadei; Qt-1 

şi Qt – rezervele stabilite la începutul şi la sfârşitul perioadei; Dt şi Et – 
descoperiri şi extracţii în timpul perioadei. 

În lucrare sunt prezentate estimări ale valorii economice pentru rezervele de 
petrol şi gaze în SUA, în anii selectaţi din perioada 1948-1979, după cele trei 
metode de evaluare de mai sus. 

2.3. Preocupări privind evaluarea potenţialului de resurse naturale 
din România 

În anul 1914, Mihai Serban a făcut prima evaluare a patrimoniului 
agricol, cel mai important element al avuţiei naţionale la acea vreme. Mihai 
Serban, în lucrarea sa, Problemele noastre social-agrare. Studiu din domeniul 
politicii economice şi sociale, prezintă principiile care au stat la baza evaluării 
terenurilor, precizând că "valoarea pământului diferă foarte mult în funcţie de 
regiune, calitate, situaţia economică şi după felul proprietăţii mari sau mici". 
Aplicând aceste principii, M. Serban evaluează marea proprietate separat de 
mica proprietate, cercetând preţurile maximale stabilite de consiliile regionale 
pentru fiecare judeţ în parte în anul 1912. Astfel, pentru stabilirea valorii marii 
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proprietăţi a pornit de la preţurile medii de arendare, la nivelul anului 1912, pe 
categorii de terenuri şi pe judeţe. Pentru proprietatea mică a avut în vedere 
preţul mediu de cumpărare al terenurilor de către Casa Rurală în anul 1912. 
Evaluările lui M. Serban au fost făcute în mod ştiinţific, pornind de la preţurile 
pe judeţe, pe categorii de terenuri (arabile, cu fâneţe, cu păşuni) şi pe proprie-
tăţi (mari şi mici); făcând media pe categorii, a stabilit valori pe total terenuri 
agricole, pe care Ie-a împărţit la suprafaţa totală şi astfel a ajuns la preţul me-
diu pe ha. 

I.N. Angelescu, în lucrarea sa din 1915, Avuţia naţională a României, 
acordă, de asemenea, o importanţă deosebită proprietăţii funciare rurale care, 
împreună cu pădurile şi pescăriile, reprezentau 70% din totalul avuţiei 
naţionale, estimată la 28 miliarde de lei aur. 

Pentru evaluarea proprietăţii funciare rurale, I.N. Angelescu a luat ca 
bază producţia brută a terenurilor, din care a scăzut cheltuielile efectuate la 
hectar (costul seminţei şi costul muncii). Valoarea producţiei nete, astfel 
obţinută, a capitalizat-o cu coeficientul 20. 

Pentru evaluarea pădurilor, I.N. Angelescu a aplicat o metodă proprie, 
aceea de a estima valoarea materialului lemnos, separat de valoarea terenului, 
calculând o perioadă medie de regenerare a pădurilor de 40 de ani. În acest 
mod, el s-a bazat pe exploatarea potenţială a materialului lemnos şi nu pe ex-
ploatarea efectivă din acel timp, metodă pe care o numeşte "cea mai firească". 

Evaluarea bogăţiilor subsolului a fost realizată pe baza producţiei miniere 
din anul 1911, din care nu a scăzut costul producţiei, deoarece îl consideră 
compensat cu creşterea producţiei în viitor. Prin capitalizarea valorii acelei 
producţii cu dobânda de 5% a stabilit valoarea fondului minier. 

Nicolae Xenopol, în capitolul VI din lucrarea sa din 1916, La richesse de 
la Roumanie, spre deosebire de I.N. Angelescu, separă averea statului de 
averea particularilor. În averea particularilor a cuprins proprietatea funciară, 
inclusiv păduri şi bălţi, care reprezenta 63% din totalul avuţiei naţionale de 21,2 
miliarde de lei. Pentru evaluarea proprietăţii funciare rurale N. Xenopol folo-
seşte metoda capitalizării veniturilor pe baza datelor din recensământurile 
fiscale. 

Comparând rezultatele sale cu cele ale evaluărilor anterioare, făcute de 
M. Serban şi I.N. Angelescu, se constată că, în ceea ce priveşte proprietatea 
funciară rurală, există o diferenţă de 3 miliarde de lei aur (respectiv 5 miliarde 
de lei aur), rezultată fie din creşterea preţurilor în intervalul în care s-au făcut 
estimările, fie din incertitudinea datelor statistice din acea vreme referitoare la 
producţia agricolă. 

Evaluările de mai sus, ale lui N. Xenopol şi I.N. Angelescu, au fost 
analizate şi completate de D.l. Gheorghiu (Situaţia economică şi financiară a 
României înaintea declaraţiei de război din 14 august 1916, laşi, 1918) pentru 
anul 1916, L. Turdeanu (Avuţia naţională a României, Bucureşti, 1947) pentru 
anul 1940 şi M.G. Dobrovici. 
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Primul a evaluat bogăţia petrolieră şi minieră, după datele lui C. 
Alimănişteanu, la 10 miliarde de lei, adică 1/3 din totalul avuţiei naţionale de 
atunci. Acesta a apreciat avuţia naţională a anului 1916 la o valoare apropiată 
de cea calculată de N. Xenopol. La "averea văzută", D.l. Gheorghiu adaugă 
valoarea bogăţiei petroliere şi miniere, pe care o numeşte "avere ascunsă în 
pământ", ajungând la un total de 30 miliarde de lei aur. 

Al doilea cercetător a evaluat bogăţiile subsolului – pe baza datelor cu 
privire la rezervele cunoscute şi probabile, la preţurile medii ale produselor şi 
ale cheltuielilor de producţie – la 500 miliarde de lei hârtie, ceea ce reprezenta 
atunci 1/4 din valoarea avuţiei naţionale. 

Valoarea rezervelor naturale este făcută în funcţie de: 

 costul extragerii şi transportul unei unităţi din acea rezervă; 

 posibilitatea descoperirii unei noi rezerve din aceeaşi resursă; 

 posibilitatea introducerii progresului tehnologic în exploatarea acelei 
resurse; 

 posibilitatea introducerii de înlocuitori. 
M.G. Dobrovici, pornind de la evaluarea lui I.N. Angelescu şi adăugându-i 

bogăţiile subsolului, stabileşte valoarea avuţiei naţionale la 36 miliarde de lei aur. 
Prima evaluare făcută între cele două războaie mondiale a avut un 

caracter parţial, s-a referit la patrimoniul agricol pentru anul 1923 şi aparţine 
economistului D.G. Creangă (Veniturile şi averea României Mari). 

Evaluarea făcută de D.G. Creangă are meritul că ia în calcul suprafaţa 
terenurilor pe categorii, preţul mediu al unui hectar, în lei hârtie şi în lei aur, 
verificând aceste preţuri medii cu datele unei anchete statistice, din 1923, în 
care sunt redate preţurile medii de vânzare ale terenurilor pe regiuni. De 
asemenea, a evaluat şi pădurile. 

D.G. Creangă a ţinut seama de suprafeţele stabilite prin recensământul 
din 1923 şi de statistica impozitelor directe. Acesta scria: "Cred că, având 
bazele, adică întinderile, am putea deduce uşor valoarea terenurilor, pe baza 
unui preţ mijlociu de vânzare, obişnuit azi, spre a avea o cifră aproximativă de 
orientare". 

N. Georgescu-Roegen a evaluat avuţia naţională a României pentru 
anul 1939. Terenurile agricole ale statului au fost recenzate cumulat cu cele ale 
particularilor, folosind metoda indirectă. 

Pentru anul 1940, ultima evaluare a avuţiei naţionale a fost făcută de 
Lucian Turdeanu (Avuţia naţională), care a inclus şi valoarea bogăţiilor 
subsolului. Estimarea acestora s-a făcut pe baza analizei datelor cu privire la 
rezervele cunoscute şi probabile, a preţurilor medii ale produselor şi a 
cheltuielilor de producţie. Din valoarea totală a bogăţiilor subsolului, stabilită la 
500 miliarde de lei, rezervele de cărbuni deţineau mai mult de jumătate. 
Evaluarea terenurilor agricole şi a pădurilor s-a făcut pe baza analizei critice a 
datelor statistice din Atlasul statistic al Ministerului Agriculturii şi din Anuarul 
statistic. 
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Evaluarea bogăţiilor subsolului, cu referire la rezervele şi posibilităţile de 
exploatare a bogăţiilor naturale ale ţării, se poate face şi după datele cuprinse 
în lucrarea lui Gh. Taşcă (La situation economique de la Roumanie). 

Mihail Manoilescu, în lucrarea Izvoarele de energie şi aşezarea 
geografică a diferitelor industrii în România, se preocupă de sursele de energie 
şi localizarea industriilor din ţara noastră, fără a prezenta însă şi posibilităţile 
de evaluare a potenţialului de resurse naturale din România. 

De remarcat este faptul că Mitiţă Constantinescu prezintă date cu 
referire la sporirea bogăţiilor ţării şi a venitului naţional. 

Lucrarea lui Virgil Madgearu, Evoluţia economiei româneşti după războiul 
mondial, cuprinde date cu privire la combustibili, minereuri metalifere, sare etc. 

Date privind bogăţiile Transilvaniei se află şi în lucrările lui Lucian Tur-
deanu atât asupra industriei extractive şi prelucrătoare, cât şi asupra agri-
culturii. 

În opinia unor economişti români contemporani, Răuţă C, Davidovici I., 
Cârstea S., 1985, evaluarea economică a potenţialului productiv al solului se 
poate face în funcţie de următoarele două ipoteze: 

a) evaluarea economică a solului ar putea avea ca punct de referinţă 
valoarea de înlocuire a cheltuielilor de muncă investite în decursul anilor pentru 
atingerea unui anumit grad de fertilitate, la care să se adauge "valoarea 
acumulată" a venitului net datorat fertilităţii naturale diferenţiate şi poziţiei 
geografice a terenului respectiv. În acest caz, valoarea pământului se poate 
determina utilizând relaţia: 

 
unde:  – valoarea pământului în unităţi monetare; 

Ci – valoarea de înlocuire a cheltuielilor de muncă efectuate pentru 
atingerea gradului de fertilitate;  

Rdl – venitul net datorat fertilităţii diferenţiate şi poziţiei geografice;  
E – coeficientul mediu de eficienţă a investiţiilor în economie. 
Deşi nivelul actual al ştiinţei şi tehnicii este superior perioadelor anterioare, 

solul constituind o resursă de neînlocuit în producţia de bunuri agroalimentare, 
se poate aprecia că producţia obţinută de pe o anumită solă poate fi substituită 
prin intensificarea producţiei de pe alte parcele, prin import etc; 

b) evaluarea solului ar putea să aibă ca punct de referinţă eficienţa 
utilizării acestuia fără a ţine seama de cheltuielile de muncă depuse pentru 
atragerea lui în circuitul economic. Valoarea pământului, în acest caz se poate 
determina folosind relaţia: 

 
unde: - valoarea pământului (în unităţi monetare);  
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Rch – mărimea efortului anual de substituire; 
E – coeficientul mediu de eficienţă a investiţiilor în economie. 
Luând în considerare aceste ipoteze privind măsurarea suprafeţelor de 

pământ aflate în circuitul economic, se poate face apoi o estimare a 
potenţialului productiv al acestora pe tipuri de produse agricole ce s-ar putea 
obţine prin cultivarea terenurilor respective. 

Este de remarcat atenţia deosebită acordată metodelor folosite de 
economiştii români care, în cele mai multe cazuri, se situau la nivelul cerce-
tărilor pe plan mondial din acel timp. Astfel, sunt remarcabile metodele folosite 
de Mihai Serban care, pe bază de anchete şi analize, a stabilit valori medii 
pentru terenuri, inventar agricol, clădiri rurale etc. La fel de valoroase sunt şi 
lucrările lui A.D. Xenopol şi N. Georgescu-Roegen, în ale căror evaluări se 
remarcă un deosebit spirit analitic şi critic în verificarea şi compararea datelor. 

Sunt remarcabile de asemenea preocupările economiştilor şi statisticie-
nilor români privind estimarea unor elemente ale avuţiei naţionale care prezintă 
dificultăţi în evaluare ca, de exemplu, evaluarea resurselor de apă: Ion Nicola, 
V.V. Dumitrescu şi D. Sandru au prezentat şi o schemă mai cuprinzătoare a 
elementelor de mediu. 

Din prezentarea diferitelor puncte de vedere privind posibilităţile de 
evaluare a capitalului natural reies importante diferenţieri în abordarea 
ansamblului elementelor componente care fac obiectul acestei evaluări. Aceste 
diferenţieri sunt determinate de două cauze principale: 

În primul rând, gruparea bunurilor pe categorii; în evaluările făcute în 
trecut, această clasificare era prezentată în mod diferit de la un cercetător la 
altul, atât ca arie de cuprindere cât şi ca grad de detaliere şi ca importanţă 
acordată; în acest sens au fost efectuate evaluări complete ale avuţiei 
naţionale – în lumina conceptului de atunci al acesteia – dar şi evaluări 
parţiale, ale unor elemente ale acesteia; 

În al doilea rând, inaccesibilitatea, la un anumit moment, a numeroase 
informaţii de o importanţă deosebită, a determinat excluderea din sfera analizei 
şi evaluării a unor componente esenţiale ale capitalului natural. Indiferent de 
formele în care se realizează, toate aceste încercări de estimare a capitalului 
natural, ca parte componentă a avuţiei naţionale, au ca raţiune: 

 cunoaşterea structurii acestuia pe elemente componente şi aprecierea 
ponderii fiecăruia în total, în vederea determinării importanţei lor; 

 cunoaşterea nivelului şi mişcării bunurilor şi cota de creştere a fiecărui 
element; 

 efectuarea de analize economico-financiare. 
 
 



CAPITOLUL 3 - GEOPOLITICA RESURSELOR 
NATURALE 

 
Mediul înconjurător nu a avut şi nu va avea niciodată un caracter static. 

Studiile din ultimele decenii, efectuate de specialişti asupra atmosferei, solurilor 
şi subsolurilor, au evidenţiat cu claritate că nu există regiune pe Pământ care 
să nu fi fost supusă unor mari fluctuaţii privind aspectele climei, a biodiversităţii 
sau a bioproductivităţii zilnice, anuale, seculare sau milenare. Factorii deter-
minanţi ai acestor fluctuaţii sunt de o mare complexitate şi includ evenimente 
seismice, tectonice, vulcanice sau accidente cosmice (de ex. coliziuni ale 
cometelor), dintre care multe sunt dificil, dar nu imposibil de previzionat şi 
preîntâmpinat. Acumularea continuă de noi cunoştinţe conduce la concluzia că, 
în viitor, pentru asigurarea securităţii omenirii, sunt necesare cantităţi 
importante de produse destinate continuării vieţii pe Pământ (respectiv hrană, 
apă şi energie), precum şi posibilităţi de distribuire a acestora. Geofluctuaţiile 
vor limita probabil creşterea populaţiei, sau vor declanşa, migraţii masive, aşa 
cum s-a întâmplat şi în trecut. 

Locuitorii planetei utilizează mari cantităţi de energie care provine, în 
principal, din arderea combustibililor fosili, respectiv cărbune, gaz sau petrol. 
Alte resurse energetice, precum cele nucleare şi hidro, contribuie cu mai puţin 
de 10% la susţinerea vieţii. Cu excepţia cărbunelui, celelalte resurse au 
rezerve limitate (figura nr. 3.1) şi, în ciuda situaţiei prezente a preţurilor, pe-
trolul şi gazele sunt foarte scumpe pentru cei mai mulţi locuitori ai Terrei. 
Pentru ţări din Asia, precum India şi China, viitorul imediat aparţine cărbunelui, 
în timp ce, pentru America de Nord o mare problemă o reprezintă depozitarea 
deşeurilor. De asemenea, perspectivele energiei nucleare sunt umbrite de 
periculozitatea deşeurilor rezultate. 

În ceea ce priveşte utilizarea combustibililor fosili, de cele mai multe ori 
greu de identificat şi pentru care costurile sunt mari, specialiştii avertizează 
asupra pericolului marilor schimbări fundamentale care se produc în atmosfera 
Terrei care afectează procesul de fotosinteză. De remarcat este faptul că 
produsele secundare ale arderii combustibililor solizi modifică balanţa şi di-
namica radiaţiilor sistemului Pământ-Soare (certe sau potenţiale) cu consecinţe 
catastrofale asupra atmosferei şi biosferei. În acest sens, politicile la nivel 
mondial sunt orientate către dezvoltarea urgentă de tehnologii durabile de 
obţinere a energiei cu un impact minim asupra mediului înconjurător care ar 
trebui să includă toate tipurile de energie (solară, eoliană, a mareelor etc), noi 
tehnologii pentru conservarea energiei şi, poate, noi tipuri de energie nucleară. 
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Figura nr. 3.1. Repartizarea geografică a producţiei unor resurse 
neenergetice* 

 
* Mai mult de 2/3 din producţia mondială provine din patru ţări sau mai puţin. 
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În literatura de specialitate se apreciază că, pentru toate necesităţile 

populaţiei cu un standard înalt de viaţă (cca 10 milioane de persoane), se 
utilizează aproximativ 20 milioane de tone anual de resurse materiale, de la 
cele pentru construcţii la metale şi de la ceramică la combustibili. Acest lucru 
implică transportul a cca 100 km

3
 de materiale pe an. În plus, masivele ope-

raţiuni în domeniul minier au, de asemenea, un impact sever asupra mediului. 
În acest sens, este necesară dezvoltarea unor tehnologii pentru prelucrarea 
resurselor de bază, ca şi pentru reciclarea materialelor, ceea ce ar implica 
reproiectarea integrală a tuturor tehnologiilor în vederea unui mai bun control al 
calităţii şi al întregului flux tehnologic. 

Solul fertil cu ofertă consistentă de plante nutritive, cu structură şi 
mineralogie adecvată de reţinere a apei este gazdă pentru microorganismele 
esenţiale şi pentru formele variate de viaţă vegetală, fiind una din principalele 
resurse ale planetei. Cea mai mare suprafaţă de teren fertil de pe suprafaţa 
pământului se află lângă frontierele tectonice plate (solurile vulcanice) sau 
lângă zonele erodate şi cu depozite (de exemplu, Valea Nilului sau ariile 
solurilor glaciare). Cele mai bune soluri acumulează timp de sute sau mii de 
ani depuneri organice, astfel că, la scala de timp convenţională, această 
resursă poate fi considerată neregenerabilă. Specialiştii de la Worldwatch 
Institute sunt de părere că există o criză a degradării solului cauzată de factori 
diverşi, cum ar fi, eroziunea, salinizarea prin irigaţii improprii sau toxicizarea 
prin utilizarea incorectă a substanţelor fertilizante şi a pesticidelor. Din aceste 
motive, se impun noi cercetări şi tehnologii, inclusiv aplicarea unui manage-
ment durabil în utilizarea solului. 

Mari cantităţi de apă potabilă de calitate există la suprafaţa solului, dar şi 
în straturile superficiale poroase ale acestuia cu proprietăţi de permeabilitate. 
Cu toate acestea, peste 40 de ţări au mari probleme în ceea ce priveşte 
asigurarea populaţiei lor cu apă potabilă, iar în altele, apele subterane sunt 
utilizate în scop industrial sau în agricultură. Din aceste motive apa potabilă 
este tratată ca o resursă neregenerabilă. Consecinţele folosirii iraţionale ale 
apei prin perturbări ale fluxurilor naturale sunt destul de puţin cunoscute. 

La nivel global, se consideră că toate tipurile de minerale sunt suficiente 
încă o perioadă îndelungată de timp, însă la nivel local sau regional acestea 
sunt insuficiente. În viitor, cercetătorii şi specialiştii vor continua să se ocupe de 
problema ofertei de produse minerale, precum şi de identificarea de noi 
rezerve de combustibili fosili şi minerali, şi în acelaşi timp, vor încerca să ex-
plice şi cine sunt, de fapt, beneficiarii ofertei mediului înconjurător. Deşi există 
o bază vastă de resurse, provocarea viitoare este alegerea celei mai bune 
situaţii geologice şi a celor mai bune sisteme de extracţie, deoarece plani-
ficarea şi viziunile geopolitice trebuie să fie globale. Pe plan mondial există 
numeroase şi importante preocupări privind resursele minerale. Printre acestea 
se numără aproximativ 400 de proiecte lansate sau conduse de Programul 
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Internaţional de Corelare Geologică (IGCP), din care circa 100 de proiecte au 
relevanţă pentru resursele minerale, iar o mare parte se referă la combustibilii 
fosili. Deşi multe voci condamnă astăzi fenomenul de globalizare, găsindu-l 
responsabil pentru tendinţa de pierdere a identităţii naţionale în numele unui 
"totalitarism financiar" mondial (a fost numit în mod destul de sugestiv chiar 
"globaritarism"), suntem de părere că această dilemă va rămâne deschisă 
multă vreme de acum înainte. 

Unul din argumentele cu care este susţinută ipoteza efectelor pozitive 
ale globalizării, care pare să fie principala provocare pentru începutul următo-
rului mileniu, este înţelepciunea unor civilizaţii care sfidează prin vechimea lor 
orice scală a timpului. De exemplu, experienţa milenară a poporului chinez, 
dezvoltat într-o zonă geografică relativ potrivnică şi a cărei istorie a influenţat 
multe civilizaţii "tinere", merită analizată datorită rezistenţei tradiţiilor sale, 
motivate adesea prin sintagma "inteligenţă a materiei". Timp de mii de ani, 
filozofii chinezi au investigat armonia relaţiilor dintre Tian (cerul sau universul), 
Di (pământul sau resursele) şi Ren (oamenii sau societatea), care formează 
bazele adevărului uman ecologic al chinezilor. Cea mai fructuoasă perioadă a 
fost perioada Cun-Qiu (primăvară – toamnă, perioada Războiului Statal, 720 – 
221 î.H.), când diferitele şcoli filozofice înfloritoare au dezvoltat confucianismul, 
taoismul, legalismul, Yin-Yang-ismul şi logicianismul. Contribuţia acestor şcoli 
s-a concretizat într-un set de principii pentru administrarea şi conducerea 
relaţiilor dintre oameni şi mediul înconjurător, inclusiv Dao-Li (relaţiile dintre 
natură şi univers, geografie, climă etc.), Shi-Li (planificarea şi managementul 
activităţilor umane, cum ar fi agricultura, protecţia socială în scopul bunăstării, 
politica, familia etc.) şi Qing-Li (etica ecologică, psihologia, valorile mediului). 
Multe teorii de anvergură şi unele concepte de bază ale acestei vechi civilizaţii 
au inclus teoria Yin-Yang (forţele pozitive şi negative care acţionează din afara 
şi înăuntrul oricărei relaţii ecologice), teoriile Wuxing (cele cinci elemente şi 
relaţiile de bază dintre acestea în oricare ecosistem care se amplifică şi se 
anulează reciproc), Zhong-Yong (concept care constă în faptul că sistemul 
evolutiv ar trebui să evite extremele, căutând o dezvoltare echilibrată şi 
moderată) şi Feng-Shui (teoria vânt-apă care exprimă relaţia dintre opţiunile 
umane şi mediul natural al acestor relaţii). Prin astfel de principii şi teorii, 
vechea filozofie chineză a accentuat o viziune holistică a sistemului om-mediu, 
a vieţii în ansamblul său. Armonia dintre Tian (cer) şi Ren (om), dintre 
societatea însăşi şi indivizii săi, dar şi dintre generaţia prezentă şi cea viitoare, 
a devenit obiectivul final al tuturor activităţilor umane. Un exemplu al aplicării 
acestei viziuni, actuală încă, este medicina tradiţională chineză, în care corpul 
uman este considerat a fi o entitate funcţională, strâns legată de mediul 
natural, fizic şi de cel social. Pacientul este vindecat în mod "ecologic" prin 
reglarea relaţiei dintre Yin şi Yang, dintre corpul uman şi mediu şi dintre 
diferitele unităţi funcţionale ale trupului şi trupul însuşi. Aceste principii, ridicate 
la rang de filozofie, au multe similitudini cu ştiinţa modernă a ecologiei şi cu 
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abordarea ecologică a problemelor de mediu, care astăzi tind să stea la 
temelia formulării unor politici naţionale integratoare (nu numai în ceea ce 
priveşte resursele naturale), care să fie circumscrise nu unor interese politice şi 
financiare mondiale (aşa cum există unele păreri sceptice), ci însăşi esenţei 
vieţii umane. Această provocare fiind lansată (în câteva programe de cercetare 
privind planificarea şi dezvoltarea rurală şi urbană în China), problemele care 
au rămas de rezolvat constau în îmbinarea armonioasă a acestei viziuni cu 
dominaţia ingineriei moderne, a ciberneticii şi dezvoltării societăţii informaţi-
onale. În viziunea culturii chineze, există deci 5 elemente de bază care 
interacţionează în multiple dimensiuni. Aceste interacţiuni sunt numite relaţii de 
"restrângeri promoţionale", conform conceptului unui ecosistem complex 
socioeconomico-cultural dezvoltat de cercetări ştiinţifice chineze (figura nr. 
3.2). 
 

Figura nr. 3.2. Cele cinci elemente de bază în viziunea culturii chineze 

 
Sursa: Nature Resources, UNESCO, nr. 3, 1998. 

 
De la revoluţia industrială şi până astăzi, prosperitatea naţională a fost 

strâns legată de accesul rapid la combustibilii fosili. Pentru Anglia secolului al 
XlX-lea cărbunele a avut o importanţă crucială; de atunci, acesta a început să 



 

 

 

624 

devină la fel de important pe întreg cuprinsul globului şi încă se mai menţine în 
această poziţie. In aceeaşi perioadă, pentru SUA petrolul a devenit vital, 
sprijinind în principal dezvoltarea producţiei de automobile. În ţările dezvoltate, 
la mijlocul secolului al XX-lea, gazul natural a fost adoptat ca fiind cel mai 
nepoluant combustibil casnic şi industrial. 

Percepţia obişnuită asupra cantităţilor necesare din aceste trei tipuri de 
combustibili disponibili în scoarţa terestră oferă o imagine relativ clară asupra 
puterii economice şi influenţelor politice privind activitatea economică de la 
sfârşitul secolului al XX-lea. 

Rezervele dovedite nu reprezintă rezervele totale disponibile, ci doar 
acea cantitate care poate fi extrasă în condiţiile tehnice şi de operare existente, 
condiţii legate în mod organic de stadiul mondial al tehnologiilor de exploatare 
şi de extracţie şi de preţul acestora pe plan mondial, preţ pe care cei mai 
importanţi operatori din domeniul energetic fac eforturi să-l păstreze favorabil 
în raport cu costurile de producţie. 

Preţul resurselor de petrol şi gaz natural a fost în continuă creştere în 
ultimii 20 de ani ca rezultat al cheltuielilor sporite cu explorările geologice, dar 
şi al modificărilor permanente ale condiţiilor economice, în ciuda consumului pe 
scară tot mai largă. Dominanţa copleşitoare a Orientului Mijlociu privind 
deţinerea de rezerve de ţiţei şi gaze este un motiv întemeiat pentru instabi-
litatea politică din această regiune. Relaţia acestor rezerve cu oferta mondială 
se referă la perioada în care aceste rezerve vor asigura consumul din 
producţie. Cercetările efectuate au relevat faptul că, gradul de asigurare a 
consumului pe plan mondial va fi de 44 de ani pentru petrol, din care 10 ani 
pentru America de Nord şi mai mult de 100 de ani pentru câteva state din 
Orientul Mijlociu, fapt care subliniază încă o dată "volatilitatea" politică a 
produselor petroliere (în ceea ce priveşte rezervele dovedite de petrol, la 
nivelul anului 1989, situaţia pe plan mondial se prezintă în figura nr. 3.3). 

 
 

 
Figura nr. 3.3. Distribuţia globală a rezervelor dovedite  

de petrol în anul 1989 
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În cazul gazului natural, fostul bloc sovietic devansează Orientul Mijlociu. 

Pe plan mondial, la rata curentă de extracţie, termenul de epuizare este de cca 
56 de ani, iar pentru Marea Britanie şi America de Nord este de doar 13 ani, în 
timp ce pentru fosta URSS este de 51 de ani, iar pentru unele state din 
Orientul Mijlociu de mai mult de 100 de ani (situaţia distribuţiei la nivel planetar 
este prezentată în figura nr. 3.4). 

Cărbunele utilizat drept combustibil va asigura consumul la nivelul 
actual, pentru aproximativ 200-400 de ani (rezervele dovedite de cărbune 
distribuite la nivel global în anul 1989, sunt prezentate în figura nr. 3.5). 

 
 

Figura nr. 3.4. Distribuţia globală a rezervelor  
dovedite de gaz natural în anul 1989 

 
 

Figura nr. 3.5. Distribuţia globală a rezervelor dovedite  
de cărbune în anul 1989 
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Sursa: Energy, resources and environment, editată de John Blunden şi Aian Reddish, 

Hodder & Stoughton, 1991, London, în asociere cu The Open University, p. 8, 9, 10. 

Aceste date sunt privite cu oarecare scepticism de către unii specialişti, 
deoarece există un grad mare de incertitudine, iar calculele implică imense 
interese politice şi comerciale. Cu toate acestea, situaţia prezentată oferă o 
primă şi imediată impresie asupra unei părţi importante a problemei energetice 
globale şi explică de ce ţările bogate în astfel de resurse naturale privesc cu 
oarecare teamă posibilitatea unei crize pe piaţa mondială. 

Înaintea demarării unui proces de evaluare generală, trebuie făcute o 
serie de comparaţii între combustibilii fosili şi alte surse de energie (nucleare, 
soiare, eoliene, hidro, a mareelor etc), care să ofere răspuns la unele întrebări 
precum: sunt aceste resurse substituibile şi în ce măsură? Poate fi creat un 
sistem energetic mondial durabil? 

Estimarea energiei disponibile provenită din combustibilii fosili (în 
principal, cărbune, petrol, gaz) este dificil de făcut din punct de vedere tehnic, 
fiind influenţată puternic de consideraţii politice şi comerciale. Este importantă 
distincţia dintre rezervele dovedite, considerate "posibil de extras în viitor" în 
condiţiile existente economice şi de operare, şi resursele totale, care sunt mai 
puţin certe, dar au o bază ştiinţifică geologică (tabelul nr. 3.1). 
 

Tabelul nr. 3.1. Rezervele dovedite şi totalul resurselor estimate pentru 
combustibilii fosili 

 
Sursa: Energy, resources and environment, editată de John Blunden şi Alan Reddish, 

Hodder & Stoughton, 1991, London, în asociere cu The Open University, p. 8, 9, 10. 
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Energia nucleară provine din surse neregenerabile, consumând un foarte 
mic volum de combustibil. În sistemul actual orice proces industrial care 
utilizează energie electrică depinde de staţii de ardere a combustibililor fosili 
care produc C02. Un studiu prezentat de "Asociaţia Prietenii Pământului" în 
anul 1989, a relevat că eforturile de creştere a gradului de utilizare a energiei 
nucleare întâmpină probleme legate de descreşterea potenţialului minelor de 
uraniu pe plan mondial şi de faptul că prelucrarea minereului de uraniu reclamă 
procese tehnologice care produc C02 în acelaşi grad ca şi în cazul utilizării 
combustibililor fosili. 

Specialiştii din domeniu sunt de părere că, exceptând 150 W necesari 
pentru metabolism, organismul uman nu ar avea nevoie de energie decât 
pentru servicii precum încălzirea/răcirea spaţiului de locuit, aprovizionarea cu 
apă potabilă şi apă caldă, iluminat, prepararea şi stocarea hranei zilnice, 
procese industriale, transport

1
 etc., servicii care necesită, însă, un sistem 

energetic adecvat. În altă ordine de idei, construcţia unui sistem energetic este 
complexă şi intrinsec legată de evoluţia societăţii în ansamblu, iar analiza 
energiei disponibile ajută la stabilirea unor strategii în vederea utilizării acesteia 
într-un mod mai raţional, având în vedere distribuţia neomogenă a acestor 
surse pe cuprinsul globului terestru. Deoarece deciziile în acest domeniu se 
bazează în mod sistematic pe fundamente economice, este de înţeles de ce, 
dacă preţul energiei este prea scăzut, există puţine stimulente pentru a o 
economisi. Acesta este motivul pentru care răspunsul la criza petrolului din anii 
70 a fost o îmbunătăţire destul de importantă a eficienţei utilizării energiei, mai 
ales în ţările dezvoltate. Multe studii ale specialiştilor de pretutindeni au arătat 
că majoritatea serviciilor de care societatea are nevoie pentru a se dezvolta pot 
fi realizate cu un consum mai mic de energie, însă atingerea unui astfel de 
obiectiv va depinde de cadrul economic şi legislativ, dar şi de capacitatea 
fiecărui individ de a înţelege această problemă, deoarece implicaţiile utilizării 
iraţionale a energiei asupra mediului înconjurător devin din ce în ce mai clare şi 
mai imperative. 

În ceea ce priveşte resursele minerale, specialiştii utilizează noţiunea de 
distribuţie medie sau abundenţă (a resurselor) pe suprafaţa terestră, drept 
standard pentru evaluarea conţinutului în metal (tabelul nr. 3.2). 
 

                                                           
1
 La aceste elemente, care constituie probabil "mobilul" evoluţiei umane, făcea referinţă 
în urmă cu un secol economistul englez John Stuart Mills: "Ceea ce se înţelege prin 
economie politică nu este identic cu ştiinţa politică teoretică, ci este o ramură a 
acestei ştiinţe. Ea face cu totul abstracţie de orice pasiune sau mobil uman, cu 
excepţia celor ce pot fi privite ca principii permanent antagonice faţă de dorinţa de 
bogăţie şi care sunt aversiunea faţă de muncă şi dorinţa de a beneficia în prezent de 
înlesniri costisitoare" (Daniel M. Haussman – Filosofia ştiinţei economice, Ed. 
Humanitas, Bucureşti, p. 2, 1993). 
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Tabelul nr. 3.2 - Abundenţa medie a 20 dintre metalele conţinute atât în 
platforma continentală, cât şi în cea oceanică 

- (%) - 

Platforma oceanică Platforma continentală 

Aluminiu 8.4 Aluminiu 8.3 

Otel 7.5 Otel 4.8 

Titan 0.81 Titan 0.53 

Mangan 0.18 Mangan 0.1 

Vanadiu 0.017 Vanadiu 0.012 

Crom 0.016 Zinc 0.0081 

Nichel 0.014 Crom 0.0077 

Zinc 0.012 Nichel 0.0061 

Cupru 0.0085 Cupru 0.005 

Cobalt 0.0037 Cobalt 0.0018 

Plumb 0.001 Plumb 0.0013 

Cositor 0.0019 Uraniu 0.00022 

Molibden 0.0015 Cositor 0.00016 

Uraniu 0.0001 Tungsten 0.00012 

Tungsten 0.000094 Molibden 0.00011 

Antimoniu 0.000091 Antimoniu 0.000045 

Mercur 0.000011 Mercur 0.000008 

Argint 0.0000091 Argint 0.0000065 

Platină 0.0000075 Platină 0.0000028 

Aur 0.00000035 Aur 0.00000035 

Sursa: Atlas of Earth Resources (1979), Mitchell Beazley, London, p. 149. 

 
Rezervele de minerale (metalifere şi nemetalifere) sunt exploatate doar 

acolo unde circumstanţele geologice le-au concentrat la calităţi şi în cantităţi 
suficiente pentru a face viabilă extracţia lor. Realitatea "mineralizării" scoarţei 
terestre, respectiv a proceselor prin care s-au format resursele minerale, este 
că acestea nu pot fi decât rezultatul câtorva mari "loterii geochimice". 

Deşi nu este o explicaţie foarte agreată de specialiştii în geologie, acest 
lucru explică într-o oarecare măsură răspândirea relativ neomogenă a acestor 
resurse pe globul terestru. Ca efect al acestei răspândiri inegale, impactul 
asupra mediului înconjurător a metodelor de extracţie şi a tehnologiilor de 
prelucrare utilizate este, de asemenea, inegal. 

Răspândirea geografică a rezervelor de fier cu un grad mare de conţinut 
metalic, în 40 de ţări, este în contrast evident cu restul rezervelor metalifere sau 
cu cele nemetalifere. În prezent, cel mai abundent metal este considerat 
magneziul, estimat la cca 1,5 tone şi depozitat sub formă de conglomerate 
(noduli) în majoritatea bazinelor marine, la adâncimi între 30 şi 3000 de metri. 
Aceste rezerve sunt considerate foarte importante, deoarece conţin nu doar 
magneziu (24%), ci şi nichel (1,6%), cupru (1,2%), cobalt (0,21%) şi molibden 
(0,05%). Succesul exploatării acestora depinde în principal de doi factori. Primul 
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constă în semnarea tratatelor internaţionale care reglementează înţelegerile 
privind determinarea limitelor apelor teritoriale, iar cel de-al doilea se referă la 
tehnologiile care trebuie regândite, reproiectate şi reconstruite; aceasta implică 
aplicarea unui sistem de costuri scăzute, bazat pe încredere şi pe capacitatea de 
extracţie anuală de 1-3 milioane de tone de masă minieră pe an, dar şi pe 
promovarea unor procese metalurgice eficiente pentru separarea mineralelor. 
Abundenţei relativ mari a mineralelor nemetalifere i se adaugă gradul redus de 
procesare (de obicei, mărunţire urmată de compactare). Excepţie fac materialele 
ceramice care trebuie transformate în pastă pentru cărămizi sau piatră de var 
(clincher) utilizată pentru prelucrarea cimentului. Datorită greutăţii specifice 
ridicate şi cantităţilor mari în care sunt, de regulă, utilizate, distribuţia spaţială a 
centrelor de producţie tinde să afecteze costul de transport (rutier, feroviar, fluvial, 
maritim). Deşi în ultimii ani, graţie economiilor de scară, costul de transport 
reprezintă un procent din ce în ce mai mic din costul de producţie, aceste 
materiale nu sunt larg comercializate la nivel internaţional. Unul dintre motive este 
şi disponibilitatea unora dintre acestea la nivel local, ca de exemplu unele 
materiale utilizate în industria chimică şi cea de obţinere a fertilizanţilor. Un alt 
exemplu este oferit de materiale precum sulful şi sarea, în cazul cărora, 
aproximativ 30 de ţări au acces la propriile resurse interne. 

În ultimii ani, conceptul de dezvoltare durabilă a fost înlocuit de Comisia 
Europeană pentru Dezvoltare şi Mediu cu acela că statele, când asigură 
resursele umanităţii "satisfac necesităţile prezentului fără a satisface 
<abilitatea> generaţiilor viitoare de a-şi întâlni propriile necesităţi" (Peter J. 
Cook). Într-un mod mai simplist, este de înţeles faptul că generaţiile de azi 
trebuie să se asigure că nu lezează interesele celor viitoare. Conceptul de 
dezvoltare durabilă a fost zdruncinat de faptul că este greu de construit o altă 
scală a timpului în cadrul altui concept decât cel al luării în considerare a 
generaţilor viitoare, deoarece dacă se ia în calcul fenomenul regenerabilităţii, 
se poate argumenta că, într-o perioadă considerabilă de timp, toate resursele 
se vor regenera, astfel că, cel puţin teoretic, exploatarea acestora ar avea un 
caracter durabil (figura nr. 3.6). 

Specialiştii consideră că, la nivel global, există două tendinţe care domi-
nă această problemă. Prima este creşterea inexorabilă a populaţiei pe glob, 
care se ridică în prezent la aproximativ 6 miliarde de persoane, număr care se 
preconizează că nu se va stabiliza înainte de anul 2100, când, probabil că va 
atinge în jur de 10 miliarde. Dintre acestea, mai mult de 4 miliarde se vor naşte 
în următorii 100 de ani şi vor proveni din ţările dezvoltate. A doua tendinţă, 
care va avea profunde efecte asupra problemei dezvoltării durabile, o repre-
zintă creşterea previzibilă a pretenţiilor şi aspiraţiilor populaţiei (hrană mai 
multă şi de calitate, o mai bună educaţie, o mai bună protecţie medicală şi 
socială, drumuri mai bune, venituri mai mari, alte maşini, televizoare sau frigi-
dere). Rezultatul va fi o creştere a ratei de utilizare a resurselor care, cel mai 
probabil, nu va putea fi menţinută, datorită incapacităţii sistemului de susţinere 
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a vieţii, care se va degrada în mod indubitabil, cel puţin din perspectiva 
informaţiilor, tehnologiilor şi a cunoştinţelor disponibile în prezent. De fapt, cele 
mai importante probleme ale sistemului de susţinere a vieţii în viitor vor fi 
asigurarea cu apă, degradarea solului, calitatea aerului şi a spaţiului vital. 
Datorită creşterii populaţiei şi a aspiraţiilor acesteia, va creşte inexorabil şi 
gradul de utilizare a energiei şi combustibililor. De remarcat este faptul că 
dezvoltarea comunicaţiilor, de exemplu, a crescut gradul de conştientizare a 
problemelor mediului înconjurător, iar Internetul poate contribui la încetinirea 
acestei creşteri, deşi într-o măsură relativ mică. 

 
 

Figura nr. 3.6. Regenerabilitatea unor resurse comparativ cu spectrul 
uman şi guvernamental 

 
Sursa: Energy, resources and environment, editată de John Blunden şi Alan Reddish, 

Hodder & Stoughton, 1991, London, în asociere cu The Open University, p. 8, 9, 10. 

 
În concluzie, ca activitate prioritară, specialiştii şi-au propus identificarea 

de noi rezerve de combustibili fosili pentru a preîntâmpina creşterea cererii de 
energie. Datorită acestui lucru, este foarte importantă înţelegerea stratografiei 
regionale, a schimbărilor climei din ultimii ani, a reconstrucţiei la nivel global, 
toate fiind relevante pentru problema exploatării resurselor minerale, în 
general, dar mai ales a petrolului şi gazelor naturale, deoarece nu poate fi 
contestat faptul că exploatarea combustibililor fosili va continua să fie cheia 
pieţei mondiale a energiei şi în următorul secol. Acest lucru va produce mutaţii 
în ceea ce priveşte rolul exploatării convenţionale, dându-i sensul de 
exploatare de rezerve noi, ceea ce va duce la o mai bună înţelegere a noţiunii 
de rezerve, la o îmbunătăţire a proceselor de monitorizare a acestora în timpul 
producţiei, la îmbunătăţirea managementului resurselor de petrol şi gaze. 
Evident că tehnici noi, precum ani-zotropia seismică aplicată tehnologiilor de 
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explorare, vor avea un rol foarte important. Se poate observa o sporire a 
atenţiei acordată rezervelor de gaz natural care trebuie să ofere un produs cât 
mai pur. În acest sens, hidratul de gaz constituie o enormă şi potenţială 
resursă, de aproximativ 10

13
-10

14
 gigatone de carbon. 

În viitor, probabil, toate aceste probleme geologice vor deveni irelevante o 
dată ce combustibilii fosili şi nucleari vor fi înlocuiţi de alte surse de energie. 
Câteva din acestea, cum ar fi energia hidroelectrică, energia mareelor şi cea 
eoliană, au deja o contribuţie importantă la satisfacerea cererii de energie, însă 
au un impact fizic sau vizual care nu este întotdeauna binevenit. Pentru o mare 
parte a suprafeţei pământului, în principal pentru zonele calde, există un mare 
potenţial de utilizare a energiei geotermale. Bioenergia poate constitui şi ea o 
sursă importantă, însă aria terenurilor arabile este limitată, iar eforturile de 
creştere a recoltelor în scopul producerii de energie poate duce la descreşterea 
posibilităţii de exploatare a solului pentru obţinerea hranei şi la degradarea sa 
biologică. Energia solară poate fi cea mai mare speranţă pentru viitor deoarece, 
în zonele cu climă caldă, perioada de recuperare a energiei este de 1-2 ani, iar 
durata medie de viaţă economică a panourilor solare depăşeşte 20 de ani. Chiar 
şi în zonele cu climă temperată, perioada de recuperare a energiei este de 3,5-
4,7 ani pentru sistemele cu panouri de silicon, acestea constituind o opţiune 
pentru reducerea costurilor energetice din mediul rural. 

De remarcat este că există un potenţial important din punct de vedere 
geologic în ceea ce priveşte celulele fotovoltaice sau teluritul de cadmiu, cupru, 
iridiu sau siliciu, fiind de netăgăduit că în viitor nu se va putea satisface cererea 
de energie la nivel mondial (circa 10 terraW) doar cu ajutorul teluritului de 
cadmiu, de exemplu. Concluzia este că nu se poate face o "compartimentare" 
a accesului în viitor la materialele energetice sau minerale, acestea fiind parte 
a unui întreg, care nu suportă o asemenea defalcare, iar un produs nu poate fi 
luat în considerare în mod izolat, ci împreună, atât din punct de vedere ştiinţific, 
cât şi socioeconomic. 

În ciuda câtorva substituţii pe bază de plastic, utilizarea materialelor 
minerale este în continuă creştere, iar un număr mare de specialişti în 
substituţii sunt angajaţi ai unor mari companii transnaţionale care exploatează 
rezervele de materii prime minerale. Se preconizează că, dacă rata de utilizare 
a resurselor minerale din ultima perioadă nu dă semne de calmare, se va forţa 
activitatea din exploatările miniere, mai ales pentru mineralele folosite în 
industrie, astfel încât acestea se vor epuiza în scurt timp. 

În perioada 1994-1998, unii specialişti au ajuns la concluzia că proiectele 
pesimiste ale Clubului de la Roma (1991) au fost întrucâtva eronate, deoarece 
nu există semnale de epuizare a resurselor minerale şi energetice, cel puţin la 
nivel mondial. Desigur că ar putea apărea câteva probleme pentru ţările în 
care, datorită slabei înzestrări cu unele resurse, o criză valutară le-ar împiedica 
să procure de pe piaţa mondială produsele de care au nevoie. Un alt 
impediment constă în faptul că noile tehnologii, care permit exploatarea unor 
mine aflate la mare adâncime, ar putea determina o creştere necontrolată a 
preţurilor, astfel încât efortul investiţional nu va putea fi acoperit. În realitate, 
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tendinţa este contrară, deoarece semnalele de pe piaţa internaţională confimă, 
în ansamblu, un trend descrescător al preţurilor metalelor. Deşi conceptul de 
materiale minerale strategice este pus la îndoială (cel puţin teoretic şi pentru 
moment, astfel de produse existând din abundenţă pe piaţa mondială), pe 
termen lung situaţia se poate modifica, iar un argument puternic ar fi faptul că 
după perioada "Războiului Rece", caracterizată de instabilitate, geopolitica se 
confruntă cu probleme de distribuţie la un mare număr de produse pentru care 
există importante limite de ordin geografic şi naţional. 
 
Figura nr. 3.7. Alocarea fondurilor pentru exploatarea resurselor minerale 
în anul 1995, bazat pe bugetele a 154 de companii totalizând 3,52 miliarde 

dolari 

 
 

Dintre elementele chimice, 59 au o cunoscută sau potenţială valoare 
economică şi cel puţin 39 au o importantă semnificaţie biologică. În ciuda evi-
dentei necesităţi de cunoştinţe detaliate, aproximativ 80% din suprafaţa pă-
mântului este necunoscută în ceea ce priveşte datele de relevanţă geochimică. 
Un atlas publicat recent a relevat tipuri foarte variate de elemente geochimice 
care sunt deja delimitate de o eşantionare într-un spaţiu foarte vast. 

În ceea ce priveşte atribuirea de fonduri pentru activităţile de explorare 
geologică, nu sunt semnale despre existenţa unor suspendări a activităţilor sau 
a unui declin a acestora (figura nr. 3.7). Deoarece resursele (care pot sau nu 
pot fi descoperite la preţul existent) devin mai bine cunoscute din punct de 
vedere geologic şi mai ales se pot îmbunătăţi prin noile descoperiri ale ştiinţei, 
acestea vor putea fi clasificate în categoria rezervelor şi nu a "resurselor". 

Conceptul de dezvoltare durabilă a resurselor naturale este o temă de 
reflexie prioritară pentru societate, în ansamblul ei. De aceea, în ultimii 10 ani, 
atenţia specialiştilor a fost îndreptată către o nouă paradigmă a mediului încon-
jurător a cărei asimilare reprezintă o reorientare a gândirii societăţii (figura nr. 
3.8). Această nouă paradigmă accentuează necesitatea armoniei dintre 
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societate şi natură şi presupune un ansamblu de relaţii noi între acestea, noi 
clasificări şi noi perspective, dar şi metode noi de colectare, organizare şi 
utilizare a informaţiilor. Specialiştii însărcinaţi cu elaborarea politicilor la nivel 
naţional şi internaţional se confruntă cu nevoia acută de informaţii privind 
această nouă preocupare pentru obiectivele economice, sociale şi de mediu, în 
timp ce au loc mutaţii în raportul dintre nevoile şi aspiraţiile umane, pe de o 
parte, şi constrângerile mediului înconjurător, pe de altă parte. 

Aplicând un asemenea sistem de evaluare a resurselor naturale, se 
poate înţelege mai uşor necesitatea utilizării unui ansamblu de informaţii 
multidimensionale pentru măsurarea valorii resurselor de mediu în cadrul 
sistemului economic. 

În concluzie, suntem de părere că geopolitica resurselor naturale 
depinde de ansamblul politicilor industriale, energetice, financiare, monetare şi 
sociale elaborate atât de guverne la nivel naţional, cât şi de organismele 
internaţionale la nivel regional şi mondial, coroborate cu factori de ordin 
demografic, geologic, tehnologic şi informaţional. 
 

Figura nr. 3.8. Noua paradigmă a mediului înconjurător 

 
Sursa: Energy, Resources and Environment, editată de. John Blunden şi Aland Reddish, 

Hodder & Stoughton, în asociere cu The Open Uni-versity, 1991. 



PARTEA A II-A 
Metode şi modele de evaluare economică a capitalului 

natural 

CAPITOLUL 4 - METODE DE EVALUARE ECONOMICĂ 
A FONDULUI FORESTIER 

 
Pădurile asigură habitatul pentru floră şi faună (biodiversitate), oferă 

produse cum sunt fructele, plantele medicinale etc, posibilităţi recreative 
(ecoturism), protejează împotriva inundaţiilor prin reglarea fluxurilor de apă, 
filtrează apele de agenţii poluanţi, acţionează ca un absorbant al bioxidului de 
carbon şi ca un regulator climatic regional. Toate acestea constituie funcţii 
economice ale pădurii, deoarece contribuie direct sau indirect la bunăstarea 
umană. Cum poate fi însă determinată valoarea economică a acestor funcţii? 
Problema determinării valorii economice este deosebit de importantă în 
condiţiile în care, deciziile sunt luate, adesea în necunoştinţă de cauză privind 
funcţiile totale ale pădurilor. În general, valoarea de utilizare directă (a lemnu-
lui) domină deciziile privind utilizarea terenurilor, celelalte valori fiind neglijate. 
Această asimetrie în cunoaşterea valorilor explică, în mare măsură defrişările 
masive, analiza acestei asimetrii putând sugera instrumentele politice necesare 
îmbunătăţirii managementului exploatării pădurilor. 

Una dintre abordările care stă la baza deciziilor privind exploatarea 
pădurilor este analiza cost-beneficiu. Pe baza acestei metode, deciziile de 
exploatare a unei păduri trebuie să respecte principiul conform căruia 
beneficiile nete ale exploatării trebuie să depăşească beneficiile nete ale 
conservării acesteia. Conceptul de conservare a pădurii poate avea două 
dimensiuni: a) de ocrotire, echivalentă cu neutilizarea resursei şi b) de 
conservare durabilă, care permite anumite utilizări ale pădurii. Deşi noţiunile 
sunt destul de ambigue, acceptând lipsa unor criterii precise de diferenţiere, 
metoda cost-beneficiu aplicată în cazul exploatării unei păduri este: 

 
BENEXPL – COSTEXPL > BENCONS – COSTCONS 
 

unde: BENEXPL – beneficiile exploatării; 
COSTEXPL – costurile exploatării; 
BENCONS – beneficiile conservării; 
COSTCONS – costurile conservării. sau 
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BENEXPL – COSTEXPL – NET BENCONS > 0 
 
Cu alte cuvinte, nu este suficient ca beneficiile nete ale exploatării 

resursei să fie pozitive; trebuie să se ţină seama şi de beneficiile nete ale 
conservării pădurii la care s-a renunţat prin decizia de exploatare a acesteia. 

În general, costurile şi beneficiile exploatării se determină cu uşurinţă pe 
baza fluxurilor financiare care le caracterizează. Astfel, masa lemnoasă poate 
fi evaluată la preţurile pieţei. Dimpotrivă, beneficiile conservării sunt greu de 
calculat, deoarece acestea se referă adesea la produse şi servicii ale pădurii 
care nu au un preţ de piaţă şi sunt adesea subevaluate, deciziile fiind astfel 
direcţionale către opţiunea exploatărilor forestiere. BENCONS este dat de 
valoarea economică totală a pădurii. 

 
Calculul valorii economice totale a pădurilor  
Conceptul de valoare economică totală oferă un cadru cuprinzător în 

cadrul căruia pot fi evaluate pădurile. Valoarea economică totală cuprinde 
valorile de utilizare, de opţiune şi de existenţă. Valorile de utilizare directă 
includ lemnul şi celelalte produse ale pădurii, ecoturismul. Valorile de utilizare 
indirectă se referă la funcţiile ecologice: protecţia împotriva inundaţiilor, vân-
tului, asigurarea circuitului mineralelor, absorbţia bioxidului de carbon etc. 
Valoarea de existenţă se referă la valoarea intrinsecă a pădurii (tabelul nr. 4.1). 

 
Valori de utilizare directă a pădurilor 
După cum am mai menţionat, valoarea lemnului oferit de pădure poate fi 

determinată cu ajutorul preţurilor pieţei. 
Produsele nelemnoase pot constitui importante surse de venit. Analizele 

efectuate arată că veniturile obţinute din produsele nelemnoase ale pădurii pot 
fi mai mari decât cele obţinute din comercializarea masei lemnoase. Atunci se 
pun întrebările: de ce nu este stimulată această activitatea de exploatare a pro-
duselor nelemnoase, dacă este profitabilă? De ce forţele pieţei nu reuşesc să 
ofere acest rezultat? O mare parte din procesul de distrugere a pădurilor ar 
putea fi evitată dacă pieţelor li s-ar permite să funcţioneze eficient. Implicarea 
directă a statului distorsionează semnalele preţurilor, făcând exploatarea 
lemnului mai profitabilă. Această implicare ia forme binecunoscute: subvenţii 
pentru agricultură şi creşterea vitelor, taxe vamale reduse la exportul de 
cherestea etc. 
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Tabelul nr. 4.1 - Valorile ce pot fi atribuite pădurii şi metodele de evaluare 
economică 

Valori de utilizare Valori de nonutilizare 

1. Directe 2. Indirecte 3. De opţiune 4. De existentă 

 Produse lemnoase 
(cherestea, combus-
tibil) 

 Produse nelemnoase 
(hrană, medicamente, 
material genetic) -
Utilizări educaţionale, 
recreative şi culturale  

 Habitat uman 

 Preţurile pieţei 

 Abordări bazate pe 

 bunuri substituibile 

 Valorizare prin 

 sondaj 

 Preţuri hedoniste 

 Costuri de înlocuire 

 Protecţia cursurilor 
de apă  

 Circuitul nutrienţilor  

 Reducerea poluării 
aerului 

 Reglare 
microclimatică  

 Depozit de carbon 

 Metoda funcţiei de 
producţie  

 Metoda cheltuielilor 
de prevenire  

 Metoda costurilor 
de înlocuire 

 Utilizări viitoare 
(1&2) 

 Valorizare prin 
sondaj de opinie 

 Biodiversitate  

 Cultură, moştenire  

 Valoare intrinsecă 

 Valorizare prin 
sondaj de opinie 

Sursa: J.T. Bishop, The Economics of Non-timber Forest Benefits, IIED, 1998. 

 
 
Utilizări ale florei şi faunei 
Pădurile constituie habitatul unei mari varietăţi de specii, fiind, deo-

potrivă, sursa materialului genetic pentru numeroase experimente de laborator. 
În prezent, nu există estimări ale consimţământului de a plăti pentru materialul 
genetic oferit de păduri, iar nevoile informaţionale pentru astfel de estimări sunt 
enorme. 

Atribuirea unei valori pentru utilizarea în scopuri farmaceutice a speciilor 
de plante este o altă sarcină dificilă a procesului de evaluare economică. În 
acest caz, calculele bazate pe valoarea de piaţă a medicamentului nu repre-
zintă o bună estimare a valorii plantei utilizate pentru producerea acestuia. 
Necesar este preţul pe care producătorii medicamentului consimt să îl 
plătească pentru materialul respectiv, la care se adaugă o măsură a câştigului 
net al consumatorului, rezultat din utilizarea unor medicamente naturale, com-
parativ cu cele artificiale. 

Valorile de utilizare indirectă ale pădurii sunt determinate de funcţiile 
ecologice ale acesteia. 

Evaluarea importanţei circuitului nutrienţilor (care includ calciul, 
magneziul, potasiul, azotul) implică două aspecte: 

a) defrişarea pădurilor duce la eliberarea nutrienţilor în sistemul acvatic; 
b) scurgerea nutrienţilor reduce foarte mult capacitatea productivă a 

suprafeţei de teren care a fost împădurită (solurile pădurilor sunt sărace în 
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nutrienţi, aceasta explicând de ce terenurile defrişate necesită îngrăşăminte 
suplimentare). 

Circuitul bioxidului de carbon şi efectul de seră în procesul de 
fotosinteză, pădurile în creştere fixează bioxidul de carbon şi eliberează 
oxigenul. O dată ajunse la maturitate, pădurile nu mai acumulează carbonul din 
atmosferă. Se spune că pădurile mature se află într-o "stare (aproximativă) de 
echilibru al carbonului". Defrişarea pădurilor contribuie la efectul de seră, fiind 
un factor important care duce la încălzirea globală. Valoarea de fixare a C02 de 
către păduri, determinată pe baza estimărilor daunelor provocate de încălzirea 
globală sugerează că aceasta poate echivala cu 13 $/tona de C02. Date fiind 
incertitudinea legată de viteza, extinderea şi impactul fizic al încălzirii globale, 
aceste estimări trebuie privite cu grijă. 

Majoritatea C02 este eliberată în primii cinci ani după defrişarea 
pădurilor. Studiile au arătat că, în medie, defrişarea unui hectar de teren 
eliberează anual 100 de tone de C02 în atmosferă. La cca 13 $/tonă, defrişarea 
pădurilor determină daune în valoare de 1300 $/ha. 

Valori de nonutilizare a pădurilor 
Eforturile de estimare a valorii patrimoniale atribuite existenţei pădurilor 

sunt bazate pe studiile de evaluare prin sondaj de opinie asupra 
consimţământului de a plăti al consumatorilor. 

În principiu, pieţele vor aloca eficient resursele, dacă preţurile reflectă 
atât costurile integrale (full marginal costs) marginale de producţie cât şi 
beneficiile integrale ale consumului {full marginal benefits), incluzând toate 
componentele valorii economice totale. Beneficiul marginal (sau costul) al unui 
bun se referă la modificarea adiţională a bunăstării consumatorului (sau a 
costului producătorului) rezultată din creşterea cu o unitate a cantităţii unui bun 
consumat (sau furnizat). Pe o piaţă concurenţială nivelul outputului este deter-
minat de preţuri, care vor tinde să se echilibreze în punctul în care beneficiul 
marginal este egal cu costul marginal şi bunăstarea socială este maximizată. 
Acesta este nivelul "eficient" al outputului pentru o anumită distribuţie a veni-
turilor. 

Economiştii au identificat numeroase motive pentru care preţurile pieţei 
eşuează în a reflecta costurile şi beneficiile de mediu. Unul dintre aceste 
motive îl constituie bunurile publice. Dintre bunurile publice oferite de păduri 
menţionăm valoarea estetică a acestora, depozitarea carbonului şi conser-
varea biodiversităţii. Teoria economică spune că piaţa va furniza în mod sis-
tematic prea puţine astfel de bunuri şi că acţiunea colectivă (de exemplu, 
guvernamentală) este necesară pentru a asigura această ofertă. 

Un alt motiv îl constituie externalităţile. Un exemplu clasic în silvicultură 
este scăderea disponibilului de produse nelemnoase ale pădurii datorită 
defrişărilor. 

În plus faţă de bunurile publice şi externalităţi, pieţele vor eşua să reflec-
te valoarea produselor silvice nelemnoase datorită lipsei informaţiei despre 
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contribuţia acestora la bunăstarea economică, distorsiunile în preţuri care 
rezultă din reglementările şi politicile publice, lipsa unor drepturi clare de 
proprietate asupra terenurilor împădurite etc. 

Există multe căi pentru a internaliza valorile produselor şi serviciilor 
pădurii care nu sunt comercializate pe piaţă, acestea referindu-se la 
introducerea unor standarde stricte de protecţie a mediului, reforma fiscalităţii 
în domeniu, promovarea comerţului cu servicii ecologice, introducerea 
"permiselor de poluare". 

 
Metode de valorizare economică a produselor şi serviciilor 
oferite de păduri 
Cele mai simple metode de valorizare sunt acelea care se bazează pe 

preţurile pieţei, fie că acestea sunt, sau nu, ajustate pentru imperfecţiunile 
pieţei sau distorsiunile politice. Se pot utiliza, de asemenea, metoda substi-
tuentului, a costului de înlocuire, metoda costului de călătorie (pentru valoarea 
recreativă a pădurilor), a preţurilor hedoniste, a funcţiei de producţie, metoda 
sondajelor de opinie, a costurilor de oportunitate etc. (tabelul nr. 4.2). 

 
 

Tabelul nr. 4.2 - Metode de evaluare economică a pădurilor 

Metoda  
de evaluare 

Beneficii relevante ale 
pădurii 

Puncte forte  
şi puncte slabe 

Metode bazate pe costuri 
sau pe preţurile pieţei: 
• preţurile pieţei – din 
studii de piaţă asupra 
consumatorilor şi produ-
cătorilor şi/sau din sta-
tisticile oficiale; 
• bunuri substituibile -
utilizează preţurile de 
piaţă pentru substituenţi 
ai beneficiilor necomer-
cializate ale pădurii; 
• evaluarea bazată pe 
costuri – utilizează date 
privind costurile măsurilor 
luate pentru a conserva 
şi/sau înlocui bunurile sau 
serviciile silvice. Sunt cele 
mai simple şi directe 
metode. 

- Evaluarea bazată pe preţurile 
pieţei se aplică, în general, 
pentru produsele nelemnoa-
se, care sunt parţial sau neo-
ficial comercializate pentru a 
estima consumul neînregistrat 
în statistici.  
- Abordările bazate pe bunurile 
substituibile pot fi utilizate când 
există substituenţi pentru 
beneficiile necomercializate 
ale pădurii. -Abordările bazate 
pe costuri includ cheltuielile de 
prevenire şi costurile de 
înlocuire; pot fi utilizate pentru 
evaluarea oricărei categorii de 
beneficii ale pădurii. 

- Preţurile pieţei reflectă cu 
claritate preferinţele 
consumatorilor, dar pot avea 
nevoie de ajustări pentru 
distorsiunile pieţei sau 
supraexploatare. 
- Agregarea sau extrapolarea 
valorilor bazate pe producţia 
potenţială nu este validă decât 
în cazul în care se ţine seama 
de efectele probabile ale preţu-
rilor (elasticitatea cererii).  
- Abordările bazate pe costuri 
sunt considerate mai puţin 
sigure decât alte metode, 
dovadă fiind că oamenii sunt 
pregătiţi să suporte costuri de 
conservare a pădurilor. 

Pieţe surogat 
• costul de călătorie -
utilizează date privind 
costurile directe şi în 

- Costul de călătorie este ade-
sea utilizat pentru estimarea 
cererii de recreere în păduri. 
Metode similare sunt utilizate 

- Aceste metode sunt eficiente 
dacă relaţia dintre produsele 
care trebuie valorizate şi piaţa 
creată, este corect definită. 
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Metoda  
de evaluare 

Beneficii relevante ale 
pădurii 

Puncte forte  
şi puncte slabe 

unele cazuri costurile de 
oportunitate ale timpului 
de călătorie până la un 
punct turistic; 
• preţurile hedoniste -
utilizează metode statis-
tice pentru a corela vari-
aţia preţului unui bun co-
mercializat la modificările 
nivelului serviciului de 
mediu necomercializat; 
• modificarea producţiei – 
utilizează date privind 
relaţia dintre nivelul (sau 
calitatea) unui beneficiu 
necomercializat şi nivelul 
sau calitatea unui output 
al unui bun sau serviciu 
comercializat. 

în ţările în curs de dezvoltare 
pentru estimarea valorii pro-
duselor forestiere necomer-
cializate prin intermediul cos-
tului de oportunitate al timpului 
petrecut pentru colectarea 
şi/sau prelucrarea acestora. 
- Modificarea producţiei (sau 
metoda reacţiei la doză) este 
utilizată pentru estimarea im-
pactului modificării utilizării 
terenurilor, de ex., efectul tă-
ierilor pădurii asupra vânatului, 
al utilizatorilor de apă din aval, 
al pescăriilor, climei. 

- Evaluarea cu ajutorul preţurilor 
hedoniste necesită cantităţi mari 
de date pentru a izola influenţa 
produselor şi serviciilor pădurii 
asupra preţului, faţă de alţi 
factori de influenţă.  
- Metodele modificării producţiei 
necesită date corecte privind 
interdependenţele biofizice 
(reacţia la doză). 

Pieţe construite • metoda 
evaluării prin sondaj de 
opinie – utilizează 
chestionare pentru 
consumatori pentru a de-
termina consimţământul 
(ipotetic) de a plăti pentru 
un beneficiu. 

Valorile recreative sunt adesea 
estimate cu ajutorul a-cestei 
metode, care, deocamdată, 
este singura cunoscută de 
determinare a valorilor de 
nonutilizare cum sunt peisajele 
sau biodiversitatea şi pentru 
care nu există preturi sau 
informaţii. 

Evaluările bazate pe această 
metodă sunt considerate 
eficiente numai dacă se 
urmează reguli procedurale 
stricte. 

Sursa: J.T. Bishop, The Economics of Non-timber Forest Benefits, IIED, 1998. 



CAPITOLUL 5 - METODE DE EVALUARE ECONOMICĂ 
A RESURSELOR DE APĂ 

 
Pe plan mondial, în ultimele decenii, s-a conştientizat faptul că resursele 

de apă nu sunt inepuizabile. Creşterea demografică, sporirea continuă a 
necesităţilor de apă pentru diverse utilizări, progresele tehnologice şi îmbună-
tăţirea condiţiilor de viaţă, exercită presiuni asupra disponibilităţilor actuale şi 
viitoare de resurse de apă. 

Într-o economie de piaţă, preţul este elementul esenţial de realizare a 
evaluării economice şi a utilizării durabile a resurselor naturale. Conform 
aprecierii specialiştilor, preţul apei se află sub valoarea economică în aproape 
toate ţările lumii, ceea ce nu conduce la stimulente pentru conservarea şi 
utilizarea eficientă a acesteia. Ca rezultat al acestei subevaluări, cât şi a unor 
politici distorsionate, valoarea apei diferă foarte mult de la un utilizator la altul, 
atât în ţările dezvoltate, cât şi în ţările în curs de dezvoltare, ceea ce indică 
alocări neadecvate din punct de vedere economic. Când costul apei este 
aproape de valoarea ei de utilizare, consumatorii sunt stimulaţi să reducă 
risipa, deoarece aceasta înseamnă că plătesc doar pentru apa consumată pro-
ductiv şi chiar să schimbe procesele industriale în scopul reducerii consumului 
de apă. Teoretic, resursele sunt alocate eficient atunci când toţi utilizatorii obţin 
o valoare egală de la ultima unitate de apă folosită (valoare echimarginală de 
utilizare). 

Stabilirea preţului apei la nivelul valorii ei economice constituie baza 
rezolvării problemelor legate de acoperirea, pe cât posibil, a costului resursei, 
de creşterea veniturilor agenţilor de administrare a apelor şi de diminuarea 
impactului asupra mediului. 

 
A. Principiile generale ale determinării preţului apei brute 
Principiile de stabilire a preţului apei brute prin respectarea cerinţelor 

utilizării durabile sunt: 
 
a) Principiul "full cost" 
Conform acestui principiu, preţul apei brute trebuie să reflecte atât costul 

ofertei, cât şi costul efectelor externe asupra mediului înconjurător. În ceea ce 
priveşte costul ofertei, este de remarcat faptul că preţul apei brute trebuie să 
asigure încasările necesare nu numai pentru activitatea curentă de gospodărire 
a apelor, ci şi pentru suplimentarea capacităţii de ofertă în conformitate cu 
evoluţia previzibilă a cererii. Cerinţa realizării unei alocări eficiente a resurselor 
impune ca determinarea preţului apei brute să fie orientată spre viitor. Preţul 
apei brute nu trebuie să acopere costurile de tip sunk – respectiv costurile 
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ireversibile rezultate din deciziile din trecut – ci costurile asociate ofertei 
viitoare. 

În ceea ce priveşte costul efectelor externe asupra mediului înconjurător, 
reflectarea acestuia este mai dificilă întrucât presupune evaluări detaliate ale 
unor efecte care pot fi fie pozitive, fie negative. Costul efectelor externe asupra 
mediului înconjurător cumulează numai impactul negativ care nu este 
internalizat în costul activităţii de gospodărire a apelor. 

 
b) Principiul marginal 
Conform acestui principiu, preţul apei brute trebuie să fie stabilit la nivelul 

costului aferent al ultimului metru cub ce satisface cererea (cost marginal). 
Stabilirea preţului apei brute la nivelul costului marginal asigură utilizarea 

eficientă a resurselor de apă, astfel: 

 dacă disponibilitatea marginală de plată a utilizatorilor apei brute este 
mai mare decât costul marginal, atunci cantitatea oferită trebuie 
mărită; 

 dacă disponibilitatea marginală de plată a utilizatorilor apei brute este 
mai mică decât costul marginal, atunci cantitatea oferită trebuie 
redusă. 

Corespunzător principiului marginal, preţul apei brute se stabileşte la 
nivelul de echilibru. În condiţiile unei oferte concurenţiale, preţul pieţei tinde 
automat către costul marginal. În cazul apei brute, oferta nu este concurenţială, 
astfel încât, în scopul asigurării unei utilizări eficiente a resurselor de apă, se 
impune estimarea costului marginal şi utilizarea acestuia ca bază a 
determinării preţului. Dacă piaţa apei brute nu este segmentată în raport cu 
sursele ofertei, atunci nu există justificare economică pentru practicarea unor 
preţuri diferenţiate pentru sursele de la suprafaţă şi cele subterane. 

 
c) Principiul costului de oportunitate 
Corespunzător acestui principiu, preţul apei brute trebuie stabilit luându-

se în considerare utilizările viitoare la care se renunţă prin exploatarea 
resurselor de apă în prezent. Acest principiu implică includerea costului 
marginal al utilizatorului în preţul apei brute datorită faptului că oferta de apă, 
ca resursă naturală, este limitată astfel încât utilizarea unei unităţi de resursă în 
prezent elimină posibilitatea utilizării unităţii respective în viitor. 

Ca şi în cazul celorlalte resurse naturale, definirea costului marginal al 
utilizatorului în cazul resurselor de apă admite premisa că oferta este limitată. 
În asemenea condiţii, utilizarea pe termen nelimitat a acestora este puţin 
probabilă. Există astfel posibilitatea ca în viitor să apară necesitatea identificării 
unui substitut. Cazul substituirii prin tehnologie nouă – tehnologie backstop – 
este relevant pentru determinarea preţului apei brute. În esenţă, costul 
marginal al utilizatorului pentru apa brută este egal cu diferenţa dintre valoarea 



 

 

 

642 

prezentă a costului marginal asociat adoptării tehnologiei backstop şi valoarea 
prezentă a costului marginal asociat tehnologiei existente. 

Prin aplicarea celor trei principii, preţul apei brute trebuie să includă: 

 costul marginal al gospodăririi resurselor de apă (costul ofertei 
ultimului metru cub de apă brută ce satisface cererea anticipată); 

 costul marginal al utilizatorului (cea mai avantajoasă alternativă 
viitoare de utilizare la care se renunţă prin exploatarea resurselor de 
apă în prezent); 

 costul marginal al efectelor externe (costul marginal al efectelor 
negative asupra mediului înconjurător). 

 
B. Probleme metodologice ale determinării preţului apei brute 
Aplicarea în practică a principiilor menţionate întâmpină unele dificultăţi. 

Acestea sunt generate, în principal, de:  
– indivizibilitatea capitalului fix: capacităţile de producţie sunt puse în 

funcţiune pentru a satisface cererea de apă brută pe orizonturi relativ mari de 
timp; o anumită investiţie poate determina suplimentarea considerabilă a 
ofertei de apă brută, astfel încât nu se poate realiza o identificare precisă a 
costului corespunzător ultimului metru cub ce satisface cererea. Aceste 
dificultăţi sunt rezolvate în practică prin aproximarea costului marginal de 
producţie pe baza costului incremental calculat prin raportarea sumei 
actualizate a costurilor viitoare ale ofertei la suma actualizată a cantităţilor 
suplimentare de apă brută ce se estimează că vor satisface cererea; 

- variaţiile temporale şi geografice ale costurilor marginale: aplicarea 
principiului marginal la determinarea preţului apei brute impune reflectarea 
variaţiilor temporale şi geografice ale costului ofertei făcând distincţia dintre 
costul marginal pe termen lung şi cel pe termen scurt. Revizuirea preţului apei 
brute în conformitate cu variaţiile costului ofertei este determinată nu numai de 
modificările anuale ci şi de cele sezoniere. Din perspectiva acestora din urmă, 
se poate opta pentru un sistem diferenţiat de preţuri care să prevadă niveluri 
mai ridicate pentru perioadele de vârf. În ceea ce priveşte variaţiile geografice 
ale costului ofertei acestea sunt încorporate în stabilirea unor preţuri 
diferenţiate pe bazine hidrografice; 

- imprecizia previziunilor privind evoluţia cererii: determinarea preţului 
apei brute pe baza costului marginal pe termen lung necesită previziuni ale 
cererii pe o perioadă de circa 20-25 de ani. De regulă, cererea înregistrează 
fluctuaţii semnificative, chiar şi într-o economie consolidată şi stabilă, 
previziunile pe termen lung ale cererii au un grad de fiabilitate redus; 

- abaterea de la realizarea programelor de investiţii: costurile efective ale 
investiţiilor pot depăşi programele iniţiale datorită nerespectării termenelor de 
execuţie, apariţiei unor cheltuieli neprevăzute, creşterii neanticipate a costurilor 
cu mâna de lucru, materialele de construcţii. Din această perspectivă, se 
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recomandă includerea unor rezerve realiste în estimările cheltuielilor asociate 
programelor de investiţii pentru suplimentarea capacităţii de ofertă; 

- discriminarea prin preţ: se referă la diferenţierea preţului apei brute pe 
categorii de utilizatori în raport cu elasticitatea cererii, cea mai frecventă fiind 
practicarea unor preţuri mai ridicate pentru utilizatorii industriali decât pentru 
cei din agricultură. Această discriminare are efecte negative în planul eficienţei 
alocării resurselor în sensul că restricţionează dezvoltarea industrială 
marginală în favoarea expansiunii agriculturii. 

 
C. Estimarea preţului apei brute 
Consideraţiile anterioare conduc la următoarele principii metodologice 

pentru determinarea preţului apei brute: 

 luarea în considerare a costului marginal al activităţii de gospodărire a 
apelor, a costului marginal al utilizatorului precum şi a costului 
marginal al efectelor externe; 

 realizarea unor estimări pe termen lung (20-25 de ani); 

 aproximarea costului marginal al activităţii de gospodărire a apelor pe 
baza costului mediu incremental; 

 includerea în costul mediu incremental a cheltuielilor asociate inves-
tiţiilor pentru suplimentarea capacităţii de ofertă; 

 utilizarea tehnologiei backstop în cuantificarea costului marginal al 
utilizatorilor. 

Pe baza principiilor anterioare, metodologia determinării preţului apei 
pentru un bazin hidrografic include următoarele etape: 

1. estimarea cererii de apă brută pe un orizont de 20-25 de ani; 
2. stabilirea unui program de investiţii pentru suplimentarea capacităţii de 

ofertă în corespondenţă cu evoluţia previzionată a cererii; 
3. determinarea costului mediu incremental al activităţii de gospodărire a 

apelor; 
4. identificarea tehnologiei backstop, a momentului de timp în care 

aceasta devine relevantă şi a costurilor asociate implementării acestora; 
5. determinarea costului marginal al utilizatorului; 
6. inventarierea evaluărilor disponibile asupra efectelor externe; 
7. determinarea costului marginal asociat efectelor externe; 
8. stabilirea preţului apei brute ca sumă a costului mediu incremental de 

producţie, a costului marginal de utilizare şi a costului marginal asociat 
efectelor externe. 

Determinarea costului mediu incremental al activităţii de gospodărire a 
apelor se face astfel: 
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unde: CMI – costul mediu incremental al activităţii de gospodărire 
a apelor; R, – cheltuielile activităţii de gospodărire a apelor în anul r; R0 – 

cheltuielile activităţii de gospodărire a apelor în anul 
de bază; /t – investiţiile de dezvoltare în anul t; Qt – consumul de apă 

brută în anul t; Q0 – consumul de apă brută în anul de bază; r – rata de 
actualizare; T- orizontul de timp al calculaţiei. 

Costul marginal al utilizatorului apare ca un element distinct al calculaţiei 
de preţ numai în cazul în care tehnologia backstop nu este luată în considerare 
în definirea programului de investiţii pentru estimarea costului mediu 
incremental al activităţii de gospodărire a apelor. Determinarea costului 
marginal al utilizatorului are la bază formula: 

 

 
 

unde: CMU – costul marginal al utilizatorului; 
Pb – preţul de achiziţionare a tehnologiei backstop; 
CM – costul marginal al activităţii de gospodărire a apelor 
În condiţiile tehnologiei existente; r- rata de actualizare; 
T – orizontul de timp în care se anticipează introducerea tehnologiei 

backstop. 
Se poate aprecia că, din perspectivă strict economică, cele mai impor-

tante funcţii pe care trebuie să le îndeplinească preţul apei brute se referă la: 

 asigurarea unei utilizări durabile a resurselor de apă; 

 acoperirea cheltuielilor de gospodărire a apelor, de întreţinere şi de 
expansiune a capacităţii de ofertă. 

Plecând de la aceste considerente, se poate aprecia că sistemul de 
preţuri şi tarife unice nu este adaptat la cerinţele economiei de piaţă şi cu atât 
mai mult la cerinţele de eficienţă sau ecologice. 

Sistemul de plăţi unice are următoarele deficienţe: 
• nu favorizează accentuarea competiţiei în domeniu, deoarece prin 

preţurile practicate are loc transferul responsabilităţilor şi al veniturilor de la 
nivel central, regiunile relativ bine dotate fiind defavorizate; 

• deoarece nici cota de raritate şi nici cota de prestaţie nu sunt egale între 
bazine, în condiţii inegale din punct de vedere al regimului natural al resurselor 
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de apă şi al regimului cerinţelor cantitative şi calitative există variaţii de costuri în 
furnizarea apei către diverşi utilizatori. Preţul unic nu reflectă aceste variaţii de 
costuri şi deci nu realizează diferenţierea bazinelor hidrografice sub aspectul 
condiţiilor de utilizare a apelor. Astfel, în cazul bazinelor hidrografice, care dispun 
de un regim natural al resurselor de apă ce necesită volume importante de 
lucrări hidrotehnice, generatoare de costuri ridicate şi cu. solicitări reduse (atât 
ca număr de utilizatori, dar şi datorită reducerii volumului de activitate a 
acestora), preţurile unice practicate nu pot acoperi costurile, ceea ce determină 
necesitatea realizării redistribuirii veniturilor între filiale. Pe de altă parte, pentru 
bazinele hidrografice cu condiţii favorizante, preţurile unice nu sunt stimulative, 
filialele care se ocupă de administrarea regională a acestei activităţi nefiind 
interesate în obţinerea unor venituri foarte mari (acestea fiind supuse 
redistribuirii), neavând independenţă economico-financiară; 

• preţurile practicate în prezent nu reflectă variaţiile temporale ale 
costului sub multiplele aspecte (variaţii multi-anuale, variaţii ciclice sezoniere, 
variaţii ciclice săptămânale). Deci, în condiţiile în care cheltuielile necesare 
efectuării lucrărilor de întreţinere şi exploatare ale cursurilor de apă sunt relativ 
constante, variaţiile privind cererea de produse şi servicii de gospodărire a 
apelor au influenţă asupra gradului de utilizare a capacităţilor de producţie şi 
deci a rentabilităţii; 

• prin sistemul de preţuri unice se exercită o centralizare a autorităţii, 
limitând în acest fel diferenţierea veniturilor şi a ritmurilor de creştere între 
diferite regiuni. 

Totodată, acest sistem de preţuri şi tarife unice nu este lipsit de avantaje, 
printre acestea numărându-se: 

• asigură redistribuirea şi împărţirea riscurilor; 
• permite accesul tuturor utilizatorilor la resursele de apă, indiferent de 

potenţialul economic; 
• asigură echitatea în ceea ce priveşte gradul de înzestrare a diferitelor 

zone. 
Aceste avantaje pot fi însă mai degrabă invocate într-o perioadă de dez-

voltare a structurilor industriale. În condiţiile în care apa este o resursă tot mai 
rară, unităţile au autonomie financiară, se dezvoltă concurenţa, cresc nevoile de 
apă de calitate, se accentuează autonomia locală, este tot mai necesară trece-
rea la un sistem de preţuri care să stimuleze mai buna gospodărire a apelor. 

Doar preţurile care ajung să reflecte costurile marginale ale producă-
torului şi utilizatorului pot răspunde mai bine acestor cerinţe şi condiţii noi. Din 
această perspectivă, dezavantajele unui sistem de preţuri şi tarife unice 
depăşesc, de departe, avantajele care ar putea fi considerate. 

Plecând de la cele prezentate, rezultă, evident, justificarea efectuării 
calculelor pentru determinarea preţurilor şi tarifelor pentru produsele şi 
serviciile de gospodărire a apei pe ansambluri unitare de gospodărire a apelor, 
respectiv pe bazine hidrografice. 



CAPITOLUL 6 - METODE DE EVALUARE ECONOMICĂ 
A RESURSELOR MINERALE SOLIDE 

 

Principiul fundamental al economiei resurselor epuizabile, formulat de 
Harold Hotelling, conform căruia rezervele de resurse minerale trebuie 
abordate ca formă de capital generatoare a unor venituri comparabile cu 
randamentul capitalului financiar, a fost readus în prim-plan în anii 70. Conform 
teoriei lui Hotteling, alocarea intertemporală eficientă a resursei presupune ca 
valoarea resursei în zăcământ să fie apreciată la o rată a dobânzii asociată 
capitalului financiar. 

Dacă cercetarea fundamentală şi-a îndreptat atenţia asupra analizei 
rezervelor de resurse ca formă de capital, specialiştii în domeniul minier sunt 
preocupaţi de modul de utilizare a capitalului fizic (creat de om) în industria 
extractivă. Deciziile investiţionale sunt condiţionate de costul capitalului, 
economiile de scară şi de riscurile determinate de schimbările viitoare ale 
cererii şi ofertei. Aceste aspecte legate de luarea unor decizii în ceea ce 
priveşte producţia de resurse au fost neglijate în literatura de specialitate, iar 
distincţia între analiza pe termen scurt şi termen îndelungat a fost, în general, 
ignorată. 

Tendinţa economiştilor de a se concentra asupra resurselor ca formă de 
capital poate ajuta, de asemenea, la explicarea apariţiei unor discrepanţe între 
teoriile apărute în literatura de specialitate şi condiţiile actuale din industria 
extractivă. 

Resursele mineralele sunt adesea privite ca fiind omogene; când variaţia 
calităţii a fost recunoscută, ea a fost descrisă ca acţionând sistematic de-a 
lungul timpului. În realitate, bogăţia în substanţă utilă a rezervelor cunoscute, în 
anumite perioade de timp, este deosebit de fluctuantă, aceasta influenţând 
semnificativ valoarea zăcămintelor. Calitatea minereului extras variază în timp, 
depinzând de complexul de unităţi de producţie luate în considerare, precum şi 
de gradul de descoperire şi punere în valoare a noi zăcăminte. Calitatea 
minereului extras este în continuă scădere, dacă nu sunt descoperite noi 
rezerve, iar cele vechi sunt epuizate. 

La punerea în exploatare a unui zăcământ, investiţiile iniţiale sunt cele 
mai mari, iar costurile de exploatare sunt dependente de volumul producţiei. 
Dimensionarea capacităţilor de producţie trebuie făcută ţinând seama de 
următoarele incertitudini: cererea sau preţul de piaţă, mărimea şi calitatea 
rezervei. 

Intensitatea crescută a capitalului, specifică proceselor de producţie a 
resurselor minerale, are implicaţii asupra unei exploatări miniere, atât pe 
termen lung, cât şi scurt. 
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Curba costului marginal de extracţie, pe termen scurt (SMC) (figura nr. 
6.1) este, în principiu, aplatizată putând fi reprezentată prin "trepte" 
corespunzătoare modificării costului. Această configuraţie se bazează pe 
presupunerea că pentru majoritatea tehnologiilor miniere, capitalul şi alte intrări 
nu pot fi folosite în proporţii variabile. 

Pentru o exploatare minieră, în deciziile de producţie, nu trebuie să se 
ţină seama numai de costul extracţiei, ci şi de costul utilizatorului: o tonă de 
minereu neextras astăzi (neintrat azi în producţie) va fi acolo mâine 
(interpretarea costului utilizatorului făcută de Hotelling). 

 
Figura nr. 6.1. Producţia minieră şi costurile pe termen scurt 

 
 
Aria haşurată reprezintă costul utilizatorului pe termen scurt, cu alte 

cuvinte, valoarea prezentă a rezervelor dovedite dacă exploatarea lor este 
amânată. Astfel, se poate anticipa faptul că exploatarea minieră va sista 
operaţiile de extracţie înainte ca preţul să scadă la nivelul costului marginal de 
extracţie pe termen scurt. Totuşi, luând în considerare atât costurile marginale 
de extracţie pe termen scurt, cât şi costul utilizatorului, se poate previziona că 
ajustările producţiei ca răspuns la modificările preţului celei mai rentabile 
exploatări miniere, vor fi făcute prin creşteri succesive. 

În cazul analizei pe termen lung a unei exploatări miniere, mărimea unei 
rezerve de resurse, "constrângerea resursei", este semnificativă în deter-
minarea mărimii capacităţii de extracţie a acesteia. Acesta este cazul în care 
costul utilizatorului îşi găseşte cea mai folositoare aplicaţie. Pentru a stabili 
costul utilizatorului, în funcţie de capacitatea de extracţie, să luăm cel mai 
simplu caz: mărimea rezervelor este cunoscută cu certitudine, resursa este 
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perfect omogenă, astfel că producţia poate fi menţinută la nivelul utilizării 
integrale a capacităţii de producţie, până la epuizare. Dacă investiţia iniţială va 
fi mai mare, aceasta va conduce la epuizarea mai rapidă a rezervei, în 
condiţiile unei producţii mai mari. În cazul menţinerii unei producţii constante, 
condiţia marginală pentru maximizarea valorii prezente este: 

 

 
 

unde: dl/dQ0 – investiţia suplimentară pe unitatea de capacitate de producţie; 
(P-C) – venit net; T – durata de exploatare; a – anuitate pentru un 
număr T de perioade, la o rată a dobânzii r pe perioadă; v – factor de 
actualizare evaluat după T perioade, o rată a dobânzii r pe perioadă. 

Randamentul investiţiei suplimentare este valoarea prezentă a producţiei 
adăugate pe perioada exploatării. Costul suplimentar cuprinde cheltuielile 
investiţionale suplimentare şi costul utilizatorului pe termen lung. Cu alte 
cuvinte, deciziile privind capacităţile de producţie vor fi influenţate de costul 
utilizatorului pe termen lung. 

În prezent, economiştii încearcă modelarea producţiei resurselor prin 
compararea ratelor optime de utilizare (după criteriul maximizării valorii 
prezente anticipate), cu ratele observate. Astfel, analizele efectuate au arătat 
că ratele optime de utilizare sunt mai mari decât cele întâlnite în practică. Unul 
dintre motive este acela că majoritatea formelor actuale de taxare stimulează 
producătorii să aleagă o rată de epuizare mai scăzută decât cea care poate 
maximiza valoarea socială a rezervei. Deoarece producţia care maximizează 
profitul creşte ca răspuns al aplicării unor preţuri mai mari, impunerea unei taxe 
va diminua rata de utilizare a resursei. Aceste efecte sunt analizate de către 
Bradley, Helliwell, Livernois (1981) în cazul sistemului de taxe aplicat în 
Columbia Britanică. 

Analiza ratei optime de utilizare a capitalului de resurse se bazează pe 
anumite ipoteze permisive referitoare la capitalul investiţional: a) oferta de 
capital este perfect elastică şi b) acesta intră în funcţia de producţie fără a ţine 
seama de economiile de scară sau de dezeconomii; ţinând seama de 
intensitatea ridicată a capitalului în industria extractivă, trebuie să examinăm 
îndeaproape modul în care rata de utilizare a resursei este condiţionată de 
caracteristicile capitalului investiţional. 

Necesitatea maximizării valorii prezente este, de obicei, folosită în 
legătură cu ipoteza potrivit căreia capitalul este caracterizat de o ofertă perfect 
elastică. Acest cadru este specific analizelor făcute în condiţii deterministe. În 
realitate, producătorii fac faţă riscurilor asociate cu schimbarea viitoare a pre-
ţurilor, variaţia neanticipată a rezervelor estimate sau a condiţiilor de producţie, 
şi o mai mare expunere la fiscalitate decât în cazul industriei prelucrătoare. De 
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aceea, este necesară luarea în considerare a modului în care circumstanţele 
actuale dictează modificarea maximizării valorii prezente ca standard pentru 
deciziile investiţionale. 

Atunci când se examinează variaţia valorii prezente în funcţie de rata de 
utilizare a resursei, se observă că valoarea prezentă nu este deosebit de 
sensibilă la rata de extracţie, ci oscilează în jurul punctului optim (figura nr. 6.2) 
în cazul unui câmp minier. Dacă producţia este stabilită la numai jumătate din 
rata de utilizare care maximizează valoarea prezentă, pierderea în valoarea 
prezentă este de doar 5%. Într-adevăr, dacă producţia este redusă la o pătrime 
din rata de maximizare, valoarea scade doar cu aproape 20%. Această din 
urmă rată aproximează decizia maximizării valorii prezente nete pe dolar 
investit. Conform acestei reguli se poate stabili o limită inferioară a ratei de 
utilizare, în timp ce regula valorii prezente maxime oferă limita superioară. 

 
Figura nr. 6.2. Capacitatea minei; curba costurilor aferente extracţiei pe 
termen lung (V=valoarea prezentă a rezervei; V/I=valoarea prezentă pe 

dolar investit) 

 
 
Dorinţa de a exploata o mină la o rată mai scăzută (sporind durata de 

viaţă a minei) este întărită de ireversibilitatea majorităţii formelor de investiţii în 
minerit. Dacă previziunile privind preţurile şi natura rezervelor minerale nu se 
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dovedesc optimiste în prezent, capacitatea de producţie poate fi extinsă 
ulterior. 

Atractivitatea începerii unei exploatări cu investiţii tot mai mici este 
impulsionată de existenţa altor forme de risc, pe lângă cele deja menţionate. 
Tot mai multe proiecte miniere sunt situate în zone sensibile ecologic (de 
exemplu în Arctica). De asemenea, pot fi afectate zone neindustrializate, 
creând probleme sociale localnicilor. Pentru diminuarea efectelor negative, 
Scott şi Campbell (1979) au aplicat termenul "atenuare" pentru a caracteriza 
strategia de dezvoltare a proiectelor de exploatare "cu paşi mici" (step-by-step) 
pentru a rezolva problemele ecologice şi umane. 

Revenind la studiile referitoare la exploatarea rezervelor de cupru din 
Columbia Britanică, trebuie arătat că s-au luat în considerare cheltuielile de 
investiţie în raport cu capacitatea minieră şi capacitatea de prelucrare conform 
relaţiei de calcul: 

 
 

Valorile coeficientului de scară "K" au fost de 0,85 pentru minerit şi 0,60 
pentru industria prelucrătoare. 

Până acum s-a considerat că rezervele sunt omogene şi, de aceea, uşor 
de evaluat. Totuşi, la o singură exploatare minieră se pot regăsi diferite calităţi 
de minereu. Constrângerile impuse de configuraţia depozitului sunt cu atât mai 
severe la exploatările în carieră. 

În cazul analizei la nivelul exploatării miniere, variaţia calităţii resursei 
este factorul principal. Ca şi în abordările precedente privind rata de utilizare a 
unei rezerve, analiza bazată pe ipoteza certitudinii oferă rezultate interesante, 
dar cu valoare practică redusă. Ordinea intrării în exploatare a diferitelor unităţi 
miniere poate fi stabilită în funcţie de valoarea rentelor diferenţiale. Rentele 
diferenţiale, la orice orizont de timp, au un rol important în analiza industriei 
miniere. 

Rentele diferenţiale apar chiar şi atunci când industria este definită pe o 
arie geografică relativ mică. Un exemplu în acest sens (figura nr. 6.3) este 
variaţia curbelor ofertei pentru minele de cupru în carieră în regiunea Highland 
Valley, din Columbia Britanică. Două dintre cele mai bune mine devin 
profitabile când preţul cuprului este de 50 de cenţi/livră, iar următoarele două la 
75 cenţi/livră în timp ce a cincea mină cere cel puţin 1$/livră. 

Importanţa rentelor diferenţiale este susţinută şi de faptul că, deopotrivă 
pentru mineralele combustibile cât şi pentru cele noncombustibile, parametrii 
fizici utilizaţi în determinarea costului de producţie variază în funcţie de 
calitatea rezervei. S-a demonstrat, în multe situaţii, că distribuţia logaritmică a 
asigurat o descriere acceptabilă a acestei dispersii. 
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Figura nr. 6.3. Curbele ofertei pentru minele individuale  
şi total industrie minieră 

 
 
Costurile de producţie sunt influenţate de o varietate de factori fizici. 

Astfel, un strat subţire de cărbune poate fi exploatabil din punct de vedere 
economic, dacă este situat la suprafaţă sau dacă poate fi exploatat de-a lungul 
filonului. 

Unii economişti au evidenţiat că dorinţa de a dobândi unele resurse 
înaintea altora asigură favorizarea puternică a înclinaţiei către un efort excesiv 
de explorare, judecat după valoarea socială a resursei, ceea ce motivează 
dezvoltarea explorării. Acolo unde efectele prioritare la cumpărare nu precum-
pănesc, valoarea descoperirii este determinată prin compararea costurilor sale 
de producţie cu preţurile curente şi presupuse, cu alte cuvinte, posibilitatea de 
a colecta venituri diferenţiate. Veniturile intermarginale pe perioade mai lungi 
sunt ţinute sub observaţie, posibilitatea maximizării producţiei din rezerve 
accesibile şi la preţ scăzut, pare a fi un considerent important în explicarea 
efortului de explorare. Presupunerea că o industrie se mişcă sistematic de la 
resurse de calitate scăzută la resurse de calitate ridicată poate fi analizată din 
punctul de vedere al avantajului pe termen lung, ceea ce presupune calcule 
laborioase. 

În procesul de evaluare a valorii resurselor minerale se ţine seama atât 
de informaţiile cu privire la zăcământ şi la zona de amplasare a acestuia, cât şi 
de ansamblul rezultatelor obţinute din lucrările de cercetare şi exploatare 
efectuate la nivel zonal sau regional, pe un întreg zăcământ sau pe perimetre 
ale acestuia, care constituie sau vor constitui unităţi independente de ex-
ploatare. În situaţia zăcămintelor la care, pe lângă substanţa de bază, au fost 
puse în evidenţă, şi alte substanţe valorificabile, se face evaluarea fiecăreia 
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dintre acestea, iar în zăcămintele cu mai multe elemente utile, se stabileşte 
conţinutul pentru fiecare element valorificabil. Astfel, valoarea economică a 
unui zăcământ este dată de totalitatea elementelor minerale componente ale 
acestuia. 

Elementele minerale componente ale unui zăcământ pot influenţa pozitiv 
sau negativ valoarea acestuia, în funcţie de concentraţia acestor elemente, 
precum şi de posibilităţile oferite de tehnologii de a separa substanţele nedorite 
în timpul prelucrării minereului. Iniţial, însă, resursele minerale identificate sunt 
evaluate aşa cum se află în zăcământ, fără a lua în considerare modificările ce 
intervin în procesul de exploatare. Cu toate acestea, în cazul în care cantitatea 
de steril este deosebit de mare, evaluarea zăcământului ţine cont de acest 
fapt. De asemenea, în cazul existenţei unei cantităţi semnificative dintr-un 
element util care se poate recupera din subproduse (concentrate), se va 
determina atât conţinutul lui în zăcământ, cât şi în subprodusul (concentratul) 
respectiv, în vederea unei evaluări corecte a acestuia. 

Un element de maximă importanţă ce influenţează semnificativ stabilirea 
valorii substanţelor minerale exploatate este felul în care acestea sunt extrase. 
Astfel, la zăcămintele exploatabile la suprafaţă se determină, în general, şi 
volumul copertei, iar la exploatarea în subteran, adâncimea şi condiţiile geo-
miniere. În general, exploatarea în carieră presupune costuri sporite cu în-
depărtarea copertei, transportul şi, nu în ultimul rând, cu reface rea zonei 
exploatate. Refacerea ecosistemelor afectate de exploatările de suprafaţă, 
strămutarea aşezărilor umane precum şi atenuarea efectelor nedorite, 
provocate de activitatea de extracţie propriu-zisă, presupun eforturi financiare 
şi umane, ce influenţează semnificativ deciziile de începere sau nu, a 
exploatării în carieră a minereurilor. 

În general, rezultatele evaluării resurselor se exprimă în unităţi volu-
metrice, iar în cazul în care resursele se exprimă în unităţi de masă (tone, 
kilograme), se utilizează şi greutatea volumetrică. În cazul zăcămintelor 
tabulare, volumul resurselor se stabileşte cu ajutorul suprafeţei şi al grosimii 
medii. În situaţii speciale, cum ar fi cea a zăcămintelor în care substanţa mine-
rală utilă apare grupată sub formă de cuiburi în roca purtătoare de mine-
ralizaţie, se evaluează cantitatea totală de rocă, iar apoi resursele de substanţă 
minerală utilă se obţin prin aplicarea coeficientului de mineralizare. 

Pe baza acestor evaluări se determină resursele cumulate, în cadrul 
fiecărei grupe şi categorii, pe orizonturi sau trepte de exploatare, pe corpuri de 
substanţă minerală utilă, pe perimetre şi pe total zăcământ (figura nr. 6.4). 

În urma acestor demersuri se determină resursele valorificabile. Această 
categorie de resurse are, în general, o valoare economică certă, deoarece 
resursele valorificabile şi rezervele se evaluează din resurse minerale 
identificate, luându-se în considerare condiţiile tehnologice, precum şi 
modificările ce pot interveni în cadrul procesului de exploatare (diluţie sau 
pierderi din procesul de exploatare). 
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Pentru a înlătura posibilitatea apariţiei unor distorsiuni în cadrul proce-
sului de evaluare şi pentru a mări exactitatea valorii economice determinate, 
resursele valorificabile şi rezervele se estimează în aceleaşi unităţi de calcul în 
care au fost evaluate resursele minerale din care provin, cu precizarea 
raportului de transformare a acestora în rezerve sau resurse valorificabile. 

În ceea ce priveşte estimarea valorică a rezervelor minerale, trebuie 
evidenţiat faptul că abundenţa medie, precum şi capacitatea de mineralizare 
specifică determină, de asemenea, într-o mare măsură, diferenţele de preţ pe 
termen lung între diferite produse miniere. Dependenţa dintre preţurile medii pe 
termen lung, abundenţa de medii în scoarţa terestră şi între capacităţile de 
mineralizare specifică ale aurului, cuprului, zincului şi plumbului este 
prezentată în figura nr. 6.5. 

 
Figura nr. 6.4. Schema clasificării resurselor minerale/rezervelor în 

vederea evaluării 

 
 
Sursa: Agenţia Română pentru Resurse Minerale, 1999. 
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Figura nr. 6.5. Preţurile pe termen lung ale unui kg de metal,  
în funcţie de concentraţia medie în litosferă şi de capacitatea  

specifică de mineralizare Q 

 
Preţurile medii pe termen lung au ca referinţă valoarea dolarului 

american la o anumită dată, precum şi cotaţia metalului în perioada calculată 
(Gabor D., Colombo U. ş.a., 1993). Datele au fost determinate cu ajutorul 
expresiei: 

 
 

De asemenea, trebuie subliniat faptul că evaluarea financiară are la bază 
numai consideraţii tehnice. Bineînţeles că această evaluare poate fi perturbată 
de situaţii politice, de monopol sau de împrejurări conjuncturale. 

Utilizată, iniţial, pentru determinarea preţului-spot al uraniului, această 
relaţie s-a dovedit valabilă pentru majoritatea produselor minerale. Ea explică, 
de exemplu, pe baza diferenţelor în ceea ce priveşte capacitatea de mine-
ralizare specifică Q, de ce uraniul (15,6 $/kg; Q=0,200, în exemplul nostru), 
care este de două ori mai abundent decât mercurul (7,4 $/kg; Q=0,376) este, 
de asemenea, de două ori mai scump. 

Pe baza acestor relaţii a fost elaborat un model economic descriptiv al 
industriei miniere (MIMIC). Acesta arată că, ţinând cont de o epuizare treptată, 
dar nu în mod necesar critică, a unui produs mineral dat, şi de schimbările 
intervenite în modelul cererii, ne putem aştepta ca aceste raporturi între 
preţurile pe termen lung, să se modifice foarte încet în condiţiile unei pieţe 
normale, lipsită de distorsiuni importante. Totuşi, aceste raporturi între preţurile 



 

 

655 

elementelor cu o mai mare capacitate de mineralizare specifică şi ale celor cu 
una mai mică vor manifesta o tendinţă sistematică de a creşte o dată cu 
creşterea cererii. 

Acest model arată, de asemenea, că, între 1/10000 şi 1/1000 din 
cantitatea totală disponibilă a majorităţii elementelor situate în primii 2,5 km ai 
scoarţei continentale, ar fi potenţial exploatabile cu tehnologia curentă şi 
costuri de 2-3 ori mai reduse decât exploatările ce depăşesc această adân-
cime. Însă, în acest caz, obţinerea unor cifre mai precise ar depinde de va-
loarea capacităţii lor de mineralizare specifică "Q". 

De asemenea, trecerea la exploatarea unor resurse cu conţinut mai 
sărac în substanţă utilă va mări consumul de energie şi va crea tensiuni sporite 
asupra mediului înconjurător. Chiar cu preţul unor eforturi uriaşe nu se va 
putea face faţă unor cereri cu creştere exponenţială de noi materiale pe o 
planetă cu dimensiuni finite. 

Astfel, conform modelului MIMIC, o resursă, ce ar dura un miliard de ani 
la rata actuală a consumului, s-ar epuiza în 584 de ani dacă această rată ar 
creşte cu numai 3%. În cazul general în care rata de creştere a consumului 
este diferită de zero, rezervele R sunt consumate în totalitate atunci când: 

 
unde: a – rata de creştere; C – rata consumului; t- numărul anilor. 

De aici rezultă că perioada de epuizare a rezervei este dată de relaţia: 

 
În practica internaţională, evaluarea resurselor naturale se face ţinând 

seama de tipul de resursă supus evaluării precum şi de condiţiile specifice 
zonelor în care se află resursele respective. În general, evaluările ţin seama de 
faptul că resursele ce fac obiectul studiilor dispun (petrolul, cuprul, zincul, 
aluminiul etc), sau nu (gazul metan, gazul de sondă), de o bursă internaţională. 

Evaluările resurselor minerale la nivel internaţional trebuie să ţină seama 
şi de unele aspecte cu caracter general întâlnite în majoritatea regiunilor ce 
conţin substanţe minerale. 

Evaluarea economică a rezervelor de minereuri are la bază modelul 
determinării producţiei optime (Masse P., 1950), parcurgându-se următoarele 
etape: 

a) producţia instantanee dintr-o rezervă: 
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unde: R – rezerva estimată; T- timpul. 

b) valoarea întregii rezerve: 

 
unde: v – valoarea tonei produse, după scăderea cheltuielilor de exploatare; j- 

dobânda. 
Prin integrare se obţine: 

 
c) beneficiul total: 

 
unde: f – constantă, care reprezintă investiţia necesară pentru a extrage o 

unitate de produs. Pentru determinarea valorii lui Q care realizează 
beneficiul maxim, se egalează cu zero derivatele de ordinul întâi în 
raport cu Q: 

 
sau în funcţie de T: 
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Se deduce imediat: 

 
Pentru j = 1 şi v = 1, avem: 

 
Din această ecuaţie se obţine T optim, din care rezultă rezerva estimată 

după relaţia: 

 
a cărei valoare se poate determina conform relaţiei de la punctul (b). 

 



ANEXE 

Anexa 6.1 

Principiile de estimare a zăcămintelor minerale, prin metode statistice, au 
fost formulate de cercetători ca G. Matheron, De Wijs, D.G. Krige şi C. Aime, şi 
au la bază coeficientul de dispersie absolută definit de către De Wijs şi calculat 
practic prin formula lui Matheron-Wijs (coeficientul de dispersie absolută este 
necesar pentru calculul unor variante de estimare). 

Notaţiile folosite pentru calcul reprezintă: 
/ – lungimea probei recoltate; 
L – lungimea orizontului; 
h – înălţimea etajului; 
g – lungimea de influenţă a transversalelor; 
b – grosimea filonului (în general egală cu lungimea 
probată); 
s=i*g – suprafaţa de influenţă a probei; 
x=l*g*C – acumulările pe suprafeţele lg (ceea ce înseamnă că au fost 

ponderate conţinuturile probelor cu suprafeţele lor de influenţă, s=l*g). 
Pentru calculul rezervei de resurse minerale se va calcula: 
- volumul etajului: 

 
- rezerva de minereu a etajului: 
Q = v•d unde: d – greutatea volumetrică; 
- rezerva de minereu a etajului: 

 
- conţinutul mediu al etajului: 

 
Pentru calculele anterioare este necesar să se mai determine şi 

următoarele elemente geometrice: 
- suprafaţa în secţiune verticală a etajului: 
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- grosimea medie ponderată a filonului: 

 
În cazul unor conţinuturi limită stabilite, se calculează rezerva de resurse 

minerale şi conţinutul mediu al rezervei de minereu cu conţinuturi mai mari 
decât un c0 fixat. 

Pentru aceasta, în cazul unei rezerve iniţiale Q corespunzătoare tranşei 

x>0, repartizate lognormal rezerva de minereu cu xx0 este: 

 
unde: x şi - mediana şi abaterea medie pătratică a acumulărilor;  

(z0) – funcţia Laplace, cu valori tabelate. În cazul repartiţiilor 

exponenţiale, forma de calcul pentru acumulări xx0 este: 

 
unde:  ̅ – suprafaţa de influenţă medie;  

c0 – conţinutul limită inferior;  
m – valoarea medie a acumulărilor. 
Deoarece m =  ̅   ̅ , cu  ̅ = conţinutul mediu, relaţia precedentă devine: 

 
O altă metodă de evaluare cantitativă a rezervelor de minereuri are la 

bază modelul de simulare a proceselor miniere pe baza metodei Monte-Carlo 
(Raţiu-Suciu). Etapele simulării producţiei obţinută din rezervele industriale 
sunt următoarele: 

1. Simularea producţiei zilnice de metal dintr-o exploatare minieră 
Problema se reduce la rezolvarea următoarelor două puncte: 

 simularea producţiei zilnice de minereu; 

 determinarea operativă (zilnică) a conţinuturilor de metal care pot fi 
livrate de fiecare punct de exploatare. 

• Pe baza unor date statistice, zilnice, se studiază repartiţia producţiei de 
minereu. Pentru aceasta se construieşte o histogramă corespunzătoare, se 
face o ipoteză despre corespondenţa repartiţiei observate cu una din repartiţiile 
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teoretice cunoscute şi se verifică această ipoteză cu ajutorul testelor 

Kolmogorov sau 2
 sau cu ajutorul dreptei lui Henry. De regulă, studiile efec-

tuate (Zorilescu) au condus, pentru producţia zilnică a unei mine, la repartiţii 
normale sau lognormale. 

Pe baza datelor simulate, se poate calcula cu o precizie mai mare 
producţia medie zilnică, precum şi variaţia sau abaterea variabilităţii procesului 
de producţie în timp şi, deci, va da posibilitatea efectuării unui control al 
procesului (Zorilescu). 

• Pentru calculul cantităţii de metal livrat zilnic de mină este necesar să 
se determine conţinutul mediu al extracţiilor obţinute din diverse puncte. Se va 
prezenta pentru aceasta un algoritm: 

i. se alege la întâmplare un conţinut g, din mulţimea conţinuturilor 
probelor recoltate din panoul i; ii. se repetă pasul anterior pentru toate 
panourile aflate în lucru în ziua respectivă ce este simulată. Se obţine o 
selecţie g1, g2,...,gm de conţinuturi; iii. se calculează cantitatea de metal ce ar fi 
produsă de fiecare panou aflat în lucru dacă conţinuturile lor ar fi cele alese; iv. 
se calculează conţinutul mediu G cu ajutorul formulei: 

 

 
unde: xi – producţiile de minereu simulate pentru ziua respectivă; giXi – 
producţiile de metal. 

Pentru a indica ziua simulată se va adăuga un in 

 
v. dacă conţinutul mediu Gj se află între limitele admise (de exemplu, 

±5%) ale conţinutului minereului de alimentare la preparare, atunci se notează 
valorile individuale gij 

vi. o dată decis, dacă Gy, calculat pentru conţinuturile alese gij, aparţine 
sau nu intervalului dat, se reia algoritmul de la pasul (i) pentru alegerea altei 
selecţii de conţinuturi;  

vii. se continuă astfel până ce se obţine un număr suficient de mare de 
succese, adică de apartenenţe ale conţinuturilor Gj la limitele fixate, după care 
se calculează media conţinuturilor individuale determinate pentru fiecare 
panou: 
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unde: hiis – ponderile (lungimi, suprafeţe sau volume de influenţă). 

viii.mediile pentru fiecare panou sunt considerate ca reprezentative 
pentru conţinutul pe care-l va livra în mod curent panoul aflat în exploatare. 

Cantitatea totală de metal livrată de panourile P1, P2, ..., PM aflate în 
exploatare în ziua j va fi: 

Această cantitate de metal se mai poate calcula şi astfel: 
- cantitatea totală de minereu extrasă din panourile P1,...,Pm în ziua j va fi: 

 
- conţinutul mediu global al producţiei zilei j va fi: 

 
Prin urmare: 

 
Se compară Q, şi Q*j calculate prin cele două metode şi se trag concluzii 

asupra preciziei simulării. 
Cantitatea totală de metal livrată de mină din cele n panouri ale sale (Ph 

P2, ..., Pn) după exploatarea completă, va fi exprimată de relaţia: 

 
Pornind de la această cantitate totală de metal se poate estima rezerva 

geologică industrială, după relaţia: 
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unde: R – este rezerva de minereu a celor n panouri; 

m – conţinutul lor mediu estimat pe baza legii de repartiţie a acestor 
conţinuturi. 

 
 



CAPITOLUL 7 - METODE DE EVALUARE ECONOMICĂ 
A ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI 

 
Analiza economică a industriei extractive a hidrocarburilor diferă în mod 

fundamental de analizele din agricultură, industria prelucrătoare şi din servicii. 
Motivul principal al deosebirii îl constituie faptul că resursele minerale de 
hidrocarburi sunt resurse epuizabile. Cu alte cuvinte, în industria extractivă un 
stoc iniţial de rezerve se va epuiza în timp. Dacă pornim de la premisa că 
proprietarul unei resurse, la fel ca oricare alt proprietar, este în căutarea 
obţinerii de profit maxim, atunci şi acesta trebuie să aibă în vedere anumiţi 
factori specifici, unici în industria extractivă. 

În celelalte sectoare, profitul va fi maximizat prin operarea la un nivel al 
ofertei la care costul marginal este egal cu venitul marginal (figura nr. 7.1). 
Wunderlich arată că politica specifică acestui tip de curbă a constituit baza 
programelor de "recuperare a eficienţei maxime", larg răspândite în acţiunile de 
reglementare a extracţiei petrolului în SUA, unde se recomandă ca producţia 
să se situeze la costul mediu minim pe termen lung. Acest fapt, după cum se 
va demonstra şi în continuare, este valabil numai în cazul special în care rata 
profitului este zero. 

În luarea deciziei asupra momentului extracţiei unor rezerve, proprietarul 
resursei trebuie să fie satisfăcut nu numai de faptul că profiturile curente cresc, 
dar şi de faptul că această creştere este mai importantă decât reducerea 
viitoare a profitului; în caz contrar, el poate amâna extracţia. Avem aici 
implicate două componente ale costului: costul marginal de extracţie, care 
provine din extracţia curentă, şi costul marginal al utilizatorului, care provine 
din renunţarea la profiturile viitoare. Prima componentă este legată de 
activitatea de extracţie care utilizează resurse deficitare, cum ar fi munca sau 
capitalul. A doua componentă este legată de profiturile viitoare care ar putea fi 
câştigate printr-o decizie de amânare a operării – elementul "timp" care are, de 
asemenea, un cost de oportunitate. Această decizie de a aştepta nu este 
întotdeauna bine percepută. De aceea, exemplificăm. La 3 februarie 1977, cu 
doi ani înainte de izbucnirea celei de-a doua crize energetice a anilor '70, în 
"Wall Street Journal", un articol pe prima pagină titra: "Jocul de-a aşteptarea: 
rezerve imense de gaze naturale nu sunt exploatate deoarece producătorul 
aşteaptă preţuri profitabile". La câteva săptămâni după aceasta, Secretariatul 
de Interne al SUA a atenţionat companiile care deţineau leasing federal pentru 
gaze şi petrol că trebuie să-şi expună motivele pentru care nu produceau, în 
caz contrar fiind nevoite să rezilieze aranjamentele de leasing. 
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Figura nr. 7.1. Profitul care maximizează producţia pentru sectoarele 
neextractive în condiţiile pieţei concurenţiale 

 
Notă: MC = costul marginal; 
AC = costul mediu; 
MR = rezerva marginală. 

 
Pentru estimarea cantitativă a zăcămintelor de hidrocarburi se utilizează 

o metodologie diferită de cea pentru resursele minerale solide, datorită 
particularităţii acestui tip de rezerve (anexa 7.1). 

/. Calculul rezervelor geologice de petrol, gaze dizolvate şi gaze libere 
prin metoda volumetrică (Mănescu, Florescu) 

În rocile colectoare, hidrocarburile ocupă un volum (V), care se 
determină ca produs între suprafaţa productivă (S) şi grosimea stratelor poros-
permeabile (h). 

În cele ce urmează se exemplifică modul de determinare a volumului 
brut în cazul a 3 tipuri de zăcăminte: un zăcământ de tip stratiform (1), un 
zăcământ de tip masiv (2) şi un complex gazeifer din Bazinul Transilvaniei (3). 
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În cazul zăcământului de tip stratiform (1), caracterizat prin contact 
hidrocarburi-apă marginal, pe planul orizontal se poate proiecta intersecţia 
contactului hidrocarburi-apă cu capul şi baza stratului, şi atunci: 

 
sau se poate proiecta mijlocul contactului hidrocarburi-apă, şi atunci: 

 
Evident V1=V2. 
În relaţiile de mai sus, h reprezintă grosimea efectivă medie, adică 

grosimea corespunzătoare intervalelor poroase şi permeabile din diagrafia 
electrică a sondelor, determinată ca valoare medie aritmetică. 

În cazul zăcământului de tip masiv (2), caracterizat prin contact 
hidrocarburi-apă tabular (apă de fund), suprafaţa rezultă din proiecţia în plan 
orizontal a contactului hidrocarburi-apă la capul stratului şi al capcanei. În 
acest caz: 

 
Dacă roca colectoare se caracterizează prin variaţii importante ale lito-

faciesului, este de preferat ca valoarea medie a lui h să se determine pe baza 
hărţilor cu izopace (linii de egală grosime). 

În cazul complexelor gazeifere din Bazinul Transilvaniei (3) care sunt 
constituite dintr-o succesiune de strate saturate fie cu hidrocarburi, fie cu apă, 
suprafaţa productivă corespunde unei "limite de saturare", care se situează cu 
o grosime de strat (considerată ca reprezentativă) în extinderea sondei 
dovedită productivă cu gaze în poziţia structurală cea mai coborâtă. Şi în acest 
caz: 

 
În care h este determinat pe baza hărţilor cu izopace. 
În zăcământ, hidrocarburile nu ocupă întregul volum, ci numai spaţiul 

poros. Se defineşte ca porozitate (m) raportul dintre volumul de pori şi volumul 
brut al rocii. Dacă acest raport se referă la întregul volum de pori se determină 
porozitatea absolută, iar dacă acesta se referă la volumul de pori 
intercomunicanţi se determină porozitatea efectivă (cea care interesează în 
evaluarea rezervelor). Faţă de cele arătate rezultă că expresia: 
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defineşte volumul poros. 

Hidrocarburile nu ocupă însă tot spaţiul poros, acestea fiind asociate cu 
apa interstiţiala. Se defineşte ca saturaţie (s) pentru o anumită fază raportul 
dintre volumul de fluid al fazei respective existent în rocă şi volumul de pori al 
acesteia. Expresia volumului poros saturat cu petrol este în acest caz: 

 

 
 

Având în vedere că într-un mediu poros suma saturaţiilor fazelor fluide 
este egală cu unitatea, respectiv în cazul unui zăcământ de petrol: 

 
 

unde: sţ – saturaţia de ţiţei, 
sai – saturaţia de apă interstiţială. 
În expresia volumului poros saturat cu petrol în loc de sţ poate să 

figureze diferenţa (1-sai). 
Atât porozitatea efectivă, cât şi saturaţiile în diferite faze se determină în 

condiţii de laborator, pe baza analizei caratelor mecanice extrase, sau pot 
rezulta şi din interpretarea cantitativă a diagrafiei geofizice complexe. 

Rezervele de hidrocarburi se exprimă în condiţii de suprafaţă. Se 
defineşte ca factor de volum al petrolului (bţ) raportul dintre volumul ocupat de 
o cantitate de petrol cu gaze în soluţie la temperatura şi presiunea de zăcă-
mânt, şi volumul ocupat de aceeaşi cantitate de petrol, măsurat în condiţii 
standard. Factorul de volum al petrolului se determină pe baza analizei în 
laborator a probelor de ţiţei colectate în condiţii de zăcământ şi variaţia sa cu 
scăderea presiunii este redată în diagrama P.V.T. (presiune, volum, tempe-
ratură). Factorul de volum al petrolului scade o dată cu scăderea presiunii, iar 
în calculul rezervei se utilizează valoarea sa la nivelul presiunii de saturaţie 
(presiunea la care toate gazele sunt dizolvate în petrol). 

Pentru a exprima rezervele de petrol în tone, în formula de calcul se mai 
utilizează greutatea specifică a petrolului (greutatea unităţii de volum) notată cu 

t. 
Din cele prezentate rezultă că rezervele geologice de petrol (N) se 

calculează cu relaţia: 
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Rezervele geologice de gaze dizolvate (Gd) se obţin prin înmulţirea 

rezervelor iniţiale de petrol (exprimate în mc) cu raţia iniţială de soluţie (r0 – care 
se citeşte din diagrama P.V.T.). 

 

 
 

Rezervele de petrol, calculate aşa cum s-a arătat, se referă la zăcăminte 
a căror presiune iniţială este apropiată de presiunea de saturaţie. În cazul când 
există diferenţe notabile între cele două presiuni, atunci, pe lângă rezerva 
determinată aşa cum s-a arătat, se mai calculează şi aşa zisa "rezervă 
elastică" rezultată ca urmare a destinderii sistemului rocă-fluide datorită 
scăderii presiunii de la valoarea iniţială la valoarea de saturaţie. 

Rezerva elastică de petrol se determină cu relaţia: 
 

 
În care: 

 
 

şi unde, pe lângă unii termeni cunoscuţi, intervin şi următorii termeni noi: 

t – coeficient complex de compresibilitate; 

t, , r – coeficienţi de compresibilitate pentru ţiţei, apă, rocă;  
bt mediu – valoarea medie a factorului de volum al petrolului între valorile 

la presiunea iniţială şi cea de saturaţie;  
Pi, Psat – presiunea iniţială şi presiunea de saturaţie. 
 

 
unde: bti, btsat sunt factorii de volum ai petrolului la presiunile iniţială şi de 
saturaţie. 
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Pentru calculul rezervelor de gaze libere se determină volumul poros 
saturat cu gaze după principiile enunţate în cazul calculului rezervelor de 
petrol. Gazele sunt un fluid compresibil, deci rezervele sunt direct proporţionale 
cu presiunea iniţială de zăcământ (P,) şi invers proporţionale cu temperatura 
de zăcământ, exprimată ca temperatură absolută (273+tzăc). Presiunile şi 
temperatura de zăcământ se determină prin măsurători. 

In formula de calcul a rezervelor de gaze libere mai intervin: factorul de 
abatere de la legea gazelor perfecte (Z), care se determină în funcţie de 
compoziţia gazelor şi temperatura de referinţă (tref), care este de 15 grade C, 
dar se exprimă ca temperatură absolută. 

Aşadar, rezerva de gaze libere (G) se determină după relaţia: 

 
În care expresia (a) este egală cu 1/bg, adică: 
 

 
unde: bg – factorul de volum al gazelor. 

 
//. Aspecte particulare ale evaluării rezervelor geologice de condensat 
O dată cu creşterea adâncimii de cercetare şi investigare au fost puse în 

evidenţă zăcăminte din care sondele au produs gaze şi condensat. 
Zăcămintele din care se obţin astfel de producţii sunt de două tipuri: 

a) zăcăminte de gaze bogate, caracterizate prin raţii condensat-gaze 
constante şi separarea condensului numai în condiţii de suprafaţă; 

b) zăcăminte de gaz-condens, la care pe parcursul scăderii presiunii 
apare un moment în care condensul se separă de zăcământ, deci o parte din 
acesta nu mai poate fi recuperată. 

În evaluarea rezervelor de condensat este necesar să se determine 
volumul de gaze care nu se lichefiază. 

Fie următoarele notaţii: 
TG – total gaze; 
GL – gaze lichefiabile; 
GNL – gaze nelichefiabile; 
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C – condensat; 
EG – echivalent în gaze al producţiei de condensat; 
RCG – raţia condensat gaze. 
Utilizând notaţiile de mai sus se pot scrie următoarele relaţii: 
TG=GL+GNL  (1) 
GL=GEG  (2) 
Dacă în relaţia (2) termenul C. se înmulţeşte şi se împarte cu GNL se 

obţine: 

 
GL = RCG · GNL, şi înlocuind în relaţia (1)  
TG = RCG · GNL · EG + GNL sau  
TG = GNL [1+RCG · EG], de unde: 

 

Din relaţia (2) rezultă  iar din relaţia (1) rezultă 

 EG 

GL= TG-GNL şi atunci:  

TG se determină în cazul rezervelor de gaze libere; 
RCG se determină din măsurători şi se exprimă în tone/m

3
; 

EG la 1,033 atunci şi 15°C se determină cu relaţia: 

 
 

unde: Cc – factor de conversie m
3
/m

3
 lichid; 

 
unde: y0 – greutate specifică a fazei lichide kgt/dm

3
; 

M0 – greutate moleculară a lichidului din rezervor gr/mol. x gr. 
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///. Calculul rezervelor geologice de petrol şi gaze libere prin metoda 
bilanţului material 

Principiul de bază al bilanţului material constă în faptul că producţia de 
hidrocarburi realizată până la un moment dat este egală cu variaţia volumului 
de hidrocarburi din zăcământ între presiunea iniţială şi presiunea la data de 
referinţă, la care se adaugă cantitatea de apă pătrunsă în zăcământ. 

În cele ce urmează se exemplifică modul de evaluare a rezervelor pentru 
un zăcământ de petrol, şi un zăcământ de gaze libere, în condiţiile în care apa 
de zăcământ nu avansează (2). 

În cazul zăcământului exploatat în regim de gaze dizolvate (1), ecuaţia 
de bilanţ material este: 

 
unde: 

 
 
Pentru zăcământul de petrol s-a notat cu: 
N – rezerva geologică iniţială; 

t, g – funcţiile de presiune pentru petrol şi pentru gaze; 
AN, AGg – producţiile cumulative de petrol şi de gaze dizolvate; 
bi, bg – factorii de volum pentru petrol şi pentru gaze la presiunea 

corespunzătoare datei de referinţă; 
r- raţia de soluţie la presiunea de referinţă; indicele i se referă la 

condiţiile iniţiale. 
În cazul zăcământului de gaze libere exploatat în regim de destindere 

elastică (2), ecuaţia de bilanţ material este: 

 
unde: 
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Pentru zăcământul de gaze s-a notat cu: G – rezerva geologică; 
DG – producţia cumulativă la data de referinţă; 
P1Z – presiunea la data de referinţă şi factorul de abatere corespunzător; 
PiZi – presiunea iniţială şi factorul de abatere corespunzător; 
T- 273+tzăc. 
Se observă că expresia la care s-a ajuns pentru AG corespunde ecuaţiei 

unei drepte care trece prin originea sistemului de coordonate şi în care rezerva 
geologică corespunde pantei acestei drepte. 

Condiţia ca zăcământul să producă fără avansarea apelor marginale 
este ca dreapta să treacă prin origine, respectiv ca ordonata la origine să fie 
zero. Expresia matematică a ordonatei la origine este zero dacă numărătorul 
fracţiei este zero, respectiv dacă cei doi termeni ai numărătorului sunt egali. Se 
consideră că apa nu avansează dacă diferenţa între cei doi termeni este de 
maximum 5%. 

Economia industriei extractive susţine că veniturile ce ar putea să apară 
din extracţia curentă ar trebui să fie suficient de mari pentru a acoperi costul 
marginal de extracţie, precum şi costul marginal al utilizatorului. Aceasta ne 
conduce la legea cunoscută sub numele de "principiul fundamental" al 
industriei extractive (Gray; Hotelling). Adică, pentru ca extracţia să fie justifi-
cată, preţul net de piaţă al resursei (costul net al extracţiei) trebuie să crească 
în mod linear cu rata de piaţă a profitului. Acest principiu poate fi uşor reţinut 
dacă ne imaginăm următoarele două situaţii: 

• presupunem că preţul de piaţă al resursei minus costul extracţiei are o 
valoare care este mai mică decât rata de piaţă a profitului. Care va fi acţiunea 
cea mai indicată pentru proprietarul resursei? Dacă acesta caută maximizarea 
profitului, el va extrage şi îşi va vinde stocul cât mai curând posibil, investind 
câştigul în altă parte, de exemplu, în depozite pe termen; 

• dacă presupunem că preţul de piaţă minus costul extracţiei are o 
valoare mai mare decât rata de piaţă a profitului, atunci cea mai bună decizie a 
proprietarului resursei este ca acesta să nu-şi exploateze rezervele deţinute, 
având câştiguri mai bune în alte investiţii alternative. 

Prin urmare, un preţ net care se ridică la nivelul ratei de piaţă a profitului 
reprezintă condiţia de echilibru. 

În mod formal, principiul fundamental poate fi obţinut în urma unei serii 
de ipoteze simplificatoare: 
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=> proprietarul resursei are un stoc fix de resurse neregenerabile, să 
zicem de petrol, şi doreşte să epuizeze rezervele la o rată care să-i confere 
profit maxim, adică proprietarul doreşte să-şi maximizeze valoarea prezentă a 
veniturilor care rezultă din extracţia în timp a rezervelor sale; 

=> calitatea resursei (aici, a petrolului) este uniformă la toate punctele de 
extracţie; 

=> costul extracţiei este constant. 
În aceste condiţii, funcţia profitului care trebuie maximizat este de forma: 

 
În condiţiile unei constrângeri de stoc: 

 
sau sub formă restrânsă: 

 
C – costul extracţiei, constant; 
Q(t) – cantitatea extrasă la momentul f; 
t- timpul, în ani; 
T – numărul de ani de exploatare a rezervei, de exemplu, orizontul 

prevăzut sau perioada de epuizare a rezervei; 

 – rata profitului; 
Q – stocul (rezerva) totală. 
Prin utilizarea metodei multiplicatorului Lagrange, funcţia de creştere 

devine: 

 
Diferenţiind în raport cu Q(t) şi făcând zero, vom obţine: 

 
ceea ce înseamnă: 
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sau: 

 
Partea stângă a egalităţii reprezintă preţul net al rezervei (costul net al 

extracţiei), iar partea dreaptă este renta resursei. Ecuaţia (6) arată că preţul 
minus costul extracţiei creşte linear cu rata de piaţă a profitului. 

 
 

Anexa 7.1 

Pentru metodologie se definesc următoarele noţiuni cu care se va opera 
pentru calculul rezervelor de hidrocarburi din România. 

Acumularea hidrocarburilor are loc în roci colectoare, caracterizate prin 
capacitate de înmagazinare şi curgere, în condiţiile existenţei unei capcane de 
natură tectonică, stratigrafică, litologică sau combinată. 

Zăcământul reprezintă o acumulare de hidrocarburi fluide, exploatabilă în 
condiţii tehnice şi de eficienţă economică, actuale sau de perspectivă. Un 
zăcământ poate fi constituit de una sau mai multe unităţi hidrodinamice. 
Unitatea hidrodinamică se caracterizează prin continuitatea mediului poros şi 
permeabil. 

Rezervele geologice reprezintă totalitatea hidrocarburilor fluide care se 
găsesc într-un zăcământ, determinate cantitativ şi calitativ în funcţie de datele 
obţinute prin lucrările executate. 

Diferitele cercetări au condus la evidenţierea unor conflicte între datele 
referitoare la efectele proprietăţilor fundamentale ale rocilor şi fluidelor din 
zăcăminte asupra magnitudinii hidrocarburilor saturate reziduale (Mănescu, 
Florescu). 

1. Estimarea factorului de recuperare a hidrocarburilor saturate reziduale 
prin dislocarea cu apă a hidrocarburilor 

În etapa de explorare a zăcămintelor, factorul de recuperare a 
hidrocarburilor saturate reziduale din zonele inundate se poate previziona cu 
una din metodele următoare (în afara metodei analogiei): 

a. metoda câmpurilor geofizice, prin care o parte a straturilor productive 
din jurul puţurilor inundate cu noroi de foraj este utilizată pentru simularea 
straturilor de hidrocarburi inundate, după următoarea formulă: 

 
 

unde:  – factorul final de recuperare a hidrocarburilor saturate reziduale; 
m0 – porozitatea efectivă;  
Po – rezistenţa specifică a noroiului de forare;  
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p – rezistenţa specifică a straturilor de hidrocarburi inundate;  

 – conductivitatea la suprafaţă (parametru relativ); 
b. metoda petrofizică, care se bazează pe relaţia dintre proprietăţile 

zăcămintelor purtătoare de hidrocarburi şi a hidrocarburilor reziduale; 
c. simulări bazate pe probe prelucrate în laborator. 
Factorul volumetric al hidrocarburilor saturate din zăcămintele inundate 

sub presiune constantă de dislocare (circulaţie rigidă a apei) se poate 
determina cu una din relaţiile: 

a) pentru nisipuri şi gresii: 
 

 
 

b) pentru calcare şi dolomite: 
 

 
 

unde: 0 – saturaţia iniţială a hidrocarburilor. 
În cazul modificării condiţiilor de presiune (circulaţie elastică a apei), 

factorul volumetric al hidrocarburilor saturate din zăcămintele inundate a0 
depinde de magnitudinea presiunii medii 

din zona  ̅3*, de litologia stratului productiv (nisip, gresie, calcar) şi de 
rata producţiei de hidrocarburi extrase din depozitele Qt/Q3, în care Qt este 
producţia anuală extrasă din zăcământ, iar Q3 este rezerva geologică iniţială de 
hidrocarburi. 

În cazul în care rata Qt/Q0<0,2, în funcţie de litografia straturilor avem: 
a) nisip necimentat: 
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b) gresii: 

 
Pe timpul exploatării zăcămintelor de hidrocarburi trebuie efectuată o 

verificare constantă cu ajutorul metodelor câmpurilor geofizice ca urmare a 
modificării saturaţiei hidrocarburilor în straturile productive. 

În scopul previzionării saturaţiei hidrocarburilor reziduale pe baza datelor 
din câmpurile geofizice, experimental a rezultat următoarea ecuaţie de 
corelaţie: 

 
unde:  

 – razele gamma citite în unităţi a; 

- neutronii/razele gamma citite în unităţi ;  

 – raportul dintre citirea a 0,5 m probe şi rezistenţa noroiului 
de foraj. 

 
2. Estimarea factorului final de recuperare a hidrocarburilor utilizând 

ecuaţii ale balanţei materiale 
Factorul final de recuperare a hidrocarburilor este raportul dintre volumul 

(masa) hidrocarburilor produse de-a lungul perioadei de operare şi rezervele 
iniţiale de hidrocarburi. În termeni generali, factorul (3 pentru un mediu poros 
nedistorsionat se determină cu relaţia: 

 
 
unde: Q3 – rezervele iniţiale de hidrocarburi; Qq – volumul de hidrocarburi 
produse; Qo – rezervele de hidrocarburi rămase în zăcământ la sfârşitul 
perioadei de operare. 
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În cazul general, factorul final de recuperare a hidrocarburilor se poate 
determina cu ajutorul relaţiei: 

 

 

 
În funcţie de compoziţia litografică a straturilor din zăcămintele de 

hidrocarburi se pot particulariza câteva ecuaţii pentru determinarea factorului 
final de recuperare a hidrocarburilor: 

a) hidrocarburi circulate: 
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c) circulaţia elastică a apei: >0 

 
 
 



PARTEA A III-A 
Studii de caz – Evaluarea economică a resurselor 

forestiere şi minerale din România 

CAPITOLUL 8 - EVALUAREA ECONOMICĂ A 
FONDULUI FORESTIER ŞI CINEGETIC 

 
Ca orice resursă naturală, fondul forestier şi cinegetic are o valoare 

economică (mai dificil de cuantificat decât în cazul celorlalte resurse), însă şi o 
valoare patrimonială, cel puţin din punct de vedere ecologic, care poate fi 
considerată inestimabilă. În acest sens, elocvent este preambulul Convenţiei 
de la Washington, care evidenţiază că "flora şi fauna sălbatică constituie, prin 
frumuseţea şi diversitatea lor, elementele de neînlocuit ale ecosistemelor 
naturale pe care trebuie să le păstrăm cât mai nealterate pentru generaţiile 
viitoare, conştienţi de valoarea lor estetică, ştiinţifică, culturală, recreativă şi 
ecologică, pentru ca şi ele să se bucure, cel puţin la fel ca noi, de frumuseţea 
şi diversitatea lor." 

 
A. FONDUL FORESTIER NAŢIONAL 
Acesta este format din pădurile, terenurile destinate împăduririi, cele 

care servesc nevoilor de cultură, producţie ori administraţie silvică, iazurile, 
albiile pâraielor, precum şi terenurile neproductive, incluse în amenajamentele 
silvice, indiferent de natura de proprietate (art. 1 din Codul silvic). Administra-
rea fondului forestier care este în proprietatea publică a statului se realizează 
de către Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, care elaborează politicile 
ce vizează acest fond şi controlează modul de gospodărire a acestuia (art. 8 şi 
10). 

Regimul silvic, căruia îi este supus fondul forestier naţional, constituie un 
sistem de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, 
cultura, exploatarea, protecţia şi paza acestui fond, având ca finalitate 
asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor forestiere (art. 9 din Codul 
silvic). 

În accepţiunea oferită de Codul silvic, pădurile sunt reprezentate de 
terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră cu o suprafaţă mai mare de 0,25 
hectare (art.2 din Codul silvic). În raport cu funcţiile pe care le îndeplinesc, 
pădurile se încadrează în două grupe: 

a) grupa I care cuprinde păduri cu funcţii speciale de protecţie a apelor, a 
solului, a climei şi a obiectivelor de interes naţional, păduri pentru recreere, 
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păduri de ocrotire a genofondului şi ecofondului, precum şi pădurile declarate 
monumente ale naturii şi rezervaţii; 

b) grupa a ll-a cuprinde păduri cu funcţii de producţie şi de protecţie în 
care se urmăreşte să se realizeze, în principal, masă lemnoasă de calitate 
superioară şi alte produse ale pădurii şi, concomitent, protecţia calităţii facto-
rilor de mediu (art. 20); 

Potrivit Codului silvic (art. 39) produsele lemnoase ale pădurii sunt: 
a) principale, rezultate din tăieri de regenerare a pădurilor; 
b) secundare, rezultate din tăieri de îngrijire a arboreturilor tinere; 
c) accidentale, rezultate în urma producerii calamităţilor şi din defrişări de 

pădure legal aprobate; 
d) de igienă, rezultate din procesul normal de eliminare naturală; 
e) alte produse: arbori şi arbuşti ornamentali, răchită, puieţi şi diferite 

produse din lemn. 
Conform legislaţiei din România, prin materiale lemnoase se înţelege 

"lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, obţinute ca rezultat al 
aplicării tăierilor autorizate de produse principale, secundare, accidentale şi din 
acţiuni de igienizare a pădurilor, cheresteaua, precum şi lemnul ecarisat sau 
cioplit, lemnul brut, prelucrat sau semifabricat" (art. 76 din Codul silvic). 

Masa lemnoasă pe picior destinată anual, potrivit legii, agenţior econo-
mici, se vinde acestora, în condiţii specifice economiei de piaţă, prin licitaţie 
sau prin negociere directă, care se organizează conform HG nr. 695/1998. 
Masa lemnoasă pe picior care face obiectul recoltării anuale este pusă în 
valoare de către unităţile silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor, 
indiferent de natura resursei sau a proprietăţii, şi este constituită din produse 
principale, produse secundare – rărituri, produse accidentale şi de igienă. Au 
dreptul să participe la licitaţie sau la negociere directă numai agenţii economici 
atestaţi. Formele de licitaţie sunt cele deschise (care se fac prin strigarea 
ofertelor de către agenţii economici participanţi) şi închise (prin prezentarea 
ofertelor în plic închis şi sigilat). Preţul de începere a licitaţiei, exprimat pentru 
masa lemnoasă pe picior în lei/m

3
, volum cu coajă, iar pentru masa lemnoasă 

fasonată în lei/m
3
 fără coajă, se stabileşte de fiecare unitate silvică, în funcţie 

de nivelul cheltuielilor de gospodărire, de natura produselor, calitatea lemnului, 
condiţiile de exploatare a masei lemnoase şi de alţi factori de influenţă specifici 
economiei de piaţă (art. 8 HG nr. 695/1998). Masa lemnoasă care nu a fost 
valorificată prin licitaţie (s-a prezentat un singur ofertant) se vinde prin 
negociere directă. 

Vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional este constituită 
din: vegetaţia forestieră de pe păşunile împădurite, perdelele de protecţie a 
terenurilor agricole, plantaţiile de pe terenurile degradate, din zonele de 
protecţie a lucrărilor hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare, arborii situaţi de-a 
lungul cursurilor de apă şi al canalelor de irigaţie, de-a lungul căilor de 
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comunicaţie din extravilan, zonele verzi din jurul oraşelor, comunelor (altele 
decât cele cuprinse în fondul forestier) etc. 

Vegetaţia forestieră situată pe terenurile din afara fondului forestier 
naţional se va încadra în categorii funcţionale, în funcţie de obiectivul sau de 
factorul de mediu pe care îl protejează. Se prevăd următoarele categorii 
funcţionale: 

• vegetaţie forestieră cu funcţie de protecţie a apelor; 
• vegetaţie forestieră cu funcţie de protecţie a solului; 
• vegetaţie forestieră cu funcţie de protecţie împotriva factorilor climatici 

dăunători, precum şi pentru protecţia unor obiective de interes naţional; 
• vegetaţie forestieră pentru protecţia rezervaţiilor şi a monumentelor 

naturii sau având rolul de conservare a unor ecosisteme de importanţă 
ştiinţifică; 

• vegetaţie forestieră cu funcţie de recreere; 
• vegetaţie forestieră cu funcţie prioritară de producţie. Produsele 

nelemnoase specifice fondului forestier sunt: vânatul din cuprinsul acestuia, 
peştele din apele de munte, din crescătorii, bălţi şi iazuri din fondul forestier, 
fructele de pădure, seminţele forestiere, ciupercile comestibile din flora 
spontană, plantele medicinale şi aromatice, răşina etc. 

Dacă înaintea declanşării transformărilor antropice asupra mediului 
aproximativ 77% din teritoriul actual al României era acoperit de păduri, 16% 
de pajişti stepice, 5,8% era deţinut de ecosistemele acvatice şi palustre şi 1,2% 
de către zone alpine şi subalpine, astăzi ponderea pădurilor a scăzut drastic la 
27%, fondul agricol fiind de 64% (din care 63,1% teren arabil, restul fiind 
ocupat cu păşuni, fâneţe, vii şi livezi), ecosistemele palustre şi acvatice 
aproximativ 3%, iar 6% este ocupată de infrastructură (oraşe, căi de 
comunicaţie, depozite de deşeuri etc). 

Comparativ cu alte ţări (tabelul nr. 8.1), suprafeţele acoperite cu păduri 
deţinute de România sunt de mărime medie relativ la suprafaţa totală, 
preponderente fiind cele de foioase. Fondul forestier, cea 6,3 mii. hectare, a 
fost reprezentat în anul 1997 în proporţie de 97,94% de păduri, din care o 
pondere de 30,2% (18,83 mii km

2
) îl ocupă răşinoasele, de o mare valoare 

economică (22,6% molid; 5,1% brad; 2,2% pin; 0,3% duglas; 0,3% latrice), iar 
69,8% (43,43 mii km

2
) foioasele (30,8% fag; 18,2% stejar; 20,5% alte specii). 

Ca rezultat al exploatărilor neraţionale şi al organizării şi repartizării 
activităţilor economice care generează presiuni asupra mediului, între anii 1989 
şi 1997, fondul forestier s-a diminuat cu 135687 ha, ceea ce reprezintă cea 
2,17% din suprafaţa existentă în anul 1989. 
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Tabelul nr. 8.1 - Suprafeţe acoperite cu păduri în unele ţări europene 

(mii km
2
) 

 Perioada Păduri şi alte terenuri 
împădurite 

Păduri de 
răşinoase 

Păduri de 
foioase 

Păduri 
mixte 

Austria 1981-85 38.57 19.73 3.07 7.34 

Bulgaria 1985 38.67 13.07 25.6  

Cehoslovacia 1987 46.03 27.95 14.52  

Franţa 1988 151.6 41.5 85.1 12.7 

Germania 1989 73.88 48.81 25.07  

Ungaria 1990 16.95 2.43 13.08  

Italia 1989 67.5 14.33 46.28 6.89 

Olanda 1983 2.97 1.58 1.07 0.27 

Norvegia 1989 119.2 43.6 9 13.8 

Polonia 1988 88.64 67.98 18.73  

Portugalia 1979-82 30.69 11.9 15.72 3.01 

România 
 

1996 63.66 18.9 43.5  

1997 63.67 18.83 43.53  

Spania 1987 156.61 53.64 61.55 2.73 

Elveţia 1985-86 11.86 5.32 2.09 3.03 

Regatul Unit 1988 23.58 15.66 6.18 0 

Sursa: Mediul înconjurător în România, Comisia Naţională pentru Statistică, 1998. 

 
Repartizarea fondului forestier la sfârşitul anului 1997 evidenţiază o 

relativă uniformitate pe zone, judeţele cele mai împădurite fiind Suceava cu 
435000 ha, Caraş-Severin cu cea 390000 ha şi Hunedoara cu 309000 ha, în 
primul predominând suprafeţele ocupate cu răşinoase, iar în ultimele două cele 
ocupate cu foioase. Repartizarea pe forme de relief a pădurilor în România se 
prezintă în felul următor (tabelul nr. 8.2): 

 

Tabelul nr. 8.2 – Distribuţia pădurilor  
după formele de relief (%) 

Zona montană peste 700 m altitudine 58.50% 

Zona de deal 150-700 m altitudine 32.70% 

Zona de câmpie sub 150 m altitudine 8.80% 

Sursa: Mediul înconjurător în România, Comisia Naţională pentru Statistică, 1998. 

 
Din totalul fondului forestier, suprafaţa parcursă cu tăieri a avut o evoluţie 

relativ crescătoare în perioada 1990-1993, ulterior trendul devenind 
descrescător (tabelul nr. 8.3). Acţiunile de tăiere pe suprafeţele împădurite sunt 
întreprinse în vederea valorificării acestora ca masă lemnoasă pusă în circuitul 
economic, dar şi pentru a asigura condiţiile favorabile de dezvoltare a 
arboreturilor care urmează să constituie viitoarele păduri. 
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Tabelul nr. 8.3 - Suprafaţa din fondul forestier parcursă cu tăieri (hectare) 

Anii Tăieri de regenerare 
Tăieri de produse 

accidentale 
Tăieri de îngrijire în 

păduri tinere 

1990 72915 512268 286902 

1991 69341 345945 270742 

1993 48749 441849 236991 

1994 47625 385393 267669 

1996 47908 382394 291728 

1997 46678 356492 260332 

Sursa: Mediul înconjurător în România, Comisia Naţională pentru Statistică, 1998. 

 
În anul 1997, masive tăieri de regenerare au fost operate, mai ales în 

judeţele Caraş-Severin (5816 ha), Suceava (2844 ha) şi Neamţ (2675 ha), iar 
tăierile de produse accidentale în principal în Suceava (82675 ha), Harghita 
(33805 ha) şi Neamţ (35862 ha). În ceea ce priveşte tăierile de îngrijire în 
pădurile tinere, judeţul Suceava ocupă primul loc, cu 22595 ha, urmând ju-
deţele Bacău cu 13579 ha şi Neamţ cu 11687 ha. 

Deşi pădurile reprezintă o resursă naturală importantă (materie primă 
necesară industriei lemnului, sursă de energie), această resursă este foarte 
greu regenerabilă (cca 50-100 de ani). 

Datorită faptului că evoluţia suprafeţelor acoperite cu păduri pe care se 
operează lucrări de regenerare este mult inferioară celei suprafeţelor parcurse 
cu tăieri (se regenerează doar aproximativ un sfert din cele tăiate), specialiştii 
sunt de părere că în perioda următoare tăierile trebuie reduse. De aceea, în 
ultimii ani, cotele de masă lemnoasă pentru exploatare au scăzut treptat la 
aproximativ 14 milioane m

3 
în anul 1997, din care cca 10 milioane m

3
 sunt 

destinaţi procesului de prelucrare industrială. Această limitare se va menţine şi 
în perioada următoare, ceea ce va impune industriei lemnului noi restricţii şi 
rigori: din aceeaşi cantitate de lemn să se producă un volum mai mare de 
produse, de calitate, utile, cu costuri reduse, în condiţiile protejării mediului. 

Datorită tăierilor masive de arbori pot avea loc importante dezechilibre 
ecologice, respectiv schimbări de topografie sau reducerea capacităţii de 
regularizare atmosferică şi hidrică a biosferei (reducerea protecţiei împotriva 
efectelor negative ale inundaţiilor, cutremurelor etc). 

Pădurile, privite ca sisteme biologice productive, furnizează masa 
lemnoasă care intră în circuitul economic (tabelul nr. 8.4), respectiv volumul 
brut de masă lemnoasă pe picior atribuit agenţilor economici în scopul 
exploatării (pe bază de autorizaţie de exploatare şi caiet de sarcini eliberat de 
unităţile silvice). Volumul total de lemn brut, (cca 14509 mii m

3
 în anul 1997), 

asigură baza de materii prime în proporţie de 95% pentru speciile valoroase 
(cireş, frasin, nuc, paltin), care deţin o pondere redusă, făcându-se apel la 
import. 
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Tabelul nr. 8.4 - Masa lemnoasă pusă în circuitul economic în perioada 
1995 – 1997 (mii m

3
 – volum brut) 

Anii Total Răşinoase Fag Stejar 
Diverse specii 

tari 
Diverse specii 

moi 

1995 13812.7 4973.1 4214.7 1550.5. 1774.4 1300 

1996 14803.3 5751.3 4266.3 1658.4 1875.8 1251.5 

1997 14508.5 5836.1 4263.1 1488.8 1756.6 1163.9 

Sursa: Anuarul statistic al României, 1998. 

 
Fondul forestier este amplasat preponderent (70%) în zonele muntoase 

şi de deal, greu accesibile pentru exploatare, comparativ cu alte ţări europene 
(Germania, Franţa, Suedia, Austria, Finlanda), unde peste 60% din păduri se 
află în zona de şes. Acestă situaţie face ca accesibilitatea la fondul forestier să 
fie redusă (aproximativ 1 milion ha de pădure sunt inaccesibile) şi se caracte-
rizează prin densitatea redusă a drumurilor forestiere (cca 7 m liniari la 1 ha de 
pădure, faţă de 20-40 m/ha în ţările dezvoltate). Distanţa medie de colectare a 
lemnului în exploatările forestiere este de 1,8 km, faţă de 0,3 km în Franţa sau 
1,2 km în Germania. Această realitate este cauza principală a decalajului 
însemnat dintre productivitatea muncii în exploatarea lemnului din România 
(zilnic 1,5 m

3
/persoană) faţă de alte ţări (de exemplu, în Germania, 4 m

3
/pers. 

zilnic). 
Starea de sănătate a pădurilor este influenţată de poluarea aerului, de 

acţiunea unor specii de insecte, diverse boli specifice, intemperii şi alte 
agresiuni climaterice, dar şi de acţiunea omului, respectiv defrişări iraţionale 
sau unele incendii provocate. 

Unul dintre cei mai importanţi indicatori care exprimă nivelul de 
deteriorare al arborilor este gradul de defoliere a frunzişului din coroana 
copacilor, indicator evaluat prin proporţia frunzelor căzute în raport cu o normă 
care variază de la specie la specie şi se detaliază în 5 clase (0 – 10% clasa 0 – 
neafectat; 11 – 25% clasa 1 – uşor; 26 – 60% clasa 2 – mediu; 61 – 99% clasa 
3 – sever; 100% clasa 4 – uscat). 

În anul 1997, starea de sănătate a pădurilor a fost evaluată conform 
sondajelor efectuate de către Regia Naţională a Pădurilor prin Sistemul de 
Monitoring Forestier, aplicat în deplină concordanţă cu metodologia comună 
adoptată de toate ţările membre la Programe de Cooperare Internaţionale 
privind evaluarea, analiza şi supravegherea efectelor poluării aerului asupra 
pădurilor, sondajele evidenţiind afectarea acestei componente esenţiale a 
mediului ca urmare a poluării aerului (tabelul nr. 8.5). 
  



 

 

 

684 

Tabelul nr. 8.5 - Defolierea arborilor la principalele specii şi la toate 
vârstele, pe clase de defoliere, în anul 1997 

 Clasa de defoliere (%) 

Suprafaţa pădurilor 
(mii ha) 

neafectat uşor mediu sever uscat 

Total 6237 59.7 25.1 13.2 1.3 0.7 

- răsinoase 1883 67.8 21.3 9.5 0.8 0.6 

- foiase 4354 57.5 26.1 14.2 1.5 0.7 

Sursa: Mediul înconjurător în România, Comisia Naţională pentru Statistică, 1998. 

 
Dintre speciile principale de răsinoase, pinii înregistrează cea mai mare 

vătămare, cu cca 19,3%, urmând bradul cu 12,1%. 
Dintre foiase, cele mai afectate sunt stejarul brumăriu şi stejarul pufos cu 

cca 3,2%, gimita cu aproximativ 28,2%, stejarul pedunculat cu cca 27,8% şi 
salcâmul cu 27,7%. 

La nivel macroeconomic, calitatea pădurilor (figura nr. 8.1) evidenţiază 
că numai 57,5%-67,8% din totalul suprafeţelor împădurite sunt încă neafectate 
de fenomenul de defoliere. La nivel regional, sunt unele judeţe unde proporţia 
de arbori uscaţi este foarte ridicată: 3,1% în Mehedinţi; 2,9% în Harghita; 3,5% 
în Dolj; 1,3% în Teleorman etc. 

 
Figura nr. 8.1. Gradul de defoliere al arborilor la nivel macroeconomic în 

România, în anul 1997 

 
 
Pădurile sunt nu numai surse de materie primă, dar au şi un rol deosebit 

în reglarea factorilor climaterici, în conservarea şi protejarea mediului 
înconjurător. Cel mai însemnat efect al poluării asupra pădurilor îl constituie 
reducerile considerabile ale creşterii acestora, care pot duce în final la uscarea 
totală a arborilor. Pe lângă reducerea creşterilor, efectele poluării se resimt şi 
asupra funcţiei recreative şi sanitare a pădurii. 
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Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier, care 
poate sta la baza determinării unei valori estimative a pădurilor, se calculează 
cu ajutorul următoarei relaţii (Monitorul oficial, 1999): 

 
unde: VT – valoarea terenului, exprimată în lei; 

S – suprafaţa terenului care se scoate definitiv din fondul forestier, 
exprimată în hectare; 

Cr – creşterea medie la vârsta de exploatabilitate corespunzătoare 
speciei majoritare şi clasei de producţie; 

n – numărul de ani necesari de la înfiinţarea unui arboret şi până la 
recoltarea primelor produse secundare care pot fi valorificate. Acest indicator 
are următoarele valori: 

• 10 ani pentru speciile repede crescătoare (salcâm, salcie, plop); 
• 30 de ani pentru speciile de cvercinee; 
• 20 de ani pentru celelalte specii; 
PML – preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă, stabilit periodic 

prin decizia directorului general al Regiei Naţionale a Pădurilor, pe baza datelor 
din ultima raportare statistică, defalcat pe specii sau pe grupe de specii, pe 
baza coeficienţilor prevăzuţi; N – coeficientul rezultat ca sumă a notelor 
atribuite terenului. Contravaloarea pierderii de creştere determinată de ex-
ploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii se calculează cu 
relaţia (Monitorul oficial, 1999): 

 
În care: S – suprafaţa terenului, exprimată în hectare; 
VEXO- volumul masei lemnoase la exploatabilitate, la hectar, pentru 

specia principală şi clasa de producţie corespunzătoare acesteia; Vm- volumul 
actual al masei lemnoase la hectar, preluat din amenajamentul silvic, la care se 
adaugă creşterea corespunzătoare numărului de ani scurşi de la data 
amenajării şi se scade volumul extras în aceeaşi perioadă (m

3
/ha); Nr 

coeficientul egal cu nota acordată pentru criteriul prevăzut. Criteriile pe baza 
cărora se determină coeficienţii N şi N1 sunt: 

• tipurile funcţionale ale categoriilor de arboreturi (TI, TII,...,TVI);  
• amplasarea terenului faţă de localităţi; 
• amplasarea terenului faţă de reţelele de transport; 
• posibilităţile de racordare la reţelele tehnico-edilitare ale zonei; 
• ponderea suprafeţei fondului forestier naţional din judeţul în raza căruia 

se află terenul, în suprafaţa totală a judeţului. 
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B. FONDUL CINEGETIC 
Ingerinţa omului în ecosistemele naturale, terestre sau acvatice a 

produs, în mod incontestabil, mai ales în ultimele decenii, mai mult daune 
decât foloase. 

Părerile divergente şi controversele specialiştilor privind cauzele sau 
direcţiile de acţiune ale omului pentru a stopa acest fenomen au antrenat şi 
atitudinea adoptată faţă de interrelatiile dintre speciile de animale care 
constituie obiectul gospodăririi cinegetice, şi care, în multe cazuri, reflectă 
puncte de vedere uneori subiective. 

Fondul cinegetic este reprezentat în România de fauna sălbatică prin 
prisma dreptului de folosinţă pentru vânătoare a fondului forestier, drept care 
revine, conform Legii nr. 103/1996, exclusiv Direcţiei de Vânătoare din cadrul 
Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. 

Din punct de vedere fizic, fondul cinegetic este constituit din 2226 de 
fonduri de vânătoare (reîmpărţite din cele 1700, existente anterior), pentru care 
urmează să se stabilească nivelele de bonitate pentru iepure, cerb comun, 
cerb lopătar, capră neagră, fazan şi mistreţ, animale pentru care se calculează 
în mod oficial acest indicator. 

În prezent, din fauna României sunt identificate un număr de 33802 
specii, din care 33085 de nevertebrate şi 717 de vertebrate (dintre care doar 
24 de specii fac obiectul unei protecţii totale pe teritoriul României). Dintre 
vertebrate, din cele 102 specii de mamifere şi 364 de specii de păsări, câte 
două specii au dispărut, iar două specii de mamifere şi şase specii de păsări 
sunt ameninţate cu dispariţia. De remarcat, în acest sens, este dispariţia 
bourului acum 500 de ani, a zimbrului în urmă cu 100 de ani, a dropiei şi 
castorului acum 70 de ani, sau ameninţarea cu dispariţia a cocoşului de 
mesteacăn şi a muflonului. 

Evoluţia conceptului despre vânat şi vânătoare a evidenţiat faptul că, 
până nu demult, în Ardeal, Bucovina şi Banat, de o importanţă deosebită era 
valoarea trofeului ca rezultat al vânătorii, în timp ce în Ţara Românească şi 
Moldova, vânatul era considerat mai degrabă o sursă de hrană. Din anul 1972, 
la expoziţiile de trofee vânătoreşti s-a constatat o creştere a ponderii de trofee 
din Moldova şi Ţara Românească, semn al reorientării interesului spre 
"valoarea de trofeu" a vânatului. 

Obiectivele strategice ale managementului cinegetic din România trebuie 
să urmărească conservarea faunei de interes vânătoresc, în condiţiile 
menţinerii echilibrului agrosilvocinegetic specific realităţilor ţării, în principal 
datorită descreşterii continue a efectivelor animalelor şi păsărilor sălbatice de 
interes vânătoresc în ultimii ani (figura nr. 8.2). Printre aceste obiective, în 
prezent se constituie: 

- urmărirea introducerii în amenajamentele silvice a componentelor de 
conservare a faunei prin compoziţii de regenerare a pădurilor, lucrărilor 
silviculturale şi asigurării terenurilor de hrană; 
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Figura nr. 8.2. Evoluţia efectivelor speciilor de vânat în România, în 
perioada 1992-1997 

 
 

 înscrierea obligativităţii ca gestionarii fondurilor de vânătoare să se 
doteze, pe măsură ce acestea apar, cu mijloace şi tehnici moderne de 
evaluare, care să asigure o precizie mai mare a lucrărilor; 

 stabilirea cotelor de extras pe sexe şi vârste (inclusiv la selecţia cer-
bilor şi căpriorilor), pentru redresarea structurii nivelului populaţional şi 
a creşterii calităţii, la unele specii purtând trofee cinegetice; 

 reactualizarea raselor de câini admise la vânătoare; 

 reanalizarea metodelor şi mijloacelor vânătoreşti, pentru întârzierea 
celor care au efecte negative asupra evoluţiei familiilor cinegetice; 

 constituirea unor rezervaţii de genofond pentru cerb comun, capră 
neagră, căprior şi a unor arii protejate pentru dropie, cocoş de munte 
etc. 

Atingerea acestor obiective propuse impune realizarea unor strategii pe 
termen scurt şi mediu privind, în principal, organizarea şi reglementarea 
activităţilor de vânătoare, introducerea unui management mai eficient al faunei 
cinegetice, perfecţionarea învăţământului, cercetării şi dezvoltării în domeniul 
cinegetic etc. 
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Anexa 8.1 - Evoluţia şi evaluarea fondului cinegetic din România în 
perioada 1950-1998 

 

Cerbul comun 

- capete - 

Anul Efective de animale / an Recoltări de animale / an 

1950 2000 80 

1960 13000 209 

1970 28000 1775 

1989* 47000 2200 

1998 36000 1300 

* maximul efectivelor de animale în această evoluţie  
Sursa: Mediul înconjurător în România, Comisia Naţională pentru Statistică, 1998. 

 
În prezent se constată o creştere relativ mare a numărului de exemplare 

de cerb comun din zona de câmpie prin extinderea ariei de răspândire în 
judeţele din sudul ţării. 

Trofeele cinegetice ale cerbilor sunt evaluate pe piaţa mondială la cca 
1700-25000 DM, în funcţie de anumite criterii (vârstă, craniu). 

 
Cerbul lopătar 

- capete - 

Anul Efective de animale / an Recoltări de animale / an 

1950 500  

1960 S2000 117 

1970 3500 487 

1991* 12500 1458 

1998 7000 600 

* maximul efectivelor de animale în această evoluţie  
Sursa: Mediul înconjurător în România, Comisia Naţională pentru Statistică, 1998. 

 
În cazul cerbului lopătar, specialiştii sunt de părere că există mari 

concentrări de efective în judeţele Timiş şi Arad. Una dintre cele mai alarmante 
situaţii o reprezintă faptul că se constată mari disproporţii de sexe, mai ales în 
Ardeal, raportul masculi-femele fiind de aproximativ 1:10. Situaţia se datorează 
faptului că, trofeele cerbilor lopătari masculi sunt mai valoroase decât ale 
femelelor, motiv pentru care sunt preferate pentru vânătoare în principal 
exemplarele masculine. 
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Căpriorul 

- capete - 

Anul Efective de animale / an Recoltări de animale / an 

1950 16000 280 

1960 85000 1500 

1970 190000 9000 

1979* 296000 30000 

1993 192000 7000 

1998 140000 4000 

* maximul efectivelor de animale în această evoluţie  
Sursa: Mediul înconjurător în România, Comisia Naţională pentru Statistică, 1998. 

 
Între anii 1979-1982 s-a recoltat un număr relativ constant de exemplare 

(cca 3000) şi, drept urmare, numărul acestora a început să scadă. Mai mult, 
datorită braconajului masiv, în Câmpia Română, numărul de exemplare de 
căprior a scăzut dramatic. 

De remarcat că un trofeu vânătoresc al unui exemplar de căprior 
valorează pe piaţa internaţională între 300 şi 6000 DM. 

 

Capra neagră 

- capete - 

Anul Efective de animale / an Recoltări de animale / an 

1950 1500 3 

1960 4600 82 

1970 6400 159 

1987* 9100 51 

1998 7800 130 

* maximul efectivelor de animale în această evoluţie  
Sursa: Mediul înconjurător în România, Comisia Naţională pentru Statistică, 1998. 

 
 
De-a lungul evoluţiei, efectivele de capre negre au fost relativ constante, 

aceste animale cu un habitat preponderent alpin, neintrând în conflict cu 
interesele omului. 

Pe piaţa mondială, valoarea economică a unui trofeu vână-toresc de 
capră neagră este între 1000 şi 12000 DM, iar pe cea locală, unde, în afară de 
coarne se evaluează şi alte elemente (pielea, carnea) de 1-2 milioane de lei.  
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Muflonul  

– capete - 
 
 

Anul Efective de animale / an Recoltări de animale / an 

1968 40 1 

1975 315 5 

1982 925 72 

1987 800 0 

1988* 981 18 

1992 693  

1998 60 1 

* maximul efectivelor de animale în această evoluţie  
Sursa: Mediul înconjurător în România, Comisia Naţională pentru Statistică, 1998. 

 
Muflonul, specific din Corsica, este un animal aclimatizat în România în 

rezervaţia naturală de la Scroviştea, introdus în două tranşe din Cehia (ultima 
de 300 de capete, în 1978-1979). 

Dintr-o altă colonie dezvoltată separat la Negureni-Constanţa, statisticile 
mai evidentiează doar 10-15 exemplare, cauza acestei scăderi drastice fiind 
braconajul, migraţiile în Bulgaria şi duşmanii naturali din zonă (şacalul). 

 

Ursul carpatin 

- capete - 

Anul Efective de animale / an Recoltări de animale / an 

1950 1000 40 

1960 3200 24 

1970 4200 275 

1988* 7780 63 

1991 6800 246 

1998 5500 200 

* maximul efectivelor de animale în această evoluţie  
Sursa: Mediul înconjurător în România, Comisia Naţională pentru Statistică, 1998. 

 
În ultimii ani, aria de răspândire a ursului a scăzut, acesta retrăgându-se 

din zona de câmpie, datorită, mai ales defrişărilor masive sau vânării de către 
posesorii de animale domestice pentru care reprezintă o ameninţare. 

Pe piaţa mondială, valoarea economică a trofeelor cinegetice provenite 
de la aceste animale este, în funcţie de exemplar, de cca 5000-30000 DM. 
Această mare valoare, se datorează, în parte, şi faptului că în Europa urşii mai 
sunt doar în număr foarte mic (în Bulgaria cca 40-100 de exemplare, în Croaţia 
aproximativ 200, în Franţa şi Elveţia cca 15 -20 etc). 
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Mistreţul 

- capete - 

Anul Efective de animale / an Recoltări de animale / an 

1950 4300 1000 

1960 15700 2200 

1970 17600 5000 

1980* 54000 16800 

1989 53400 12531 

1998 40000 10000 

* maximul efectivelor de animale în această evoluţie  
Sursa: Mediul înconjurător în România, Comisia Naţională pentru Statistică, 1998. 

 
După anul 1960 are loc o inversiune de arial, scăzând numărul de exem-

plare din zona de munte şi crescând cel din zona de câmpie şi ariile joase. 
Valoarea economică a trofeelor cinegetice (în special colţii) este de 

aproximativ 200-2000 DM, în funcţie de exemplar. 
 

Cocoşul de munte 

- capete - 

Anul Efective de animale / an Recoltări de animale / an 

1950 2700 70 

1960 8300 174 

1970 8890 218 

1977 10000 140 

1989* 10200 183 

1998 8000 140 

* maximul efectivelor de animale în această evoluţie  
Sursa: Mediul înconjurător în România, Comisia Naţională pentru Statistică, 1998. 

 
Efectivele au avut o evoluţie relativ constantă, cocoşul de munte nein-

trând practic în conflict cu interesele omului. Singurele ameninţate de prădători 
sunt cuiburile, care sunt amplasate la nivelul solului. 

Valoarea economică a unui trofeu este de cca 2000 DM. 
Evoluţia efectivelor de iepuri a fost relativ constantă, variind în jurul cifrei 

de 1-1,1 milioane de exemplare, în timp ce recoltările au atins cca 40-50000 de 
exemplare pe an. 

Evoluţia efectivelor de potârnichi a variat în jurul cifrei de 100000 de 
exemplare, iar recoltările în jurul cifrei de 700-1000 de exemplare pe an. 

Dropia a dispărut din statistică în 1962, când mai erau 10 exemplare 
(cifre incerte), în ultimii cinci ani constatându-se apariţia acesteia în vestul ţării, 
probabil migrate din Ungaria. 
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Evoluţia efectivelor de râşi a variat între 1500-2400 de exemplare, iar 
recoltările în jur de 20-25 de exemplare pe an. 

Până în anul 1970, efectivele de lupi au fost relativ constante, cca 4000-
4500 de exemplare pe an, cifră aproximativ egală cu cea a recoltărilor, ceea ce 
evidenţiază perpetuarea speciei doar pe baza sporului anual. Din această 
cauză, din 1976 s-a interzis vânătoarea acestui animal, însă, datorită 
braconajului, numărul lor a scăzut totuşi. După 1990, s-a interzis uciderea 
acestora prin otrăvire, folosirea capcanelor sau uciderea puilor, motiv pentru 
care numărul lor a crescut. Deşi cota anuală permisă pentru vânătoare este de 
cca 500 de exemplare, vânătoarea acestui animal este dificilă, reuşindu-se 
uciderea a doar 100 de exemplare anual. 

Printre animalele mai rar întâlnite în România se mai pot enumera 
marmota (120 de exemplare), elanul (câteva exemplare migrate de curând din 
Ucraina), capra ibex (din 18 capete importate din Italia în 1980 mai există cca 
două exemplare în judeţul Alba), cocoşul de mesteacăn (cca 40 de exemplare) 
etc. Pentru aceste animale, se caută soluţii pentru creşterea numărului lor, 
continuându-se cercetările pentru aclimatizarea şi a altor animale şi păsări 
sălbatice care s-ar putea adapta mediului natural din România în scopul 
îmbogăţirii faunei cinegetice. 

 
 



CAPITOLUL 9 - EVALUAREA ECONOMICĂ A 
REZERVELOR DE HIDROCARBURI 

 
România este recunoscută în literatura de specialitate ca prima ţară din 

lume cu producţie de ţiţei, înregistrată, de 275 tone extrase, în anul 1857. 
Legile miniere din anii 1895 şi 1924 au stimulat pătrunderea capitalului 

străin, ceea ce a condus la înfiinţarea a numeroase societăţi cu capital mixt; ca 
urmare, producţia de petrol a crescut continuu, ajungând la 250 mii tone în 
anul 1900 (locul 3 în lume după Rusia şi SUA), la 1,1 milioane tone în anul 
1920 (locul 4 în lume), atingând o producţie maximă interbelică de 7,147 
milioane tone în anul 1937 şi un maxim de 14,7 milioane tone în anul 1976, 
România situându-se la aceea dată doar pe locul 20 în lume. 

În ceea ce priveşte exploatarea gazelor naturale, aceasta a demarat încă 
din anul 1909, prin sonda nr. 2 Sărmăşel, când s-a pus în evidenţă primul 
zăcământ de gaze din Bazinul Transilvaniei. 

Activităţile menţionate au permis ca în cei peste 135 de ani, cât însu-
mează istoria exploatării petrolului şi a gazelor naturale în România, să fie 
puse în evidenţă 380 de structuri cu petrol şi 154 de structuri cu gaze naturale, 
distribuţia acestora fiind neuniformă pe cuprinsul ţării. 

Astfel, România are pe uscat şi pe mare o suprafaţă cu roci sedimentare, 
condiţii de acumulare a hidrocarburilor de circa 130 mii km

2
. În această 

suprafaţă condiţiile geologice sunt foarte diferite, având o influenţă importantă 
asupra activităţii de explorare şi exploatare. Lucrările seismice şi de foraj 
geologic până la 4000 m pot fi considerate ca foarte avansate în toate unităţile 
geologice, exceptând zona Carpaţilor Orientali unde tectonica este foarte 
complicată, tehnologiile de prospecţiune nu sunt suficiente, iar căile de acces 
nu permit o dezvoltare sistematică a lucrărilor geologice. 

Zăcămintele de hidrocarburi din România se găsesc cantonate în forma-
ţiuni geologice de vârste diferite, de la paleozoic superior (cele mai vechi), 
până la Levantin (cele mai tinere), distribuite în unităţi geologice majore 
distincte. 

Din acest punct de vedere, 50,9% din rezervele descoperite se locali-
zează în Carpaţii Orientali; 25,3% în Platforma Moesică; 15,7% în Depresiunea 
Getică; iar restul de 8,4% în alte şase unităţi geologice. Pe intervale 
stratigrafice, primele locuri le deţin pliocenul şi miocenul (45,5%, respectiv 
29%), urmate de paleogen (12,8%) şi mezozoic (11,4%). Pe trepte de 
adâncime, numai 2,1% din rezervele descoperite până în prezent se situează 
la adâncimi mai mari de 3500 m. 

Pentru zonele vechi, aceste caracteristici conduc la apariţia de condiţii 
specifice unor zăcăminte aflate într-un stadiu avansat de depletare, în care 
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există o pondere mare a impurităţilor în fluidul extras (82,5-95%), a numărului 
de sonde aflate încă în producţie (19-23%), a ţiţeiului extras prin pompaj (18,8-
29%) şi a producţiei în volumul total realizat la nivelul ramurii (18,3-21,5%). 

Suprafaţa ou condiţii de formare şi acumulare de ţiţei are un grad 
avansat de cercetare. Până în prezent s-au efectuat circa 295 mii km profile 
seismice, dintre care 230 mii km pe uscat şi 65 mii km pe mare, realizându-se 
astfel o densitate medie de 2 km profil/km

2
 de uscat, respectiv 2,9 km 

profil/km
2
 pe mare. Prin forajul de cercetare au fost săpate peste 23500 sonde 

de prospecţiuni şi explorare, inclusiv pentru gaze, însumând peste 35 mil. m 
foraţi, densitatea medie a forajului fiind de o sondă la 6 km

2
 de suprafaţă cu 

perspective. În aceste condiţii, eficienţa forajului de explorare a variat între 
valori cuprinse între 0,820 şi 0,968 tone ţiţei extras pe metru de foraj. 

Potenţialul actual al României este alcătuit din rezerve geologice 
descoperite în proporţie de 57% şi rezerve de perspectivă de 43%. Din 
rezervele recuperabile de ţiţei şi gaze condensate de categorie A+B puse în 
evidenţă până în prezent în cele 380 de structuri petrolifere, s-au extras 76% 
din rezerve, rămânând de extras 24%. 

Rezervele iniţiale exploatabile pe seama energiei naturale a zăcămin-
telor au fost extrase în proporţie de 85,5%, iar din cele pe seama aplicării 
metodelor de creştere a factorului de recuperare s-au extras 41,6%. Ca 
urmare, în fondul actual de rezerve predomină cele secundare (52,2%). Din 
rezervele secundare, 15% necesită metode de recuperare complicate, metode 
mai puţin experimentate până acum, astfel încât zăcămintele valorificate prin 
aplicarea proceselor de recuperare intensivă participă doar cu 30% la 
realizarea producţiei de ţiţei. 

Rezervele de ţiţei şi gaze condensate, posibil de descoperit în viitor, 
pentru factorii primari de recuperare (15-20% pe uscat şi 30% în Marea 
Neagră), reprezintă 9% din potenţialul total şi 10% din rezervele descoperite, 
iar prin aplicarea unor tehnologii moderne, rezervele viitoare pot creşte cu 
65%. Rezervele de perspectivă se apreciază că vor proveni, în proporţie de 
68% din rezerve de prognoză şi 32% din rezervele C1+C2 pe structurile 
cunoscute. În aceste condiţii, prognozele efectuate apreciază că, prin 
realizarea lucrărilor de investiţii destinate promovării rezervelor recuperabile de 
ţiţei, se va putea realiza acoperirea cu rezerve a producţiei pentru următorii 15-
20 ani. 

Coeficientul anual de consum din rezerve, care reprezintă gradul de 
solicitare prin exploatare a zăcămintelor, are o valoare medie de 3,2%, fiind 
diferit pentru cele două categorii de rezerve menţionate: 6,48% în cazul 
rezervelor primare, în limita valorilor care se realizează pe plan mondial, şi de 
3% pentru rezervele secundare, ca efect al dificultăţilor în aplicarea proceselor 
de recuperare la scară industrială. 

Astfel, rezervele recuperabile iniţiale de ţiţei şi gaze naturale exploatate 
de SNP PETROM însumează până în prezent circa 300 milioane tep (rezerve 
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A+B, din care 195 milioane tep ţiţei), marcate însă de gradul accentuat de 
epuizare menţionat anterior. Potrivit unor evaluări ale Departamentului 
American de Prospecţiuni (US Survey), România dispune de rezerve de ţiţei de 
circa 200 milioane tone şi, respectiv, de rezerve de gaze naturale de circa 400 
miliarde m

3
, cantonate la adâncimi mai mari de 4000 m şi în condiţii geologice 

complicate. 
Potenţialul total de rezerve descoperit în ultimii 15 ani însumează 31,5 

milioane tone, din care 24,8 milioane tone au fost aduse la nivelul categoriilor 
A+B, contribuind astfel cu 48% la creşterile efective totale de rezerve. Din 
păcate, toate zăcămintele noi au dimensiuni mici, rezervele potenţiale variind 
între 5136 mii tone şi câteve mii tone, cu o medie generală de 233,8 mii tone. 
Zăcămintele noi descoperite în această perioadă au avut o contribuţie la 
producţia de ţiţei şi condensat de 10,2 milioane tone (8,7% din total), aportul 
cel mai important revenind zăcământului Lebăda Est, din bazinul continental al 
Mării Negre, cu 2,9 milioane tone. 

Un indicator important utilizat în aprecierea eficienţei procesului de 
obţinere a resurselor energetice este consumul energetic specific, direct şi 
cumulat. Consumul energetic specific direct, la nivel de ramură, are o valoare 
scăzută de 0,1124 tcc/t ţiţei pentru faza de extracţie (adică 8% din echivalentul 
energetic al ţiţeiului extras din zăcământ) şi de circa 0,1757 tcc/t ţiţei pentru 
fazele de foraj, extracţie şi transport ale ţiţeiului (adică 12,6% din echivalentul 
energetic al ţiţeiului extras). Având în vedere că energia înglobată în utilaje 
reprezintă, în medie, circa 0,046 tcc/t ţiţei, rezultă că aportul energetic net al 
ţiţeiului extras (energia netă disponibilă) este de 1,2416 tcc/t ţiţei în urma fazei 
de extracţie (adică un randament de extracţie de 88,7%) şi de 1,1783 tcc/t ţiţei 
în urma fazelor de foraj, extracţie şi transport (adică un randament de extracţie 
a ţiţeiului de 84,1%). Aceste consumuri se modifică pentru ţiţeiul extras prin 
procesele de recuperare intensivă şi pot diminua considerabil randamentul de 
extracţie, care atinge valori de 82,1% în cazul injecţiei de apă, de 70,2% în 
căzui combustiei subterane şi de numai 14,7% în cazul injecţiei cu abur. 

Perspectiva dezvoltării industriei extractive a ţiţeiului vizează extinderea 
unor metode de recuperare, mai puţin folosite în prezent, asupra zăcămintelor 
cu condiţii favorabile şi creşterea, pe această bază, a rezervei recuperabile. Se 
au în vedere metodele termice de recuperare şi metodele chimice (injecţia de 
polimeri, injecţia de soluţii micelare şi injecţia de C02). De altfel, acestea sunt 
metodele de extracţie cele mai eficiente sub aspectul nivelului factorului final 
de recuperare realizat, în momentul actual aceste metode contribuind numai cu 
3,7% (metodele termice) şi respectiv cu 0,1% (injecţia de soluţii micelare). 

În ţara noastră, zăcămintele de gaze naturale se găsesc cantonate în 
special în Transilvania şi Muntenia (zona subcarpatică). În Bazinul Transil-
vaniei, gazul metan (care reprezintă circa 2/3 din producţia totală de gaze 
naturale, restul de 1/3 fiind constituit din gazele libere şi gazele asociate 
extrase din zona extra-carpatică) se găseşte în zăcăminte dispuse la adâncimi 
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între 150-1600 m, cu un grad ridicat de puritate (99,17-99,77% metan, restul 
azot, oxigen şi bioxid de carbon, nu au compuşi cu sulf şi au conţinut redus de 
gaze inerte) şi presiune mare (40-60 atm). Zăcămintele din celelalte zone sunt 
mai puţin bogate în metan şi cu presiuni mai mici (20-40 atm). Mai recent, în 
afara zăcămintelor cunoscute anterior (Bazinul Transilvaniei şi Muntenia), au 
mai fost descoperite şi date în exploatare alte zăcăminte situate în zona 
subcarpatică şi în platforma continentală a Mării Negre. 

Rezultatele activităţilor de prospecţiune şi cercetare geologică s-au 
materializat într-un apreciabil potenţial de rezerve geologice, format din rezerve 
existente (valorificabile) şi rezerve de perspectivă. De menţionat că rezervele 
existente sunt evaluate pe criterii geologice, urmare a lucrărilor de exploatare 
efectuate, şi pe criterii economice, iar rezervele de perspectivă sunt evaluate 
numai pe baza lucrărilor de prospecţiune. 

Potenţialul actual de rezerve de gaze naturale al României este alcătuit 
din 73,4% rezerve existente şi 26,6% rezerve de perspectivă, structurate după 
'tipul lor şi după zonele geologice majore. Rezervele existente sunt localizate în 
274 de structuri geologice, din care peste 80% sunt localizate în două sau mai 
multe zăcăminte suprapuse în cadrul unei structuri, răspândite inegal pe 
teritoriul ţării, atât în zona de uscat (98,8%), cât şi pe platoul continental al 
Mării Negre (1,2%). Cele mai importante structuri şi respectiv rezerve sunt 
concentrate în Depresiunea Transilvaniei (65%), restul de 35% fiind localizate 
în zona extra-carpatică. 

Zăcămintele de gaze naturale sunt situate la adâncimi cuprinse între 200 
şi 4300 m, din totalul rezervelor de uscat 94,9% aflându-se la adâncimi peste 
3500 m, iar restul de 3,9% la adâncimi mai mici de 3500 m. Este importantă 
relevarea acestui aspect deoarece obţinerea unei producţii de la o adâncime 
mai mare este strâns legată de creşterea cheltuielilor de exploatare pe metrul 
cub extras. Zăcăminte însemnate de gaze (85 miliarde m

3
) sunt estimate a fi 

situate în platforma continentală a Mării Negre, dar la adâncimi de peste 80 m. 
De asemenea, s-au făcut puţine explorări sub stratul de sare din Transilvania 
la adâncimi peste 3500 m. 

Din totalul rezervelor existente în zăcăminte, 36% sunt de joasă presiune 
(sub 20 atm.): ele se folosesc în apropierea sursei (de obicei în industria 
chimică şi în alte scopuri tehnologice -încălzirea locuinţelor, încălzirea apei 
menajere, sere etc.) sau se transportă la distanţe mari prin comprimare în 
câmpurile de extracţie; restul de 64% sunt cu presiune mai mare de 20 atm. 
(adică de înaltă şi medie presiune) şi pot constitui surse de alimentare a 
conductelor de transport pentru distanţe mari şi medii (sub acţiunea propriei 
presiuni). În Depresiunea Transilvaniei, principalul furnizor de gaz metan al 
ţării, din rezerva totală existentă, numai 57% din zăcăminte au presiuni mai 
mari de 20 atm. 
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În ceea ce priveşte rezervele recuperabile de gaze naturale din 
România, din volumul total actual al acestora 73% se află în patrimoniul 
ROMGAZ şi 27% în evidenţa SNP PETROM. 

Potrivit unor evaluări ale Departamentului American de Prospecţiuni (US 
Survey), rezervele din categoriile A+B aflate în patrimoniul ROMGAZ, 
cantonate în Depresiunea Transilvaniei şi Extracarpaţi, se ridică la circa 1100 
miliarde m

3
, la care se adaugă rezervele de categoriile C1+C2 de circa 240 

miliarde m
3
. Rezervele recuperabile iniţiale exploatate de SNP PETROM se 

ridică la circa 80 miliarde m
3
 pentru rezervele din categoriile A+B. 

În ceea ce priveşte rezervele de perspectivă, este important de subliniat 
faptul că, în perioada viitoare, rezervele de gaze din Depresiunea Transilvaniei 
(21,3%) vor fi depăşite de cele posibil de descoperit în Depresiunea Getică 
(24,7%), ceea ce trebuie să determine o schimbare de optică relativ la 
amplasarea consumatorilor faţă de sursele potenţiale de gaze. 

Rezervele existente şi de perspectivă determinate pentru gazele naturale 
exploatate în România, alături de rezerva deja consumată, însumează la un loc 
51,2% din total, atestă că, deşi potenţialul actual este aparent satisfăcător 
(48,8% rezerve rămase), acesta nu va putea asigura în viitor menţinerea 
nivelului producţiei sau cerinţele consumatorilor, datorită declinului natural al 
energiei de zăcământ pentru care dezvoltarea producţiei este limitată de 
calitatea – presiunea şi adâncimea – şi volumul rezervelor. 

Consumul din rezervele recuperabile iniţiale pe total tară este de 65,7%, 
din care 70% la ROMGAZ' şi 48% la SNP PETROM. Totodată, coeficientul 
anual de consum mediu din rezervele totale pe întreaga ţară este de 5,5%, o 
valoare apropiată de cea realizată pe plan mondial, ceea ce determină o 
atenuare a potenţialului zăcămintelor. Trebuie menţionat faptul că multe 
zăcăminte cu caracteristici productive mai bune şi cu presiuni ridicate se 
exploatează cu coeficienţi de consum de 7-13%, ceea ce în viitor va determina 
o epuizare mai rapidă a potenţialului lor productiv. 

Ca urmare, gradul de asigurare a producţiei din rezervele existente este 
de circa 15 ani şi din rezervele de perspectivă este de circa 5 ani. 

În acest context trebuie remarcat faptul că, deşi producţia extrasă a 
scăzut cu circa 15,6%, iar consumul total de combustibil convenţional utilizat în 
extracţia gazului metan s-a redus cu 28%, consumul specific de energie 
electrică a crescut cu 8,1%. Acest consum suplimentar se datorează, în 
principal, volumului crescut de gaz metan care necesită comprimare în câmpul 
de extracţie pentru asigurarea livrării la consumatori. 

Ritmul anual de creştere a rezervelor a fost apreciat în funcţie de 
condiţiile geologice ale teritoriului României, precum şi de posibilităţile tehnice 
şi tehnologice ale industriei româneşti. În aceste condiţii s-au realizat creşteri 
ale rezervelor de circa 9 miliarde m

3
 pe an în perioada 1990-1995 şi de numai 

7-8 miliarde m
3 

în anii următori, ca urmare a epuizării resurselor. Deoarece 
volumul producţiei depăşeşte de 2,35 ori volumul rezervelor posibil de 
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descoperit, se impune acordarea de sume de investiţii importante, cu toate că 
fondul de rezerve de gaze existente a scăzut cu 16% în ultimii ani. 

Pentru stabilirea preţului de referinţă pentru ţiţeiul extras în România, se 
pot utiliza rezultatele Studiului nr. 9295/1995 "Analiza ţiţeiurilor româneşti", 
efectuat de ICERP Ploieşti în baza Contractului nr. 5041/1995, prin care s-au 
determinat următoarele tipuri (sortimente calitative) de ţiţei brut extras în 
România de către titularii acordurilor petroliere, în funcţie de caracteristicile fizi-
co-chimice (tabelul nr. 9.1): 

 
Tabelul nr. 9.1 - Caracteristicile ţiţeiurilor româneşti; pe zone de extracţie 

Tipuri 
(sortimente) 

de ţiţei 

Densitate 20 C 
Densitate 

API 
Apă % 

vol. 
Cloruri, 

ppm 
Sulf %g 

ASTM D-1298 
ASTM D-

1298 
ASTM 
D-95 

IP265 D-129 ASTM 

A 1 Vest 0,916 22,2 0,2 123 0,34 

A 3 Vest 0,879 28,6 0,4 227 0,32 

A 3 Rest 0,923 21,1 0,2 53 0,30 

A 3 Selecţionat 0,880 28,4 0,5 124 0,35 

A 3 Neselecţionat 0,887 27,3 0,2 37 0,40 

A 3 Videle 0,943 18,0 0,5 139 0,30 

A 3 Independenţa 0,937 18,7 1,8 229 0,70 

A 3 Suplac 0,962 15,1 1,0 13 0,17 

B Oltenia 0,833 37,5 0,2 19 0,19 

B Rest 0,872 30,0 0,2 115 0,19 

C Selecţionat 0,821 39,9 0,4 51 0,15 

C Moldova 0,853 33,6 0,3 109 0,29 

C Marin 0,838 36,4 0,8 52 0,01 

C Rest 0,858 32,7 0,1 218 0,18 

 
Randamentele obţinute prin prelucrarea tipurilor (sortimentelor calitative) 

de ţiţei menţionate în tabelul nr. 9.1, determinate în condiţiile unei rafinării de 
complexitate medie şi capacitate de 3,5 milioane tone/an, prin metoda ASTM 
D-2892, sunt prezentate în tabelul nr. 9.2: 

 
Tabelul nr. 9.2 - Randamentele de prelucrare a ţiţeiurilor româneşti, pe 

tipuri de ţiţeiuri 

Tipul de ţiţei 

Randamente de prelucrare în rafinării – % - 

LPG 

Naphth
a 

Physica
l 

Premiu
m 0,15 

G/L 

Jet 
Kerosone 

Oil 

GasoiI 
EN590 

1% 
Fuel 
Oil 

Coc
s 

Consum 
tehnologi

c 

A 1 Vest 2,22 1,83 17,01 5,29 22,49 42,28 2,86 6,0 

A 3 Vest 2,43 5,18 18,08 5,29 23,64 36,14 2,86 6,3 

A 3 Rest 2,35 3,21 18,08 5,29 25,17 36,72 2,86 6,3 
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Tipul de ţiţei 

Randamente de prelucrare în rafinării – % - 

LPG 

Naphth
a 

Physica
l 

Premiu
m 0,15 

G/L 

Jet 
Kerosone 

Oil 

GasoiI 
EN590 

1% 
Fuel 
Oil 

Coc
s 

Consum 
tehnologi

c 

A 3 Selecţionat 1,91 1,70 13,60 5,29 28,33 40,98 2,86 5,3 

A Neselectionat 1,82 1,51 12,89 5,29 26,13 44,34 2,86 5,1 

A 3 Videle 1,40 0,75 8,91 5,29 17,42 59,16 2,86 4,2 

A 3 
Independenţa 

1,42 1,03 9,19 5,29 24,79 51,06 2,86 4,3 

A 3 Suplac 1,40 0,65 8,90 5,29 14,74 61,96 2,86 4,2 

B Oltenia 2,41 15,61 18,08 5,29 31,78 17,10 2,86 6,8 

C Selecţionat 2,35 14,10 18,08 5,29 31,68 18,82 2,86 6,8 

C Moldova 2,58 14,86 18,08 5,29 26,61 22,94 2,86 6,7 

C Marin 2,58 12,15 18,08 5,29 25,04 25,64 2,86 7,4 

CRest 2,41 7,65 18,08 5,29 26,70 30,50 2,86 6,5 

 
Sortimentul Suez-Blend se consideră ţiţei de referinţă, cu caracteristici 

fizico-chimice şi condiţii de calitate şi de piaţă asemănătoare tipurilor de ţiţei 
din producţia internă, având următoarele randamente de prelucrare, 
determinate în condiţii similare cu cele prevăzute în tabelul nr. 9.2 (tabelul nr. 
9.3): 

 

Tabelul nr. 9.3 - Randamente de prelucrare pentru principalele produse 
petroliere 

Produsul Randamente de prelucrare în rafinărie (%) 

L.P.G. 2,82 

Naphtha Physical 6,65 

Premium 0,15 G/L 18,08 

Jet Kerosene 5,29 

Gasoil EN 590 20,74 

1 % Fuel Oil 37,20 

Cocs 2,86 

Consum tehnologic 6,37 

 
Preţurile de referinţă, astfel determinate, se corectează cu diferenţa 

dintre valoarea produselor obţinute prin prelucrarea acestor tipuri de ţiţei şi 
valoarea produselor obţinute din rafinarea ţiţeiului de referinţă, pe de o parte, şi 
cu diferenţa dintre costul transportului pentru o tonă metrică pentru ţiţeiul din 
producţia internă şi costul transportului pentru o tonă metrică pentru ţiţeiul de 
referinţă pe de altă parte, conform următoarei formule: 
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în care: 
P – reprezintă preţul de referinţă al tipului (sortimentului do-domestic 

mestic calitativ) de ţiţei considerat, conform clasificării prevăzute la art.1, la 
ieşirea din staţiile de tratare şi separare a ţiţeiului, prevăzute în Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 41/1998 ca 
puncte de măsurare a producţiei brute de petrol; P – reprezintă media cotaţiilor 
ţiţeiului de referinţă, referinţă referinţă calculată conform prevederilor art.5 alin. 
(1); 

GPW – reprezintă valoarea produselor obţinute prin rafina-domestic rea 
domestic sortimentului de ţiţei considerat, calculată prin ponderea valorilor 
medii ale cotaţiilor pe piaţa internaţională pentru aceste produse, determinate 
conform art. 5 alin. (2), cu randamentele obţinute prin rafinare conform art. 2; 
GPW – reprezintă valoarea produselor obţinute prin rafina-referinţă rea 
referinţă ţiţeiului de referinţă considerat, calculată prin ponderea valorilor medii 
ale cotaţiilor pe piaţa internaţională pentru aceste produse, determinate con-
form art.5 alin. (2), cu randamentele obţinute prin rafinare conform art. 3; T – 
reprezintă valoarea tarifului de transport pentru o tonă domestic domestic 
metrică de ţiţei din producţia internă, de la titularul de acord petrolier la 
rafinărie, calculată conform prevederilor art. 6; T – reprezintă valoarea costului 
transportului pentru o tonă referinţă referinţă metrică de titei de referinţă, 
calculată conform art. 6; 'CS – reprezintă factorul de corecţie a preţului, 
corespunzător conţinutului în sulf al sortimentului considerat în raport cu 
conţinutul în sulf al ţiţeiului de referinţă, a cărui valoare pentru fiecare sortiment 
de ţiţei este prezentată mai jos (tabelul nr. 9.4). 

 

Tabelul nr. 9.4 - Factorul de corecţie  
pentru tipurile de ţiţeiuri româneşti 

Sortimentul CS Sortimentul CS 

A 1 Vest 1,012 A 3 Suplac 1,012 

A 3 Vest 1,012 B Oltenia 1,012 

A 3 Rest 1,012 B Rest 1,012 

A 3 Selecţionat 1,012 C Selecţionat 1,012 

A 3 Neselectionat 1,011 C Moldova 1,011 

A 3 Videle 1,012 C Marin 1,012 

A 3 Independenţa 1,008 C Rest 1,008 

 
Pentru stabilirea preţului de referinţă pentru gazele naturale extrase în 

România în funcţie de caracteristicile fizico-chimice, puterea calorifică şi modul 
de acumulare în zăcăminte se definesc următoarele tipuri (sortimente 
calitative) de gaze naturale extrase în România de titularii acordurilor petroliere 
(tabelul nr. 9.5). 
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Tabelul nr. 9.5 - Caracteristicile principalelor tipuri de gaze extrase în 
România 

Tipurile 
de gaze 

Puterea calorifică (la 15 
grade C şi 760 mmHg) 

10 cal/1000 nmc 
Descrierea grupei de gaze 

Gaz 
metan 

8,057 Gazele naturale libere, aşa cum sunt descrise la 
art.2 lit.b) din Instrucţiunile tehnice aprobate prin 
Ordinul preşedintelui Agentiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale nr. 101/1997 

Gaze de 
sondă 

8,531 Gazele asociate cu ţiţeiul, aşa cum sunt descrise 
la art.2 lit.c) din Instrucţiunile tehnice aprobate 
prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale 
pentru Resurse Minerale nr. 101/1997 

 
Preţul de referinţă pentru tipurile (sortimentele calitative) de gaze 

naturale extrase în România la punctele de măsurare a producţiei brute de 
petrol se stabileşte lunar, ca echivalent valoric şi al puterii calorifice pentru un 
coş de combustibili alternativi, cu cea mai frecventă utilizare în România, cotaţi 
pe piaţa internaţională, cu structura: 

 

 
 
Stabilirea preţului de referinţă pentru tipurile (sortimente calitative) de 

gaze naturale extrase în România se face conform următoarei formule de 
calcul: 

 

 
 

în care: 
Pgaz – reprezintă preţul de referinţă al tipului de gaz considerat la ieşirea 

din staţiile de tratare şi separare a gazelor naturale, prevăzute în Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 41/1998 ca 
puncte de măsurare a producţiei brute de petrol; 

Qgaz – reprezintă puterea calorifică a tipului gazului pentru care se 
calculează preţul, conform clasificării din tabelul nr. ...; 

PF03,5%s- reprezintă media cotaţiilor spot pe piaţa mediteraneană 
pentru produsul "Fuel Oil 3,5%S"; 

QF03,5%s – reprezintă puterea calorifică pentru produsul "Fuel Oil 
3,5%S"; 

PFOI%S – reprezintă media cotaţiilor spot pe piaţa mediteraneană pentru 
produsul "Fuel Oil 1%S" 



 

 

 

702 

QFOI%S – reprezintă puterea calorifică pentru produsul "Fuel Oil 1%S"; 
PGO,2 – reprezintă media cotaţiilor spot pe piaţa mediteraneană pentru 

produsul "Gasoil 0,2"; 
QGO,2- reprezintă puterea calorifică pentru produsul "Gasoil 0,2". 
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CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE 
ECONOMICĂ ÎN ANUL 2000 

 
Centrul de Informare şi Documentare Economică, unitate componentă a 

Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române, a continuat 
să-şi desfăşoare şi în anul 2000 activităţile specifice de asigurare a informării şi 
documentării cercetării ştiinţifice economice, de editare şi valorificare a rezul-
tatelor cercetării din institutele componente ale INCE, de editare a unor lucrări 
fundamentale. Totodată, Centrul de Informare şi Documentare Economică şi-a 
orientat activitatea şi în baza programelor proprii, care au în vedere valo-
rificarea gândirii economice moderne şi contemporane româneşti, pregătirea 
exploatării automate a fondului bibliografic al bibliotecii INCE, construirea sis-
temului intern de citări ale contribuţiilor cercetătorilor INCE la ştiinţa econom-
ică, valorificarea prin publicare şi promovare în mediile ştiinţifice din ţară şi din 
străinătate a rezultatelor cercetării ştiinţifice economice din institutele compo-
nente ale INCE. 

Deşi în raportările Academiei Române (vezi Anuarul Academiei Române, 
ediţiile 1998 şi 1999) CIDE este cuprins în sistemul unităţilor de cultură ale ce-
lui mai înalt for ştiinţific şi cultural naţional, în anul 2000 Centrul s-a implicat cu 
mai multă recunoaştere şi în activitatea de cercetare. Aceasta atât prin partici-
parea specialiştilor Centrului - Valeriu loan-Franc, Aida Sarchizian, Mircea 
Fâţă, Nicolae Login, Ortansa Ciutacu, Luminiţa Login, Dorina Gheorghe, la 
programele prioritare ale Academiei sau cele de interes naţional, cât şi prin co-
optarea unor redactori şi documentarişti în activitatea Centrului Român de 
Economie Comparată şi Consensuală - directorul CIDE fiind numit în august 
2000 şi director executiv al Centrului fondat în 1999 de acad. Tudorel Posto-
lache. 

I. Programele de cercetare, informare documentară şi editoriale. 

1. Tema prioritară a Academiei Române - Evaluarea Stării Econo-
miei Naţionale, coordonată de Grupul de reflecţie E.S.E.N. a constituit şi 
pentru CIDE o preocupare majoră, realizată în condiţii de finanţare extrabu-
getară, fiind considerată, în anul 2000, temă în afara programului propriu şi 
specific de cercetare. CIDE a asigurat întregul program editorial al proiectului, 
fiind editate şi difuzate 60 de caiete de autor, potrivit conţinutului convenit în 
cadrul E.S.E.N. pe parcursul dezbaterilor în plen, pe secţiuni sau în ordine de 
lucru. A fost realizată, de asemenea, sinteza Grupului de reflecţie E.S.E.N.. 
Toate materialele au fost folosite în procesul de elaborare a Strategiei 
Naţionale de dezvoltare economică pe termen mediu a României. 



 

 

 

712 

2. Participarea CIDE la programul naţional de realizare a Strategiei 
Naţionale de Dezvoltare Economică a României pe Termen Mediu - 2001-
2004 a fost - după aprecierile coordonatorilor Comisiei instituite prin Hotărâre 
de Guvern, acad. T. Postolache, dr. M. C. Isărescu şi dr. M. Ciumara - una 
consistentă şi de calitate înaltă. CIDE a participat prin specialiştii săi - Valeriu 
loan-Franc, Aida Sarchizian, Mircea Faţă, Mihaela Burugă, Dorina Gheorghe - 
la dezbaterile în plen şi pe domenii ale Comisiei de la Snagov şi a asigurat, în 
bună măsură, acoperirea documentară şi editorială a lucrărilor. Pentru Comi-
sie, CIDE a finalizat documentarul consacrat experienţei consensualizante de 
la Snagov din 1995, volumele editoriale ale prof. A. lancu m.c. (Politică şi 
economie - repere ale unui sistem economic performant), acad. T. Postolache 
(Un projet ouvert. Discours sur l'integration europeenne) şi secvenţele edito-
riale ale Raportului E.S.E.N.. 

De asemenea, CIDE a participat la redactarea şi publicarea formei finale 
a Strategiei şi Declaraţiilor, ca şi a Planului de lucru. 

De notat că, participarea CIDE la acest program naţional a oferit posibili-
tatea unor venituri extrabugetare suplimentare, din care Centrul a putut finanţa 
lucrările din programul său editorial, ca şi pe cele ale Centrului Român de 
Economie Comparată şi Consensuală. 

3. O preocupare prioritară în activitatea Centrului de Informare şi Docu-
mentare Economică o constituie participarea la realizarea temei de cercetare 
"Laureaţii Nobel pentru economie şi limbajul economic naţional - cer-
cetări de epistemologie economică", seria având 52 de volume şi fiind coor-
donată de acad. Tudorel Postolache. Primele volume (respectiv nr. 1 şi 11) 
ale seriei consacrate laureaţilor Nobel pentru economie care acoperă perioada 
1969-1980, se află în fază avansată de elaborare editorială, respectiv pregătire 
pentru tipar. 

A fost începută şi redactarea volumelor 21 şi 27 (care acoperă peri-
oada 1980-1990) şi s-a încheiat activitatea de traducere pentru volumele 35 şi 
44 (1990 până la zi). Pentru a oferi un suport informaţional simplificat şi mai 
operativ al proiectului, au fost editate trei caiete documentare, publicate în 
periodicul Probleme economice, la care şi-au adus contribuţia, alături de direc-
torul Centrului - dr. Valeriu loan-Franc, Mircea Fâţă, Aida Sarchizian, Luminiţa 
Login, Luminiţa Dogaru. 

În cadrul laboratorului de lucru pentru realizarea acestui proiect creat la 
iniţiativa domnului academician Tudorel Postolache au avut loc - în anul 2000 - 
alte 12 întâlniri-dezbatere la care au participat personalităţi marcante ale vieţii 
culturale şi economice româneşti, cercetători şi alţi specialişti în domeniul epis-
temologiei: prof. Mugur Isărescu, prof. Aurel lancu, prof. Gheorghe Dolgu, Va-
sile Pilat, prof. Virgil Stoenescu, acad. Zoe Dumitrescu Buşulenga, acad. Tu-
dorel Postolache, acad. M. Marioţeanu, dr. Valeriu loan-Franc, dr. Nicuşor 
Ruiu, dr. Paul Fudulu, dr. Luoana Dulgheru, Gheorghe Cercelescu, Alina Stan-
ciu, prof. Alexandru Taşnadi, Aida Sarchizian, Mircea Faţă ş.a. 
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4. În cadrul programului "Valorificarea gândirii economice 
româneşti": 

Se află în fază avansată de elaborare editorială alte volume din seria 
consacrată savantului Nicholas Georgescu-Roegen (selecţia textului, traduc-
erea, controlul ştiinţific), respectiv volumul VI, cartea 1 şi 2. 

Pentru volumul VII, cartea 1 şi 2 sunt deschise fronturile de traducere şi 
procesare redacţională a textelor. Până în prezent au apărut în această serie 5 
volume cu 7 cărţi (circa 2500 pag.). 

Ediţia critică "Ion Ghica - Scrieri economice", (2 volume) -este 
pregătită pentru tipar, aflându-ne în etapa atragerii de surse extrabugetare 
pentru editarea lucrării, iar la "seria Virgil Madgearu" sunt redactate 2 vol-
ume, îngrijite de redactorul Daniela Poenaru. 

5. Începând cu trimestrul IV a.c, CIDE a întreprins măsuri organizatorice 
- prin restructurare internă - pentru funcţionalizarea sistemului citations in-
dex al cercetătorilor din INCE şi pentru biblioteca lucrărilor (cărţi, articole, 
comunicări, intervenţii şi alte opusuri) cercetătorilor. 

Un prim pas îl constituie reorganizarea bibliotecii lucrărilor editate de 
CIDE în perioada 1990-2000, ca şi sinteza generală a lucrărilor elaborate în 
INCE în perioada 1990-2000. 

6. Editarea de publicaţii primare de informare şi documentare eco-
nomică pentru valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice desfăşurate în 
institutele componente ale INCE s-a materializat în realizarea şi difuzarea peri-
odicelor cuprinse în programul editorial aprobat de Consiliul ştiinţific al INCE. 

Au apărut: 
•  47 numere ale săptămânalului "Probleme economice", cu 27 de 

titluri, susţinute de 55 autori; 
•  12 numere din buletinul lunar "Studii şi cercetări economice" - 8 

studii abordate de 9 autori; 
•  12 numere din publicaţia destinată schimburilor cu străinătatea, în lim-

bile engleză şi franceză - "Romanian Economic Research Obser-
ver" / "L'Observateur de la Rechferche Economique Roumaine" 
cu 10 titluri abordate de 12 autori; 

•  6 numere din "Analele Institutului Naţional de Cercetări Econo-
mice" - 3 studii cu 9 autori; 

•  "Revista română de economie" - 2 numere susţinute de Institutul de 
Economie Naţională, cu 21 teme elaborate de 27 autori; 

• "Populaţie şi societate" publicaţia Centrului de Cercetări Demografice 
"Vladimir Trebici", 2 apariţii consacrate savantului român al cărui nume 
îl poartă instituţia editoare. Din a doua parte a anului 2000, CIDE şi-a 
asumat responsabilitatea susţinerii editării - prin Editura Academiei 
Române - a publicaţiei Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Socio-
logie a Academiei Române - "Romanian Economic Review", ca şi a 
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revistei "Romanian Journal of Economic Forecasting" a Institutului 
de Prognoză Economică din structura INCE. 

Şi în anul 2000, CIDE a avut responsabilităţi în elaborarea şi redactarea 
finală a Raportului Naţional al Dezvoltării Umane, studiu de sinteză iniţiat de 
Reprezentanţa permanentă PNUD - ONU în România. Volumul - care urmează 
să apară în 2 ediţii separate, în limba română şi engleză - se află în faza de 
revizie ştiinţifică la echipa de experţi internaţionali desemnată de PNUD. 

7. Centrul de Informare şi Documentare Economică a dezvoltat în anul 
2000 un schimb de informaţii mai operativ şi mai eficient cu parteneri din ţară 
şi din străinătate, rezultatele cercetărilor INCE fiind astfel înscrise în circuitele 
informaţionale, iar baza noastră documentară îmbogăţindu-se cu materialele 
primite la schimb. 

Lucrările în limbi străine editate de CIDE sunt accesible prin Internet pe 
reţeaua INC-Emerging markets (First in Emerging Markets Intelligence), con-
sultările din anul 2000 ridicându-se la peste 150 vizitări din străinătate (univer-
sităţi, bănci, societăţi de asigurări, investitori multinaţionali etc). 

8. Şi în anul 2000, Centrul de Informare şi Documentare Economică a 
coordonat activitatea în regim editorial a INCE, prin Editura Expert, editură a 
cercetătorilor Institutului, fondată în anul 1992. În regim editorial au fost realiza-
te 40 lucrări, la punctul 4 fiind prezentate atât lucrările care au avut ca autori 
sau coordonatori cercetători din Institutul nostru, cât şi alte apariţii mai im-
portante din acest an. 

 
II. În cadrul preocupărilor de asistenţă de specialitate pentru insti-

tutele din componenţa INCE, Centrul de Informare şi Documentare Econom-
ică a acordat, în permanenţă, sprijin documentar ştiinţific cercetătorilor şi lo-
gistic doctoranzilor din cadrul institutului, la cererea acestora; a asigurat apa-
ratul tehnic pentru anchetele de teren desfăşurate de institute (chestionare, 
machete, formulare), programele şi culegerile de materiale pentru sesiuni, 
seminarii, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice. 

Au fost editate câteva dintre cele mai valoroase teze de doctorat 
susţinute în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice, CIDE asig-
urând asistenţă documentară atât doctoranzilor INCE, cât şi secretariatului 
specializat al Institutului care coordonează activitatea INCE ca Instituţie Organ-
izatoare de Doctorat (IOD). 

O notă specială se impune privind colaborarea Centrului cu Institutul de 
Cercetare a Calităţii Vieţii, cu Institutul de Economie Agrară, cu Institutul de 
Economie Naţională, Institutul de Prognoză Economică şi Centrul de Cercetări 
Demografice. De altfel, conducerile institutelor respective şi-au exprimat în 
repetate rânduri aprecierile privind această colaborare. 
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III. Cooperarea internaţională 
1. Institutul Naţional de Cercetări Economice s-a înscris în anul 2000 în 

circuitul european al cercetării ştiinţifice economice academice şi prin activi-
tatea desfăşurată de Centrul de Studii şi Documentare România-Luxemburg, 
centru coordonat de Excelenţa Sa dl. Pierre Werner, preşedinte de onoare al 
Guvernului din Luxemburg, împreună cu dl. academician Tudorel Postolache, 
avându-l ca preşedinte director executiv pe directorul CIDE. 

În perioada februarie-mai, la Centrul de Studii şi Documentare România-
Luxemburg s-a derulat un nou ciclu de prelegeri cu tema "Economia compara-
tă" susţinute săptămânal de prof. Tudorel Postolache, membru al Academiei 
Române pentru ciclurile postuniversitare de la Academia de Studii Economice. 

Centrul a realizat o nouă ediţie a publicaţiei proprii - Les Cahiers du 
CEDROMLUX, consacrată materialelor publicate în presa luxemburgheză cu 
referire la România. Caietul a fost lansat în luna iunie cu prilejul sărbătorii zilei 
naţionale a Marelui Ducat. 

În lunile octombrie şi noiembrie a.c. CEDROMLUX a primit vizita 
însărcinatului cu Afaceri al Ambasadei Luxemburgului în România ES M. Cris-
toph Schoengen, rezident la Atena, pentru un schimb de opinii şi un bilanţ al 
activităţii în vederea stabilirii liniilor directoare ale activităţii. 

2. În ziua de 20 aprilie 2000, la Centrul de Studii şi Documentare 
România-Luxemburg s-a desfăşurat al IV-lea Simpozion Naţional E.C.R. 
("Răspuns Eficient pentru Consumator"). La lucrări au participat personalităţi 
importante din partea: comisiilor parlamentare economice, consiliului legislativ, 
consiliului concurenţei, ministerelor de resort, Academiei Române, A.S.E. 
Bucureşti, precum şi ale Camerei Federale de Comerţ a SUA, EAN România, 
Societatea Naţională pentru inteligenţă artificială. Directorul CIDE a fost 
prezent în prezidiul seminarului şi a susţinut o comunicare, în calitatea sa de 
Secretar general al Comitetului Român al Distribuţiei afiliat la A.I.D.A. - 
Bucureşti şi de Preşedinte executiv al Asociaţiei Române de Marketing 
(AROMAR). 

3. Schimburile internaţionale de publicaţii s-au accentuat în anul 2000. 
CIDE a primit aprecieri, mulţumiri şi noi solicitări de schimb din partea: 

- Asociaţiei Americane a economiştilor, în a cărei revistă a apărut şi o 
prezentare a noii ediţii a lucrării "Macromodels of the Romanian Transition 
Economy", autor acad. Emilian Dobrescu (Editura Expert 2000); 

- Institutului pentru Economie Mondială din Kiel, care a solicitat toate 
numerele publicaţiilor INCE-CIDE; 

- Institutului pentru cooperare ştiinţifică din Tubingen; 
- Institutului Educaţiei şi Cercetării din Programul de Cercetare Econom-

ică - Moscova; 
- EUROSTAT - Luxemburg; 
- STATEC - Luxemburg; 
- Oficiului publicaţiilor oficiale al UE - Luxemburg; 
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- Revistei Franceze de geoeconomie - Paris; 
- Fundaţiei "Robert Schuman" - Paris; 
- Fundaţiei Europeane "Drăgan" - Rivista giuridica internazionale - Milano. 
Cu toate aceste institute s-au deschis cooperări noi, avantajoase şi 

pentru CIDE-INCE. 
* 

* * 
În sinteză, activitatea Centrului de Informare şi Documentare Economică 

este prezentată în paginile care urmează, Centrul - ca unitate de cultură eco-
nomică din structura Academiei Române, a încercat - şi în acest an - să con-
tribuie cât mai larg la difuzarea rezultatelor cercetării economice în mediile in-
teresate din ţară şi străinătate. 

Dr. Valeriu loan-Franc,  
Directorul Centrului 

 



1. CONTRIBUŢII LA PROGRAMUL DE CERCETARE AL 
CENTRULUI ROMÂN DE ECONOMIE COMPARATĂ  

ŞI CONSENSUALĂ 

1. Programul: "Laureaţii Nobel şi limbajul economic naţional. Cer-
cetări de epistemologie economică" 

Pregătirea editorial-redacţională a volumelor: 
1. R. FRISCH, J. TINBERGEN, P.A. SAMUELSON, S. KUZNETS, J. 

HICKS, K. ARROW, W. LEONTIEF, G. MYRDAL, F. V. HAYEK. 
11. T. KOOPMANS, L. KANTOROVICI, M. FRIEDMAN, J. MEADE, B. 

OHLIN, H. SIMON, A. LEWIS, TH. SCHULTZ, L. R. KLEIN.  
21. J. TOBIN, G. STIGLER, G. DEBREU, R. STONE, F. MODIGLIANI  
27. J. BUCHANAN, R. SOLOW, M. ALLAIS, T. HAAVELMO, M. 

MARKOVITZ, M. MILLER, W. SHARPE  
35. R. COASE, G. BECKER, R. FOGEL, D. NORTH, J. HARSANYI, J. 

NASH, R. SELTEN, R. LUCAS  
44. J. MIRRLEES, W. VICKREY, R. MERTON, M. SCHOLES, A. SEN, 

R. MUNDELL 
 
2. Programul: Evaluarea Stării Economiei Naţionale (E.S.E.N.). 
60. Caiete de autor editate şi difuzate în anul 2000, după cum urmează: 
Caracterizare generală a proiectului. Paradoxul economiei 

româneşti - cum să depăşim "cercul vicios" al deficitului de performanţă 
(maximum de identitate cu maximum de compatibilitate) 

Acad. Tudorel POSTOLACHE 
Director, Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală 
 

Evaluarea stării economiei mondiale 
a) Şocul crizei financiare în ultimul deceniu al secolului XX 
b) Evaluarea generală a economiei mondiale - primăvara anului 2000 
Prof. Lawrence R. KLEIN 
Laureat Nobel în economie, membru de onoare 
al Academiei Române 
Preşedinte de onoare al Centrului Român 
de Economie Comparată şi Consensuală 
 

Evaluarea comportamentului actual şi a tendinţelor pe termen scurt ale 
economiei naţionale 

Acad. Emilian DOBRESCU 
Institutul Naţional de Cercetări Economice 
al Academiei Române 



 

 

 

718 

Intrând în secolul XXI: disparităţi şi confluenţe economice. Economia 
naţională în interdependenţă cu economia mondială 

Dr. Constantin CIUPAGEA 
Director Institutul de Economie Mondială "Costin Murgescu" 
 

Un nou cadru conceptual de analiză comparată şi măsurare a sistemelor 
economice 

Dr. Aurelian DOCHIA 
Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală 
 

Cinci învăţăminte despre creşterea economică  
Prof. dr. Mugur ISĂRESCU Prim-ministru al României 
 

Teoria ciclurilor endogene şi tranziţia est-europeană. Impactul tranziţiei 
proprietăţii. Stresul şi relaţia inflaţie-şomaj în sistemele economice tran-
ziţionale 

Prof. dr. Lucian-Liviu ALBU 
Director, Institutul de Prognoză Economică 
 

Evaluări economico-statistice comparate pe fundalul seriilor lungi 
(secolele XIX - XX). Schiţă a evoluţiei proprietăţii în România 

Prof. dr. Victor AXENCIUC 
Institutul de Economie Naţională 
 

Sisteme strategice de producţie pentru întreprinderile româneşti 
Prof. dr. Constantin BĂRBULESCU 
Membru corespondent al Academiei Române 
 

Sistemul bancar românesc şi aderarea la Uniunea Europeană  
Prof. dr. Aurel Octavian BEREA  
Director Banca Comercială Română 
 

Promovarea unui comerţ exterior românesc competitiv şi durabil 
Dr. Octavian Gh. BOTEZ 
Institutul de Economia Industriei 
 

Prezentare de ansamblu a contribuţiilor ştiinţifice ale Institutului Naţional 
de Cercetări Economice 1990 - mai 2000 

Dr. Mircea CIUMARA 
Director general al Institutului Naţional de Cercetări Economice al Acade-

miei Române 
Valeriu IOAN-FRANC 
Director, Centrul de Informare şi Documentare Economică 
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Cadrul juridic general cu privire specială asupra reformei în România şi 
asupra integrării ţării în Uniunea Europeană  

Acad. Paul M. COSMOVICI 
Director de onoare al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei 

Române 
 

Cadrul juridic al proprietăţii după 10 ani de tranziţie  
Acad. Paul M. COSMOVICI 
Director de onoare al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei 

Române 
 

Modele, proiecte şi alternative ale dezvoltării societăţii româneşti mo-
derne şi contemporane  

Dr.Ştefan COSTEA 
 

Starea şi perspectivele viticulturii şi oenologiei româneşti 
Acad. Valeriu COTEA 
Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Agricole a Academiei Române 
 

Societatea informaţională şi integrarea europeană 
Acad. Dan DASCĂLU 
Director general, Institutul Naţional pentru Microtehnologie 
 

Agricultura României la sfârşit de mileniu 
Acad. David DAVIDESCU 
Preşedinte de onoare al Secţiei de Ştiinţe Agricole a Academiei Române 
Prof. dr. Velicica DAVIDESCU 
Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
 

Politici naţionale şi schimburi internaţionale bazate pe avantajul comparativ, 
specializare şi cooperare. Restructurarea şi specializarea în producţie  

Mihail M. DIMITRIU 
Institutul de Cercetări Financiare şi Monetare "Victor Slăvescu" 
 

Piaţa de capital - o resursă a relansării economice în România 
Prof. dr. Gheorghe DOLGU 
Centrul Român de Economie Comparată 
şi Consensuală 
 

Economia naţională şi societatea informaţională. Să preîntâmpinăm un 
nou tip de decalaje  

Acad. Mihai DRĂGĂNESCU  
Preşedintele Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei 
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Cu privire la performanţele economice în procesul de stabilizare a ţărilor 
în tranziţie şi relaţiile acestora cu schimburile structural-instituţionale şi 
concepţii de politică economică 

Dr. Luoana DULGHERU 
Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală 
 

Armonizarea legislaţiei României cu legislaţia Uniunii Europene 
Acad. Ion FILIPESCU 
Conf. univ. dr. Augustin FUEREA 
 

Despre compatibilitatea dintre diferitele culturi naţionale şi instituţia 
pieţei libere 

Prof. dr. Paul FUDULU 
Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală 
 

Dimensiunea serviciilor în contextul dezvoltării economiilor contempo-
rane. Implicaţii pentru strategia dezvoltării şi integrării României în struc-
turile economice europene şi mondiale 

Dr. Agnes GHIBUŢIU 
Institutul de Economie Mondială "Costin Murgescu" 
 

Tranziţia în România, ca proces de "ruptură" şi "cuplare" a două tipuri de 
cerinţe 

Prof. dr. Oscar HOFFMAN 
Director adjunct, Institutul de Sociologie 
al Academiei Române 
 

Condiţia actuală a industriei româneşti. Coordonate ale procesului de 
ajustări structurale  

Dr. Nicoleta HORNIANSCHI  
Institutul de Economia Industriei 
 

Competitivitatea producţiei industriale şi perspectivele integrării indus-
triei româneşti în standardele europene 

Dr. Nicoleta HORNIANSCHI 
Institutul de Economia Industriei 
Prof. dr. Corneliu RUSSU 
Director, Institutul de Economia Industriei 
 

România între liberalism şi protecţionism 
Prof. dr. Aurel IANCU 
Membru corespondent al Academiei Române 
Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală 
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Investiţii de capital. Crearea proprietăţii şi dezvoltarea economiei reale 
Prof. dr. Aurel IANCU 
Membru corespondent al Academiei Române 
Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală 
 

Instituţii, drepturi de proprietate, privatizare şi postprivatizare 
Prof. dr. Aurel IANCU 
Membru corespondent al Academiei Române 
Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală 
 

România şi aderarea la Uniunea Europeană 
Dr. Nicolae IDU 
Director general,lnstitutul European din România 
 

Un câmp economic cu doi poli: un "cerc vicios" şi un "cerc virtuos" - 
două modele teoretice ţintind o posibilă ieşire din "cercul vicios", prin 
reglarea cadrului instituţional al economiei  

Dr. lulia IGESCU 
Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală 
 

Rolul sistemului bancar în dezvoltarea economiei naţionale  
Prof. dr. Lucian IONESCU Rectorul Institutului Bancar Român 
 

Evoluţia structurii de proprietate în zece ani de tranziţie la economia de 
piaţă în România 

Prof. dr. Constantin IONETE 
Membru de onoare al Academiei Române 
 

Clasificare evolutivă pentru decizie 
Prof. dr. Henri LUCHIAN 
Universitatea "Alexandru loan Cuza", laşi 
 

Cadrul global al dezvoltării durabile 
Acad. Mircea MALIŢA 
Vicepreşedinte al Centrului European de Cultură 
 

Reglarea prin preţuri în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă ("econo-
mia servituţii") 

Prof. dr. Gheorghe MANOLESCU 
Director, Institutul de Cercetări Financiare şi Monetare "Victor Slăvescu" 
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Industria prelucrătoare românească 1990-1998. Diagnostic structural. 
Opţiuni de politici industriale 

Cezar MEREUŢĂ (coordonator) 
Constantin CIUPAGEA, Mircea CALOTĂ, Carmen ONCESCU, 
Cornelia SCUTARU-UNGUREANU, Florin BEJAN, Ulrich 
WIENER, Paul JOIŢA, Theodor STRAUS 
 

O încercare preliminară de inventariere: dreptul de proprietate în 
România. Acte normative de drept intern şi propuneri de lege ferenda. 
Legislaţia comercială, legislaţia privatizării şi legislaţia investiţiilor în 
România 

Conf. dr. Emil MOROIANU 
Asist univ. drd. Florin CIUTACU 
Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române 
 

Restructurarea agriculturii şi dezvoltarea rurală a României în perspec-
tiva aderării la Uniunea Europeană. Un punct de vedere 

Acad. Păun Ion OTIMAN 
Prof. Facultatea de Management 
Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului - Timişoara 
 

Realocarea sectorială a forţei de muncă în economiile în tranziţie 
Dr. Cătălin PĂUNA 
Institutul de Prognoză Economică 
 

Piaţa forţei de muncă şi economia informală în România  
Dr. Carmen Beatrice PĂUNA  
Institutul de Prognoză Economică 
 

Cercetarea ştiinţifică şi tehnologia între universalitate şi mediu naţional 
Acad. Marius Sabin PECULEA 
 

Piaţa muncii în tranziţie între liberalizare şi constrângeri instituţionale şi 
sociale 

Prof. dr. Steliana PERŢ 
Institutul de Economie Naţională 
Prof. dr. Gh. ZAMAN 
Director, Institutul de Economie Naţională 
 

Oferta de forţă de muncă. Dimensiuni, surse şi factori determinanţi. 
Tendinţe şi direcţii de acţiune  

Prof. Gheorghe RĂBOACĂ 
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Restructurarea sectorului energetic şi a industriilor de prelucrare pri-
mară, condiţie a eliminării deficitului de performanţă a industriei 
româneşti  

Conf. dr. Viorica RĂDUCANU  
Institutul de Economia Industriei  
Marius BULEARCĂ  
Institutul de Economia Industriei 
 

Ţările din centrul şi estul Europei comparate prin prisma investiţiilor di-
recte efectuate de companiile din ţările Uniunii Europene 

Marian RĂDULESCU 
Institutul de Prognoză Economică 
 

Restructurare reactivă, activă şi profundă. Măsurare comparativă a 
gradului de concentrare a economiei pe un eşantion de 6000 de 
întreprinderi româneşti  

Dr. Nicuşor RUIU  
Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală 
 

Teoria economică a drepturilor de proprietate 
Prof. dr. Sorica SAVA 
Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală 
 

Inflaţie - venituri - şomaj 
Dr. Cornelia SCUTARU-UNGUREANU 
Director adjunctjnstitutul de Prognoză Economică 
 

Societatea civilă şi economia naţională. Cu privire specială la asociaţii şi 
fundaţii 

Prof. dr. Vasile STANESCU 
Membru de onoare al Academiei Române 
 

Finanţele publice Acad.'Iulian VĂCĂREL Academia de Studii Economice 
Restructurarea agriculturii şi dezvoltarea rurală a României în vederea 
aderării la Uniunea Europeană - un punct de vedere 

Prof. dr. Maria VINCZE 
Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca 
 

Bilanţul economiei de tranziţie în România în perioada 1990-1999. Eval-
uări şi perspective pe termen scurt şi mediu  

Prof. dr. Gheorghe ZAMAN Director,  
Institutul de Economie Naţională 
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Evaluări patrimoniale privind reconstituirea dreptului de proprietate 
şi/sau plata despăgubirilor pentru bunurile expropriate sub regimul co-
munist 

Prof. dr. Gheorghe ZAMAN 
Director, Institutul de Economie Naţională 
 

Propuneri pentru reorganizarea/perfecţionarea sistemului de asistenţă 
socială a familiei şi copilului în România  

Prof. dr. Elena ZAMFIR  
Universitatea Bucureşti 
 

Punctele critice ale politicii sociale în România 
Prof. dr. Cătălin ZAMFIR 
Membru corespondent al Academiei Române 
Director, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 

* 
*  * 

Sinteza Raportului Evaluarea Stării Economiei Naţionale 2000, ediţie 
bilingvă, română-engleză 

 



2. VOLUME EDITORIALE PUBLICATE PENTRU 
CENTRUL ROMÂN DE ECONOMIE COMPARATĂ ŞI 

CONSENSUALĂ 

Nr. 
crt. 

Autorii Titlul Publicaţia/Editura 

1. Acad. 
T. Postolache 
dr. M. C. Isărescu 

An open project: Romania's Medium 
Term National Strategy for Economic 
development, ediţie bilingvă (română-
engleză) 

CRECC/CIDE, 150 p. 

2. Dr. P. Fudulii Handicapped societies - A theory of 
continuous economic failure 

CRECC/CIDE, Editura 
Expert, 110 p. 

3. Dr. V. loan-Franc La presse de Luxembourg sur la 
Roumanie, ed. II 

Centre d'Etudes et 
Documen-tation Roumanie -
Luxembourg, 164 p. 

4. Dr. A. lancu, m.c, 
cu o prefaţă de T. 
Postolache 

Politică şi economie. Repere ale unui 
sistem economic performant 

IRLI, CRECC, Editura 
Expert, 304 p. 

5. Dr. V. loan-Franc Din lucrările Comisiei de la Snagov, 
martie-iunie 1995 

Comisia de fundamentare a 
Strategiei Naţionale de Dez-
voltare Economică a 
României pe Termen Mediu, 
Guvernul României, 86 p. 

Nr. 
crt. 

Autorii Titlul Publicaţia/Editura 

6. Dr. A Dochia Matricea statistică a factorilor de pro-
ducţie. Un nou cadru conceptual de 
analiză comparată şi măsurare a 
sistemelor economice 

CRECC/Editura Expert, 176 
p. 

7. Dr. V. Axenciuc Avuţia naţională a României -
Cercetări comparative -1860-1939 

CRECC/Editura Expert, 342 
p. 

 



3. STRUCTURA TEMATICĂ ŞI AUTORII STUDIILOR 
PUBLICATE ÎN ANUL 2000 

Nr. cit. Autor(i) Titlul 

A. PROBLEME ECONOMICE 

1 Florin-Marius PAVELESCU Valorificarea capitalului uman în plan regional 

2-3-4 Nicoleta HORNIANSCHI, Rodica 
MIROIU, Mihaela 
ŞERBĂNESCU, Gheorghe 
MANEA, Theodor POPESCU 

Coordonate ale dezvoltării durabile a industriei 
româneşti 

5-6-7 Carmen - Beatrice PĂUNA Economia socială de piaţă - teorie şi practică 

8 Theodor PURCAREA De la "limitele creşterii şi ale certitudinii" la 
"incertitudinea constructivă a concurentei" 

9-10 Valeriu IOAN-FRANC Laureaţii Nobel pentru economie 1990-1999 

11 G. BARBU, 
A. MIHĂILESCU, 
C. PRISĂCARU 

Condiţii de trai ale pensionarilor din România 

12 loan GAF-DEAC Sectorul minier şi geologic din România în 
perioada de tranziţie 

13 Victor STOICA Tranziţia economiei mondiale 

14-15 Gabriela FRENT, Ileana 
DUMITRESCU 

Stimularea iniţiativelor locale şi dezvoltarea 
durabilă (I) 

Nr. crt. Autor(i) Titlul 

16 Octavian Antonio BEREA Sistemul de rating bancar şi de avertizare 
timpurie C.A.M.P.L. 

17-18 Valeriu IOAN-FRANC Laureaţii Nobel pentru economie 1980-1989 

19-20 Constanta PETCU Serviciile de consum pentru populaţie 

21-22 Valeriu IOAN-FRANC Laureaţii Nobel pentru economie 1969-1979 

23-24-25 Carmen PĂUNA, Cristina 
MARCU, Valentin RĂMBOACĂ, 
Mădălina CONSTANTINESCU 

Stimularea iniţiativelor locale şi dezvoltarea 
durabilă (I, II) 

26-27 Victor STOICA Doctrina şi practica F.M.I. 

28-29 Anca PURCAREA Tehnologie-mediu-economie, atitudine pentru 
calitate 

30-31 Marioara IORDAN, Nicolae 
Cristian STĂNICĂ 

Evoluţia consumului populaţiei în condiţiile 
specifice tranziţiei 

32 Gheorghe ZAMAN, Valentina 
VASILE 

Tendinţe şi structuri ale emigraţiei din România 
în perioada 1980-1999 

33 Constantin GRIGORESCU Din istoria I.N.C.E. 

34-35 Ştefan RĂGĂLIE Tendinţe în reforma fiscală românească 

36-37 loan BRATU Piaţa bunurilor şi serviciilor şi guvernarea 
corporatistă 

38 Constantin CIUTACU, Valeriu 
IOAN-FRANC 

Restructurarea industrială 

39 Constantin CIUTACU, Valeriu 
IOAN-FRANC, Diana PREDA 

Evoluţii nominale şi reale ale economiei 
naţionale în perioada 1990-1998 
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Nr. cit. Autor(i) Titlul 

40-41 Ştefan RĂGĂLIE 
6. VASILOIU, F. BĂLĂSESCU, 
Silviu IONAŞCU 

Strategii de preţuri orientative pentru integrarea 
României în Uniunea Europeană 

42 Mihai Sabin MUSCALU, Florin 
Marius PAVELESCU 

Politicile industriale: certitudine şi riscuri 

43-44 Carmen-Beatrice PĂUNA, Ileana 
DUMITRESCU 

Relansarea zonelor industriale în ţara noastră -
cerinţă a dezvoltării regionale durabile 

45-46 IEI - colectiv de autori Teorii şi modele de evaluare economică a capi-
talului natural. Studii de caz pentru România 

47 Valeriu IOAN-FRANC, Haritina 
BUSTIUC, Aida SARCHIZIAN, 
Dorina GHEORGHE 

Lucrări publicate în anul 2000 

B. STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE 

1-2 Valeriu IOAN-FRANC, Ştefan 
MIHAI, Aida SARCHIZIAN 

Institutul Naţional de Cercetări Economice în 
anul 1999 

3-4 Marin POPESCU Piaţa funciară în România - formare şi funcţio-
nalitate 

5 Iulian NEACSU Max Weber şi esenţa capitalismului 

6 Nicoleta ODAE Oportunităţi şi restricţii ale dezvoltării 
industriale la nivel regional în România 

7 Gheorghe RABOACA Oferta de forţă de muncă. Dimensiuni, surse şi 
factori determinanţi 

8-9 Marin POPESCU Producţia agricolă a României sub impactul 
tranziţiei 

10-11-12 Gheorghe RABOACA Procese şi tendinţe în sfera ocupării şi 
şomajului - analize comparative 

C. ROMANIAN ECONOMIC RESEARCH OBSERVER 

1-2-3 Luoana POP Evolution Project of the Means - Tested 
Income Transfer Mechanisms in România 

4 Gheorghe ZAMAN, Grigore 
VÂLCEANU 

Economic Efficiency and Company Dimension 

5 Dorin JULA, Nicoleta JULA Political Business Cycles 

6 Ion GAF-DEAC The Particular Strategy of Restructuring the 
Mineral Resources Industry in Romania 

7 Daniela 
CHISIU ROUGHSEDGE 

Energy Use Patterns and Environmental 
Issues in Transitional Economies - The Case 
of Romania 

8 Daniela 
CHISIU ROUGHSEDGE 

Decomposition of Aggregate Energy Intensity 
for the Romanian Industrial Sector 

9-10 Adriana AGAPIE A Critique Evaluation of the Economic 
Modelling Based on Intelligent Techniques. A 
Critique Evaluation of the Probabilistic 
Modelling 

11 Carmen Beatrice PĂUNA Romania's Economic Profile Today 

12 Filon TODEROIU, Carmen 
STEFĂNESCU 

Agricultural Gaps - Vectors of Social-Economic 
Disparities in Romania 
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Nr. cit. Autor(i) Titlul 

D. ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

1 Valeriu IOAN-FRANC, Lucian-
Liviu ALBU 

Contribuţii la fundamentarea sistemului de eva-
luare a lucrărilor de cercetare ştiinţifică econo-
mică. Un indicator de relevantă 

2-3 Măria SIMION Potenţialul uman al României. Repartiţie terito-
rială şi perspective la începutul secolului XXI 

4-5-6 V. FLORIAN, M. POPESCU, 
Filon TODEROIU, M. RUSU, M. 
MOLDOVAN, C. STEFĂNESCU 

Dezvoltarea rurală în România. Modele 
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