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1. CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Apărute în societatea modernă, regimurile publice de pensii de asigurări sociale 

sau de stat, s-au afirmat ca principala cale de protecţie a persoanelor vârstnice. Ele 

s-au dezvoltat pe fondul reducerii rolului familiei în întreţinerea persoanelor bătrâne ca 

urmare a trecerii de la familia extinsă, constituită din trei generaţii şi caracteristică 

societăţilor agrare la familia nucleară, formată numai din părinţi şi copii. Regimurile 

publice de pensii s-au dezvoltat şi ca urmare a faptului că instituţiile caritabile ex-

istente în perioada de tranziţie de la societatea agrară la societatea modernă s -au 

dovedit a fi puţin eficiente şi se bazau pe mila societăţii, principiu şi practică care 

ştirbeau demnitatea umană.  

În prezent, pensia publică este un drept al omului, statuat în acte normative 

naţionale şi internaţionale, şi are menirea să asigure un nivel de trai decent per-

soanelor care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă.  

Regimurile publice de pensii au o lungă tradiţie în ţările dezvoltate şi mecanismul 

lor de funcţionare a căpătat un contur deplin în perioada postbelică. Ne referim cu 

prioritate la: sfera de cuprindere a populaţiei; modul de finanţare a pensiilor; criteriile 

de eligibilitate care dau dreptul la diferite tipuri de pensie (de bătrâneţe, invaliditate 

sau de urmaş); formula de calcul a mărimii pensiilor individuale şi modul de actualiz-

are a pensiilor în contextul evoluţiei salariilor sau a preţurilor.  

Totodată, în perioada postbelică, în ţările dezvoltate pensiile publice au cunoscut 

o continuă extindere şi îmbunătăţire, concretizate în cuprinderea de noi segmente ale 

populaţiei în regimurile publice de pensii, sporirea pensiilor reale şi reducerea inc i-

denţei sărăciei în rândurile persoanelor vârstnice. În ultimă instanţă, aceste tendinţe 

au determinat o sporire a ponderii cheltuielilor pentru pensii în produsul intern brut, pe 

seama contribuţiilor de asigurări sociale şi a impozitelor plătite de populaţia activă.  

Pe fondul reglementărilor din perioada postbelică, în ultimul timp, în majoritatea 

ţărilor dezvoltate au apărut dezechilibre şi disfuncţionalităţi în bugetele de asigurări 

sociale, o creştere a presiunii cheltuielilor tot mai mari pentru pensii asupra veniturilor 

populaţiei ocupate. Prognozele arată că presiunea amintită va fi mai mare în viitor. Pe 

de o parte, aceasta îşi are explicaţia principală în creşterea ponderii numărului de 

pensionari în societate ca urmare a procesului de îmbătrânire demografică şi, pe de 

altă parte, în maturizarea treptată a regimurilor publice de asigurări sociale pentru 

pensii, respectiv în creşterea numărului de persoane care îndeplinesc condiţiile 

pentru a primi o pensie integrală.  

Proporţia mare a şomajului în populaţia activă şi creşterea numărului de familii 

monoparentale contribuie, de asemenea, la presiunea cheltuielilor pentru pensii, de 

asigurări sociale în general, asupra populaţiei ocupate. În acelaşi sens acţionează 

regimurile speciale de pensii pentru agenţii şi funcţionarii publici care sunt mai 

avantajoase decât regimurile generale aferente salariaţilor din sectorul particular.  
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Dinamica tot mai accentuată a cheltuielilor publice pentru pensii ridică însă 

probleme de echitate în susţinerea lor şi de repartizare a veniturilor între generaţii ca 

şi numeroase probleme practice în plan economic, cu deosebire pentru utilizarea 

eficientă a forţei de muncă şi competitivitatea produselor.  

Ţinându-se seama de condiţiile actuale care influenţează evoluţia cheltuielilor 

pentru pensii, în ultimul timp, ţările dezvoltate au procedat şi procedează la o reformă 

radicală a regimurilor publice de pensii. Opţiunile posibile pentru limitarea creşterii 

cheltuielilor pentru pensii sunt relativ limitate respectiv: o reducere a eligibilităţii; o 

scădere relativă a nivelului pensiilor; identificarea altor surse de venituri şi dezvoltarea 

asigurărilor private de pensii.  

Prezentul studiu are două părţi. În prima parte se analizează elementele consti-

tutive de bază ale regimurilor publice de pensii existente în prezent în ţările dezvo l-

tate, cu accent deosebit pe regimurile generale de asigurări sociale. Partea a doua a 

studiului tratează principalele măsuri de reformă a asigurărilor sociale de pens ii, 

promovate în ultimii ani de ţările Uniunii Europene.  

Nădăjduim ca prin conţinutul studiului să contribuim la o mai bună înţelegere a 

esenţei asigurărilor sociale pentru pensii şi să oferim unele elemente de referinţă 

pentru reformarea sistemului de pensii din România, aflată în curs de proiectare şi 

legiferare.  

La elaborarea studiului s-au utilizat, îndeosebi, lucrări de specialitate apărute sub 

egida Uniunii Europene, OECD şi Băncii Mondiale.  



2. ELEMENTE CONSTITUTIVE ALE MECANISMELOR 

DE FUNCŢIONARE  A REGIMURILOR PUBLICE DE 

PENSII 

2.1. Regimuri publice de pensii 

Asigurările publice de pensii ca mijloc de compensare a veniturilor pierdute, la 

apariţia riscurilor de bătrâneţe sau invaliditate, s-au dezvoltat în societăţile moderne, 

industriale.  

Iniţial, pe fondul bulversărilor sociale induse de trecerea la societatea modernă, 

de acumularea primitivă a capitalului şi industrializare şi a reducerii rolului fam iliei în 

asigurarea condiţiilor de viaţă a persoanelor vârstnice, au apărut, cu deosebire în me-

diul urban, o multitudine de instituţii caritabile de asistenţă a persoanelor fără venituri. 

Aceste instituţii s-au dovedit a fi însă puţin eficiente - numărul şi capacitatea lor de a 

răspunde cerinţelor de combatere a sărăciei erau reduse. În aceste condiţii s-au afir-

mat sistemele publice de protecţie a persoanelor confruntate cu riscul pierderilor 

temporare sau definitive a veniturilor din muncă.  

În acest cadru, în cele mai multe ţări cu economie modernă, s -au instituţionalizat 

asigurările sociale publice de pensii, cu caracter obligatoriu şi organizate pe baze 

contributive. Asigurările sociale publice s-au dezvoltat, pentru prima dată, la sfârşitul 

secolului al XIX-lea în Germania şi s-au extins treptat în majoritatea ţărilor din Europa 

(cu deosebire în vestul, sudul şi răsăritul continentului). Sistemul asigurărilor sociale 

se referă, în principal, la persoanele salariate cu precizarea că în prezent el acoperă 

şi o parte din persoanele nesalariate. Precizăm, de asemenea, că mărimea pensiei 

individuale de asigurări sociale diferă de la o persoană la alta, ea fiind determinată în 

funcţie de salariile sau veniturile anterioare ale persoanelor asigurate pentru care s -au 

plătit contribuţii de asigurări.  

Într-un număr mai restrâns de ţări, protecţia persoanelor vârstnice se asigură 

printr-un alt sistem de pensii, respectiv pensiile de stat, finanţate din veniturile gener-

ale ale statului şi acordate tuturor cetăţenilor. Sistemul pensiilor de stat este pract i-

cat cu deosebire în ţările din nordul Europei, Canada,  Australia şi Noua Zeelandă. 

Referitor la mărimea pensiei de stat, arătăm că ea are caracter forfetar, respectiv es-

te asemănătoare pentru toţi cetăţenii din ţările care practică un astfel de sistem de 

pensii. Totodată, menţionăm că în ţările amintite, de regulă, există şi pensii a căror 

mărime este determinată în funcţie de salariile (veniturile) anterioare.  

Practic, există mai multe regimuri publice de asigurări sociale pentru pensii, au-

tonomizate în principal în funcţie de statutul profesional al populaţiei active sau de 

sectorul economico-social în care aceasta lucrează. Cu particularităţi de la o ţară la 

alta, în decursul timpului, s-au constituit regimuri publice de pensii de asigurări so-

ciale pentru: salariaţii din sectorul particular, salariaţii din sectorul public, lucrătorii pe 
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cont propriu, ţărani, liber profesionişti, etc. Regimurile (sistemele) publice de asigurări 

pentru pensii sunt marcate de un anumit specific naţional, fiecare regim având o isto-

rie proprie. Concludente în acest sens sunt regimurile de pensii, existente la sfârşitul 

anilor '80 ai acestui secol în principalele ţări europene cu tradiţie în asigurările publice 

pentru pensii1.  

În Germania există un regim general pentru salariaţi şi regimuri speciale pentru 

mineri, salariaţii din sectorul public, lucrătorii pe cont propriu şi agricultorii.  

Persoanele necuprinse obligatoriu în asigurările sociale cum sunt femeile cas-

nice şi străinii cu o perioadă lungă de rezidenţă, pot să participe în mod voluntar la 

regimurile amintite.  

În Franţa, în 1987 exista un sistem principal de asigurări sociale publice pentru 

salariaţii din sectorul particular în cadrul căruia funcţiona un "regim general" şi mai 

multe "regimuri complementare", toate cu caracter obligatoriu. La data amintită, ex-

istau, de asemenea, mai multe sisteme speciale de asigurări şi pensii obligatorii 

pentru salariaţii publici; mineri, marinari; muncitorii de la căile ferate; lucrătorii din alte  

societăţi publice; agricultori ca şi pentru alte categorii de lucrători pe cont propriu. 

Totodată, există pensii minime de bătrâneţe ("minimum vieillesse") pentru persoanele 

cu venituri scăzute.  

Diversitatea regimurilor de pensii din Franţa a căpătat accente deosebite, ast fel 

că în prezent în această ţară, per total,  există 538 regimuri obligatorii de pensii din 

care 130 sunt regimuri speciale şi 387 regimuri complementare ale salariaţilor.  

În Italia funcţionează un regim general pentru salariaţii din sectorul particular şi 

regimuri speciale pentru salariaţii din sectorul public, salariaţii căilor ferate, profesii 

liberale şi persoanele care lucrează pe cont propriu.  

Persoanele de peste 65 de ani cu resurse insuficiente şi care nu sunt eligibile 

pentru alte prestaţii băneşti primesc o pensie socială, condiţionată de resursele de 

care dispun (means-tasted social pensions).  

În Spania există un regim general pentru salariaţii din industrie şi servicii şi reg i-

muri speciale pentru: marinari; pescari; mineri; muncitorii din mediul rural; profesii 

liberale; muncitorii de la căile ferate; artişti; jucătorii de fotbal; toreadori; lucrătorii din 

comerţ; salariaţii din sectorul public şi lucrătorii pe cont propriu.  

În Regatul Unit există două regimuri principale de pensii, respectiv un regim de 

bază, cu pensie forfetară, pentru fostele persoane active (employment - related flat-

rate) şi un regim în care pensiile sunt determinate de câştigurile anterioare ale per-

soanelor asigurate. În cele două regimuri sunt cuprinse: - persoanele salariate, lu-

crătorii pe cont propriu şi persoanele care se asigură voluntar. Regimul potrivit căruia 

pensia se determină în funcţie de câştigurile anterioare ale persoanelor asigurate 

poate fi înlocuit ("contracting out options") cu regimul de pensii ocupaţionale care 

funcţionează în cadrul întreprinderilor sau cu regimul de pensii personale. În Regatul 

Unit există şi un sistem de pensii necontributive pentru persoanele de peste 80 de 

ani.  

                                                                 
1
 OECD, Reforming public pensions, Paris, 1988, p.114-136. 
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Cu titlu de exemplu, menţionăm şi regimurile de pensii din câteva ţări în care sis-

temul pensiilor universale de stat ocupă un loc central.  

În Suedia există două regimuri de bază de pensii. Pe de o parte, un regim un i-

versal care cuprinde toate persoanele la 65 de ani rezidente un anumit număr de ani 

în ţară şi cărora li se acordă o pensie forfetară şi, pe de altă parte, un regim pentru 

toţi salariaţii şi lucrătorii pe cont propriu, cu pensii calculate în funcţie de venituri. În 

Suedia există, de asemenea, un regim special de pensii pentru salariaţii din sectorul 

public, precum şi un regim ocupaţional, practic obligatoriu, pentru salariaţii din sec-

torul particular.  

În Danemarca funcţionează un regim cu pensie forfetară de stat acordat tuturor 

cetăţenilor rezidenţi (începând cu vârsta de 65 de ani) şi un regim de pensii con-

diţionate de participarea la activitatea economico-socială pentru toţi salariaţii (regim 

ocupaţional de pensii). Există, de asemenea, un regim de pensii (plăţi) pentru pen-

sionări anticipate şi voluntare şi care se adresează persoanelor peste 60 de ani par-

ticipante la asigurările de şomaj.  

În Canada funcţionează două regimuri de bază. Un regim forfetar-universal, care 

cuprinde toate persoanele de 65 de ani şi peste. Acest regim reglementează şi plata 

unor sume suplimentare beneficiarilor de pensie universală dar ale căror venituri sunt 

sub un anumit nivel. Un alt regim, definit prin pensii calculate în funcţie de câştigurile 

anterioare pentru salariaţi (cu excepţia acelora cu activităţi neregulate) şi lucrătorii pe 

cont propriu. Menţionăm, de asemenea, că în Canada circa jumătate din salariaţi 

sunt cuprinşi în aranjamente de pensii ocupaţionale.  

În Australia există trei regimuri de pensii: 1) un regim de stat cu caracter univer-

sal prin care se acordă o pensie de bătrâneţe forfetară tuturor persoanelor de peste 

65 de ani, cu o rezidenţă de cel puţin 10 ani în ţara respectivă; 2) un regim de asig-

urări sociale obligatorii, complementar sistemului universal de securitate socială (in-

trodus în 1992) şi 3) un regim voluntar de asigurări private de pensii, pe care statul îl 

stimulează prin sistemul de impozite.  

Literatura de specialitate relevă că în aproape toate ţările cu economie dezvoltată 

pe lângă regimurile publice generale sau speciale de pensii de asigurări sociale, re-

spectiv de stat (cu pensii forfetare) prin care se garantează persoanelor vârstnice o 

pensie de bătrâneţe, există şi regimuri complementare (suplimentare) de asigurări 

care oferă o pensie suplimentară în momentul în care o persoană iese din viaţa activă 

şi capătă statut de pensionar. Regimurile complementare (supl imentare) de pensii s-

au dezvoltat după anii '50 şi au menirea să contribuie la asigurarea unor condiţii de 

viaţă decentă persoanelor vârstnice, prin stimularea iniţiativei şi răspunderii per-

soanelor în acest sens. Regimurile respective de pensii diferă de la o ţară la alta şi 

ele pot fi obligatorii sau facultative, respectiv publice sau private. Concludentă în 

acest sens este situaţia din ţările Uniunii Europene. Astfel în 1993, în Danemarca, 

Franţa, Grecia, Olanda şi Regatul Unit existau regimuri complementare de pensii atât 

obligatorii cât şi facultative. Regimuri complementare de pensii există şi în celelalte 
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ţări ale Uniunii Europene - Belgia, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Portugalia şi 

Spania - dar ele au caracter facultativ1.  

                                                                 
1
 Supplimentary pensions in the European Union, European Comission, Social Europe, 

Supliment 3/1994. 
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2. 2. Principiul solidarităţii sociale şi finanţarea cheltuielilor pentru 

pensiile de asigurări sociale. Poziţia dominantă a principiului 

repartiţiei în raport cu principiul capitalizării. Rolul statului 

Regimurile publice de pensii, componenta esenţială a asigurărilor sociale, deşi 

diferă de la o ţară la alta, au anumite trăsături comune care le-au impus, cel puţin 

până în prezent, ca principala cale de protecţie a persoanelor vârstnice.  

În primul rând arătăm că toate sistemele de asigurări sociale publice obligatorii 

sunt organizate pe baza principiului solidarităţii sociale. Potrivit acestui principiu fi-

nanţarea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări se face din contribuţiile plătite de 

persoanele active şi de către patroni. Într-o mare măsură, finanţarea pensiilor de 

asigurări sociale se face şi din veniturile generale ale bugetului de stat. În acest caz 

impozitele plătite de populaţie îndeplinesc funcţia contribuţiilor pentru asigurări so-

ciale.  

Modul de finanţare amintit dă expresie principiului solidarităţii sociale, care, în li t-

eratura de specialitate, apare şi sub denumirea de principiul repartiţiei sau al com-

pensării între generaţii (în limba engleză "pay-as-you-go"). Practic solidaritatea dintre 

generaţii constă în faptul că persoanele active finanţează prin cotizaţii sau impozite 

pensiile curente ale persoanelor inactive pensionate. Prin acest sistem cotizaţiile nu 

se capitalizează, respectiv nu se acumulează într-un fond special; ca atare pensiile 

individuale primite de persoanele pensionate nu se plătesc din cotizaţiile pe care 

acestea le-au plătit în perioada activă. Pensia reprezintă însă un drept câştigat prin 

participarea la asigurările sociale. Aşa cum actualele persoane active finanţează 

pensiile persoanelor inactive, acelaşi regim urmează să fie aplicat şi în viitor. Când 

actualele persoane active vor căpăta statut de pensionar, pensiile lor vor fi finanţate 

din cotizaţiile pe care le vor plăti noile generaţii de lucrători activi.  

Regimul pensiilor de stat este, de asemenea, finanţat potrivit principiului rep-

artiţiei, cu precizarea că în acest caz solidaritatea socială are loc la nivel naţional, 

prin taxele şi impozitele generale ale statului, în timp ce în regimurile de asigurări 

sociale solidaritatea se manifestă cu deosebire între persoanele înscrise în fiecare 

din regimurile respective de pensii.  

Finanţarea potrivit principiului capitalizării este caracteristică regimurilor private 

de pensii, şi îndeosebi aranjamentelor individuale de economisire şi pensii; numai în 

această situaţie contribuţiile sau economiile se acumulează în fonduri distincte şi 

pensiile sunt plătite din veniturile proprii, economisite de-a lungul timpului.  

În prezent, în toate ţările Uniunii Europene asigurările publice de pensii (de 

bătrâneţe, invaliditate şi de urmaş) sunt organizate potrivit principiului repartiţiei şi 

majoritatea absolută a fondurilor sunt formate din cotizaţiile plătite de către salariaţi şi 

patroni.  

Precizăm că în regimurile publice de pensii capitalizarea cotizaţiilor - a doua 

formă de bază de finanţare a pensiilor - are un rol secundar şi această situaţie apare 

în cazul a trei  ţări din Uniunea Europeană - Spania, Portugalia şi Luxemburg (anexa 
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nr. 1). În aceste ţări, pe lângă fondul curent pentru plata pensiilor, se constituie şi un 

fond de consolidare pentru ansamblul sistemului de securitate socială (Spania şi 

Portugalia) sau un fond de rezervă care trebuie să fie de 1,5 ori mai mare decât suma 

prestaţiilor anuale în sarcina caselor de pensii (Luxemburg).  

Statul are, aşa cum s-a arătat, un anumit rol în finanţarea regimurilor generale de 

pensii. Lucrările de specialitate ale Uniunii Europene relevă că în 1994 în 9 din cele 

12 ţări membre ale Uniunii Europene statul a contribuit la finanţarea pensiilor şi anu-

me în: Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburg, Spania şi 

Regatul Unit. Se consemnează că numai în Franţa, Olanda şi Portugalia statul nu 

contribuie la finanţarea regimurilor generale de pensii (anexa nr. 2).  

Dimensiunea şi forma de participare a statului la finanţarea pensiilor diferă de la o 

ţară la alta. În afara cazului Danemarcei, unde finanţarea se face în principal prin im-

pozite, în celelalte ţări statul completează o parte din fonduri. Astfel, pentru pensia 

de bătrâneţe şi de urmaş statul asigură: subvenţii de 20% din cheltuielile totale (Be l-

gia şi Germania), plata unei părţi din cotizaţii (o treime în Grecia şi în Luxemburg); 

acoperirea deficitului de fonduri (Grecia şi Irlanda); finanţarea sumelor minim 

garantate (Spania); cheltuielile pentru pensiile sociale şi diferenţa până la nivelul min-

im şi o parte din pensiile plătite în cadrul regimului general (Italia) şi sumele pentru 

pensiile necontributive (Regatul Unit).  

În cadrul regimurilor publice de asigurări pentru pensii dimensiunea cotizaţiilor, a 

sarcinilor financiare ale populaţiei active depinde de: a) rata de înlocuire a veniturilor 

salariale prin pensii şi b) raportul de susţinere, respectiv dintre numărul de salariaţi şi 

numărul de pensionari, sau într-o exprimare inversă, de raportul de dependenţă, re-

spectiv dintre numărul de pensionari şi numărul de salariaţi. Astfel, la o rată de înlo-

cuire de 50% şi la un raport de susţinere concretizat în 3 salariaţi la 1 pensionar, 

contribuţia procentuală de asigurări sociale în raport cu salariul este de 16,6% (50: 

3/1). Mărimea procentuală a contribuţiilor evoluează proporţional cu raportul de susţi-

nere. La o creştere a raportului de susţinere contribuţiile de asigurări scad iar la o 

reducere a raportului de susţinere cresc contribuţiile de asigurări.  

Arătăm totodată că în sistemul de finanţare potrivit principiului repartiţiei suma 

contribuţiilor nu trebuie să depăşească cu mult suma prestaţiilor; pe lângă plata 

pensiilor, pe seama contribuţiilor urmează să se asigure şi cheltuielile de gestionare 

a fondurilor precum şi o mică rezervă pentru eventualele decorelări în perioada imedi-

at următoare. Prin natura lui sistemul amintit nu necesită acumularea de mari fonduri 

de la un an la altul, şi ca atare nu este confruntat cu riscurile pe care le presupune 

gestionarea lor eficientă sau cu riscul inflaţiei.  

2.3. Formule de calcul a pensiei individuale în regimurile generale de 

asigurări. Formula franceză şi respectiv germană 

O altă trăsătură a regimurilor publice de asigurări pentru pensii, strâns legată de 

prima, constă în faptul că pensiile sunt determinate potrivit unei formule prestabilite 

("defined- benefits") şi că plata este garantată prin însuşi modul lor de finanţare.  
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Practic, există mai multe formule de calcul a mărimii pensiei în funcţie de ven i-

turile anterioare. Într-o formă sau alta, fiecare formulă are în vedere: salariul mediu 

lunar luat drept bază de calcul a pensiei, o anumită rată de înlocuire a salariilor prin 

pensii, perioada de cotizare şi vârsta legală de pensionare.  

În Franţa, spre exemplu, în regimul general al asigurărilor sociale, formula de 

calcul a pensiei de bătrâneţe are următoarea structură1:  

 

Pensia lunară=SMA x t x n/150 

 

- SMA reprezintă salariul mediu anul corespunzător celor mai buni zece ani din 

viaţa activă (până în 2008 se va ajunge la cei mai buni 25 de ani);  

- n/150 indică numărul de trimestre pentru care s-au plătit cotizaţii faţă de 150 

trimestre necesare a fi cotizate (în 2003 va ajunge la 160 de trimestre).  

- t reprezintă rata de înlocuire. Mărimea factorului t este de 50% în condiţiile în 

care persoana care solicită pensionare are 60 de ani şi a cotizat 150 de trimestre. 

Rata de 50% se aplică şi pentru persoanele de 65 de ani şi peste dar care au cot izat 

mai puţine trimestre decât numărul statuat legal. În cazul în care persoana care so-

licită pensionarea are între 60 şi 65 ani şi nu a cotizat numărul legal de trimestre, 

rata de 50% se micşorează cu 5% pe an (1,25% pentru fiecare trimestru lipsă) în 

raport cu vârsta de 65 de ani. Menţionăm că la anumite categorii de salariaţi rata de 

50% se aplică ca atare, indiferent de durata de cotizare ş i anume pentru: salariaţii cu 

incapacitate de muncă de peste 50%, muncitorii care au crescut peste trei copii, 

vechii combatanţi şi victimele de război.  

În Germania se utilizează o altă formulă de calcul a pensiei în funcţie de ven ituri. 

Se iau în considerare salariile din întreaga viaţă activă şi pe baza lor se calculează 

puncte personale de retribuţie care intră în formula de calcul a pensiei. Astfel, într-o 

lucrare de specialitate recent apărută în Germania, axată pe reforma pensiilor, 

aplicată treptat începând cu anul 1992, formula de calcul a pensiei are următorul 

conţinut2:  

 

Pensia lunară = factorul corespunzător tipului de pensie x punctele personale 

   de retribuţii x valoarea actuală a pensiei 

- factorul corespunzător tipului de pensie reprezintă un coeficient a cărui mărime 

variază între 1 pentru pensia de bătrâneţe şi 0,1 pentru pensia de urmaş aferentă unui  

copil orfan; pentru pensia de invaliditate coeficientul este de 0,6667;.  

                                                                 
1
 André Labourdette, Les réfimes de retrainte, PUF, Paris, 1989, p.28; CFDT, Vos droits 

1994, p.152; Commission Européenne, MISSOC, La protection sociale dans les Etats 

membres de l'Union européenne, Situation au 1 juillet 1994 et évolution, p. 174 -176. 
2
  Klaus Möcks, Andrea Schmitt, Alles, was man über Renten wissen mus Mit Renten-

reformgesetz 1992, Falken 1992, p.77 şi 94-95. Trimiterile la această lucrare s-au făcut 

cu sprijinul doamnei Anca Dachin care a asigurat traducerea în limba română a părţilor 

esenţiale ale textului. 
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- punctele personale de retribuţie exprimă raportul dintre salariul (venitul) asig-

uratului şi venitul mediu provenit din muncă al tuturor asiguraţilor. Suma tuturor punc-

telor se obţine, în principiu, din punctele acumulate pentru timpul de plată a cotizaţiei 

de asigurări, timpul în care nu s-a plătit contribuţia sau timpul când aceasta a fost 

redusă (boală, readaptare, şomaj, creşterea copiilor, învăţământ).  

Numărul punctelor personale care intră în calculul pensiei este influenţat şi de un 

alt coeficient, denumit factor de acces şi a cărui mărime este de 1 în cazul pensiei 

pentru limită de vârstă de 65 de ani. În cazul în care o persoană se pensionează 

înainte sau după împlinirea vârstei legale de pensionare, factorul de acces are mărimi 

subunitare şi respectiv supraunitare. Astfel, pentru fiecare lună calendaristică ne-

lucrată factorul de acces se reduce cu 0,003 puncte (aplicarea se face începând cu 

anul 2001) iar peste fiecare lună lucrată după vârsta de 65 de ani factorul de acces 

creşte cu 0,005 puncte; 

- valoarea actuală a pensiei reprezintă pensia lunară care se plăteşte pentru fiec-

are punct acumulat. Precizăm că nivelul actual al pensiei se stabileşte în fiecare an. 

În 1992 valoarea unui punct era de 41,44 mărci1.  

Prin conţinutul lor, formulele amintite de calcul a pensiilor asigură o strânsă 

legătură între mărimea pensiei individuale şi veniturile anterioare ale persoanelor pen-

sionate. Cu deosebire acest lucru apare în Germania, unde se iau în considerare 

salariile din întreaga viaţă activă. Formula germană de calcul a pensiei necesită, însă, 

o evidenţă cât mai exactă a salariilor pe fiecare persoană asigurată şi pe fiecare an 

din întreaga perioadă activă.  

O dată cu evidenţierea acestei trăsături a pensiilor de asigurări sociale, subliniem  

totodată că formulele de calcul ale pensiilor au în vedere şi o protecţie specială a 

persoanelor vârstnice, care au avut venituri scăzute în perioada activă. În principal, 

acest obiectiv se realizează prin faptul că în unele ţări pensia individuală, rezultată 

din formule de calcul, nu poate coborî sub o anumită limită. Asemenea practici ex-

istă în Franţa, Spania şi Italia.  

În plus, pensia de bătrâneţe rezultată din formula generală de calcul poate fi ma-

jorată în anumite situaţii. În Franţa, spre exemplu, pensia se majorează în 

următoarele situaţii: 

- pentru persoanele care au crescut cel puţin trei copii (majorare 10%); 

- pentru soţul aflat în sarcina (întreţinerea) persoanei pensionate în anumite con-

diţii de vârstă - 65 de ani sau 60 de ani dacă este inapt - şi de resurse; 

- pentru asistenţa unei terţe persoane, dacă pensionarul este invalid şi beneficia 

de asistenţa respectivă înainte de a se pensiona.  

În Regatul Unit pensiile de bătrâneţe pentru persoanele asigurate au, aşa cum s -

a arătat, o dublă determinare: persoanele în vârstă (65 de ani bărbaţii şi 60 de ani 

femeile) primesc, pe de o parte, o pensie forfetară de bază şi, pe de altă parte, o 

pensie a cărei mărime se stabileşte în funcţie de veniturile anterioare (în prezent 25% 

din câştigurile aferente celor mai buni 20 de ani). Prin pensia de bază forfetară se 

                                                                 
1
 Op. cit. p.82. 
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asigură un minim de venituri tuturor persoanelor vârstnice, inclusiv pentru acelea care 

în decursul vieţii lor active au avut venituri scăzute. Un rol asemănător îl au şi pensiile 

forfetare din ţările care practică sistemul pensiilor de stat cu caracter universal 

(Danemarca, Olanda, Norvegia, Irlanda, Canada şi Noua Zeelandă) cu precizarea că, 

spre deosebire de Regatul Unit, ele se acordă tuturor cetăţenilor sau persoanelor re-

zidente fără nici o legătură cu activitatea prestată înainte de a căpăta statutul de 

pensionar.  

2.4. Transferul de venituri în cadrul aceleiaşi generaţii  

şi între generaţii 

Prin însuşi modul lor de funcţionare, regimurile publice de asigurări, finanţate po-

trivit principiului repartiţiei, au numeroase avantaje, dintre care menţionăm: com-

baterea cu mai multă eficienţă a sărăciei şi capacitatea de a oferi pensionarilor veni-

turi mai sigure în raport cu alte forme de asigurări. Aportul sistemului la combaterea 

sărăciei este asigurat prin pensiile minime, care de regulă se referă la persoanele cu 

salarii mici. Pensiile minime determină un transfer de venit către beneficiarii de astfel 

de pensii întrucât ele sunt mai mari decât cele care ar fi rezultat din formula generală 

de calcul. Are loc un transfer de venit între membrii aceleiaşi generaţii, respectiv de la 

cei cu venituri mai mari către cei cu venituri mai mici. Alt avantaj. În regimul public de 

asigurări pentru pensii contribuţiile de asigurări se reglează în funcţie de necesităţi, 

inclusiv pentru indexarea pensiilor, cerută de evoluţia preţurilor sau a salariilor. Toto-

dată, sistemul ca atare nu presupune, aşa cum s-a arătat, o acumulare mare de fon-

duri care să fie lovite de riscul puseurilor inflaţioniste de durată.  

Odată cu sublinierea transferului de venituri în cadrul aceleiaşi generaţii, arătăm 

că sistemul de finanţare amintit presupune şi un transfer de venituri de la o generaţie 

la alta. Bilanţul transferului, respectiv diferenţa dintre suma pensiilor primite de o per-

soană în perioada inactivă şi contribuţiile pe care le-a plătit în perioada activă, poate fi 

pozitivă, nulă sau negativă.  

Concludente sunt datele din tabelul nr. 1 bazate pe următoarele ipoteze:  

- salariul mediu lunar este de 1000 unităţi monetare;  

- rata de înlocuire a salariului prin pensii este de 40%, respectiv 400 unităţi mon-

etare pe lună; 

- raportul de susţinere (numărul de salariaţi contribuabili la un pensionar) evolu-

ează de la 2,5:1 la 2:1 şi respectiv la 1,6:1; 

- perioada activă de cotizare este de 30 de ani şi perioada inactivă de încasare a 

pensiei este de 15 ani.  
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Tabelul nr. 1 - Bilanţul transferului de venituri între perioada activă  
şi perioada inactivă a unui salariat 

 Variante privind raportul de 

susţinere 

2,5:1 2:1 1,6:1 

1 2 3 4 

I. Salariul lunar şi rata de înlocuire 

1. Salariul mediu lunar, exprimat în unităţi monetare 

(u. m.) 

 

1000 

 

1000 

 

1000 

 2. Rata de înlocuire a salariului prin pensie (%) 40 40 40 

II. Contribuţii de asigurări sociale 

 1. Contribuţia lunară de asigurări sociale în raport 

cu salariul (%) 

 

16,0 

 

20,0 

 

25,0 

2. Contribuţia lunară (u. m.) 160 200 250 

3. Contribuţia anuală (u. m.) 1920 2400 3000 

 4. Contribuţia pe 30 de ani (u. m.) 57600 72000 90000 

III. Pensii 

   1. Pensia lunară (u. m.) 400 400 400 

   2. Pensia pe un an (u. m.) 4800 4800 4800 

   3. Pensia pe 15 ani (u. m.) 72000 72000 72000 

IV. Diferenţa dintre suma pensiilor încasate şi suma cotizaţiilor plătite 

1. Mărimi absolute (III. 3 - II. 4) (u. m.) +14400 0,0 -18000 

2. Mărimi relative (IV1: 114) +25 0,0 -20 

 

În varianta în care raportul de susţinere este de 2 la 1 suma pensi ilor încasate au 

aceeaşi mărime cu suma contribuţiilor plătite; practic, în această variantă transferul 

se manifestă numai sub aspectul fazelor istorice diferite în care au loc plăţile şi 

încasările. În cazul în care raportul de susţinere este mai mare decât în varianta care 

asigură echilibrul dintre încasări şi plăţi, apare un transfer pozitiv de la populaţia ac-

tivă la cea inactivă. Potrivit exemplului din tabel, la un raport de susţinere de 2,5:1 

suma pensiilor este mai mare cu 25% decât suma cotizaţiilor. La un raport de susţi-

nere mai mic decât cel de echilibru bilanţul transferului de venituri pentru o persoană 

între perioada activă şi perioada inactivă este negativ, respectiv cu 20% pentru cazul 

prevăzut în tabel.  

Deşi mărimea concretă a raportului de susţinere diferă de la o ţară la alta şi de la 

o perioadă la alta, precizăm că orice sistem de asigurări sociale bazat pe principiul 

repartiţiei parcurge, de regulă, în evoluţia sa istorică trei faze caracteristice date de 

mărimea raportului de susţinere. De aici şi cele trei situaţii tipice posibile ale trans-

ferului de venituri intergeneraţii sau între perioada activă şi inactivă a unei persoane 

asigurate.  
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În vederea înţelegerii mecanismului transferului, în calculul aferent fiecărei vari-

ante s-a luat în considerare aceeaşi durată de timp pentru perioada activă şi respec-

tiv pentru perioada inactivă. Chiar dacă perioadele în care se manifestă raporturile de 

susţinere nu se suprapun cu cele luate în calcul, aceasta nu modifică concluzia po-

trivit căreia soldul dintre încasările şi plăţile unei persoane asigurate în sistemul pub-

lic de pensii să fie pozitiv, nul sau negativ.  

Soldul pozitiv al transferului sau volumul mai mare al pensiilor decât cel al cotiza-

ţiilor aferente unei persoane asigurate este caracteristic primelor faze de implemen-

tare a sistemelor publice de asigurări precum şi ţărilor în care ponderea persoanelor 

vârstnice este redusă. La aceasta contribuie mult împrejurarea că la începutul 

aplicării sistemului, numărul anilor de cotizare al persoanelor vârstnice ieşite la pen-

sie pentru limită de vârstă este mult mai mic decât anii de cotizare al persoanelor 

mai tinere care vor ieşi mai târziu la pensie.  

Ulterior, pe măsura maturizării sistemului şi a afirmării efectelor procesului de 

îmbătrânire demografică, ca şi a altor situaţii ca pensionările anticipate sau a ex-

istentei unei rate înalte a şomajului, raportul de susţinere se deteriorează ca urmare 

a creşterii mai rapide a numărului de pensionari decât a numărului de salariaţi; de 

aici şi cerinţa sporirii cotizaţiilor plătite de salariaţi şi patroni pentru a se onora chel-

tuielile tot mai mari pentru pensii. Fireşte, un dezechilibru foarte mare dintre suma 

pensiilor primite şi suma cotizaţiilor plătite de salariaţi are tangenţă cu echitatea în 

cadrul societăţii şi poate să genereze serioase tensiuni între generaţiile de persoane 

active şi cele de pensionari.  

2.5. Creşterea cheltuielilor pentru pensii. Rolul îmbătrânirii 

demografice şi al maturizării regimurilor de pensii 

 

În expresie cantitativă, unele din caracteristicile menţionate vor căpăta dimens i-

uni deosebite în viitor. Astfel, în prezent procesul de îmbătrânire demografică par-

curge o nouă fază, fapt ce va determina o creştere în continuare a populaţiei vârstnice 

şi deci a numărului şi proporţiei pensionarilor în raport cu populaţia ocupată, respectiv 

cu plătitorii de cotizaţii de asigurări sociale şi de impozite. În ţările OECD, spre ex-

emplu, proporţia populaţiei de 65 de ani şi peste a crescut de la 8,5% în 1950 la 

13,2% în 1990. Populaţia de 60 de ani şi peste, care în unele ţări reprezintă încă 

vârsta standard de pensionare, este mai mare, respectiv 18,2% în 1990. Potrivit 

prognozelor, populaţia vârstnică va ajunge la o proporţie maximă în 2050 şi anume: 

31,2% populaţia de 60 de ani şi peste 21,4% populaţia de 65 de ani şi peste1. În mod 

firesc această deplasare în structura de vârstă a populaţiei va determina o creştere a 

cheltuielilor pentru pensii.  

                                                                 
1
 OECD, Reforming public pensions, Paris 1988, p.33 şi Averting the old age crisis, A 

World Bank Policy Research Report, 1994, p.343, 344. 
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Cheltuielile pentru pensii au atins cote foarte ridicate în PIB iar bugetele de 

pensii sunt tot mai tensionate. În ţările membre OECD proporţia cheltuielilor pentru 

pensii în venitul naţional a crescut de la 6,5% în 1971 la 10,3% în 1984. Potrivit 

prognozelor, numai ca efect al îmbătrânirii demografice a populaţiei aceste cheltu ieli 

ar urma să crească la 20,2% în 2040. Cele mai mari proporţii în anul respectiv sunt 

prevăzute pentru Italia (35,7%), Austria (31,7%), Germania (31,1%) şi Franţa 

(27,0%)1.  

În realitate, în viitor, creşterea sarcinilor pentru pensii va fi mai mare, ca urmare a 

faptului că sistemele publice de pensii generalizate în ţările dezvoltate după al doilea 

război mondial vor ajunge la stadiul de maturitate.  

În esenţă procesul de maturizare constă în: 

a) creşterea gradului de cuprindere în regimurile de pensii a întregii populaţii apte 

de muncă ca urmare a sporirii ratelor de activitate a femeilor şi a includerii unor cate-

gorii sociale încă necuprinse în asigurările sociale, cum sunt persoanele care des-

făşoară activitate în propria gospodărie, şi 

b) îndeplinirea de către toate persoanele cuprinse în asigurările sociale a con-

diţiilor necesare pentru obţinerea unei pensii integrale de bătrâneţe. Sub acest as-

pect, ne referim în primul rând la îndeplinirea condiţiei privind durata maximă de plată 

a cotizaţiilor care îndreptăţeşte o persoană să primească o pensie integrală. În mod 

firesc, pensia integrală este mai mare decât pensia parţială rezultată dintr-un număr 

de ani de cotizare mai mic în raport cu cel statuat în acte normative. La îndeplinirea 

de către un număr crescând de persoane active a duratei maxime de cotizare con-

tribuie mai mulţi factori. Ne referim în primul rând la creşterea numărului de ani de la 

momentul introducerii regimurilor de pensii. În al doilea rând, ne referim la tendinţa 

care şi-a făcut loc în unele ţări dezvoltate ca la stabilirea duratei de cotizare să fie 

luată în calcul o parte din timpul afectat creşterii copiilor şi respectiv învăţământului 

superior sau perioada de şomaj pentru care se primeşte ajutor.  

Potrivit aprecierilor dintr-o lucrare OECD, maturizarea regimurilor publice de 

pensii va avea un rol însemnat în perioada imediat următoare. Astfel în lucrarea "Re-

forming public pensions" se arată: "Data adoptării sau a restructurării majore a 

schemelor publice de pensii în cele mai multe ţări OECD este cuprinsă între anii '50 

şi până târziu în anii '70. Dacă se adaugă circa 20-40 ani, în unele ţări OECD deplina 

maturitate va ajunge spre sfârşitul secolului"2.  

 Evident, contribuţia procesului de îmbătrânire demografică a populaţiei şi respec-

tiv cel de maturizare a regimurilor publice de pensii la creşterea în viitor a cheltuielilor 

pentru pensii va fi diferită de la o ţară la alta. Deşi evaluările în această privinţă sunt 

sporadice ele sunt destul de concludente3.  De exemplu, din evaluările pentru Franţa 

rezultă că până în 2025 contribuţia celor doi factori în creşterea cheltuielilor este 

egală, cu precizarea că până în 2005 sistemul de maturizare are o pondere mai mare 

                                                                 
1
 OECD, op.cit.p.35 şi p.139. 

2
 OECD, op.cit.p.39. 

3
 OECD, op.cit.p.39-40 
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deoarece populaţia este relativ stabilă; ulterior rolul factorului demografic ar fi decisiv 

în sporirea sarcinilor pentru pensii.  

Evaluările pentru Japonia arată că din sporul total de cheltuieli pentru pensii în 

perioada 1986 - 2050, mai puţin de jumătate se va datora îmbătrânirii populaţiei şi mai  

mult de jumătate procesului de maturizare.  

Corespunzător acestor tendinţe, care s-au manifestat şi se manifestă tot mai 

puternic în ţările dezvoltate cu vechi sisteme de asigurări sociale publice, au sporit 

contribuţiile de asigurări şi s-a accentuat transferul de venituri dintre generaţii.  

În 1994 cota procentuală a cotizaţiilor pentru pensii în raport cu salariile a fost de 

14,75% în Franţa; 19,2% în Germania; 24,0% în Luxemburg şi 27,27% în Italia. În 

Grecia se prevede ca în cazul persoanelor asigurate după 1. 01. 1993, cota respec-

tivă să fie de 30% (anexa nr. 3). Dacă la aceste cote se adaugă cele pentru asig-

urările de boală şi maternitate cotizaţiile au atins niveluri de-a dreptul alarmante. 

Astfel, în 1994 pentru riscurile menţionate cotizaţiile erau de 32,46% în Germania, 

34,35% în Franţa şi de 43,33% în Italia (anexa nr. 4).  

Sporirea contribuţiilor de asigurări şi transferul de venituri intergeneraţii au anu-

mite limite a căror depăşire ar afecta serios costurile salariale, utilizarea forţei de 

muncă, competitivitatea produselor şi relaţiile dintre generaţii. De aici preocuparea 

sporită din ultimul timp a ţărilor occidentale pentru reformarea sistemelor publice de 

pensii în vigoare.  



3. MERSUL REFORMEI REGIMURILOR GENERALE DE 

PENSII DE ASIGURĂRI SOCIALE ÎN UNELE ŢĂRI ALE 

UNIUNII EUROPENE 

3.1. Obiective şi principalele direcţii de acţiune 

În lucrările de specialitate ale Comisiei Uniunii Europene problema reformei sis-

temelor publice de pensii ocupă un loc esenţial. Astfel în lucrarea MISSOC "La pro-

tection sociale dans les Etats membres de la communaut‚" din 1992 se arată: 

"Îmbătrânirea ("le grisonnement") populaţiei europene, cauzată de ratele de natal itate 

care rămân scăzute şi o speranţă de viaţă mereu mai mare, antrenează în mod inex-

orabil o creştere a numărului de pensionari în raport cu numărul de cotizanţi. Aceasta 

nu ar fi în sine o ameninţare foarte gravă pentru sistemele de pensii dacă ele însele n-

ar ajunge la "maturizare", respectiv la un stadiu când cea mai mare parte a pension-

arilor primesc o pensie integrală şi indexată în funcţie de salariile actuale. O populaţie 

activă din ce în ce mai puţin numeroasă trebuie deci nu numai să întreţină un număr 

crescând de persoane în vârstă; dar ea trebuie în egală măsură să se angajeze să o 

facă la un nivel mai înalt decât oricând. A venit timpul când sistemele de pensii puse 

în aplicare după al doilea război mondial, şi a căror extindere s -a derulat până în anii 

'70, trebuie să onoreze toate promisiunile lor". Mai departe, în aceeaşi lucrare, se 

precizează: "În decursul acestor ultimi ani, fiecare din "vechile" state membre a 

reexaminat viitorul regimurilor lor de pensii. În anumite cazuri, a trebuit să se pună 

sub semnul întrebării schimbările din anii '70 şi începutul anilor '80 când anumite ţări 

au redus vârsta de pensionare şi au încurajat pensionarea anticipată în scopul de a 

descongestiona piaţa muncii. În prezent, piaţa muncii este din nou supraîncărcată, 

dar cu generaţia boom-ului de naşteri din 1946 care se apropie de 50 de ani, o pen-

sionare anticipată ar fi o opţiune foarte costisitoare"1.   

Unele ţări cum sunt Franţa, Germania, Italia, Regatul Unit şi Grecia au procedat 

deja la reformarea sistemelor publice de pensii iar altele sunt în curs de evaluare a 

propriilor experienţe în domeniul respectiv şi de reformare a unor reglementări. 

Menţionăm, de asemenea, că reformele sunt în curs de derulare şi perfecţionare chiar 

şi în ţările în care s-au luat măsuri de o anvergură mai mare.  

Obiectivul major în toate ţările este reducerea costului sistemelor de pensii şi 

echilibrarea cheltuielilor şi a veniturilor bugetelor de asigurări sociale. Analiza re-

formelor relevă totodată că şi măsurile luate sau preconizate sunt relativ ase-

mănătoare şi converg spre obiectivul amintit.  

 

                                                                 
1
 MISSOC, La protection sociale dans les Etats membres de la communauté, 1992, p.11. 
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3.2. Frânarea creşterii numărului de pensionari. Creşterea vârstei 

legale pentru pensionare. Limitarea pensionărilor anticipate  

În primul rând, se urmăreşte să se limiteze deteriorarea în continuare a raportului 

de dependenţă prin frânarea creşterii numărului de pensionari, cu efecte benefice în 

planul cotizaţiilor şi a cheltuielilor.  

În acest cadru s-au luat măsuri privind: creşterea vârstei legale pentru pen-

sionare; un tratament egal pentru bărbaţi şi femei şi alinierea vârstei de pensionare a 

femeilor la nivelul prevăzut pentru bărbaţi. Orientarea amintită îşi are justificarea în 

creşterea sensibilă a speranţei de viaţă la naştere a populaţiei şi respectiv la vârsta 

de 65 de ani, ca şi de faptul că femeile au o durată de viaţă mai mare decât bărbaţii. 

În perioada 1960-1991 în ţările Uniunii Europene speranţa de viaţă la naştere a cres-

cut pentru bărbaţi de la 67,3 ani la 72,9 ani, iar pentru femei de la 72,7 ani la 79,5 

ani. Totodată, într-o comparaţie extinsă, datele relevă că în 1992 speranţa de viaţă la 

vârsta de 65 de ani a variat pentru bărbaţi între 13,5 ani în Irlanda şi 16,3 ani în Japon-

ia, iar pentru femei între 17,1 ani în Irlanda şi 20,3 ani în Japonia (anexa nr. 5).  

Majoritatea ţărilor optează pentru prelungirea vârstei de pensionare a populaţiei 

de ambele sexe la 65 de ani şi atingerea acestui obiectiv în decursul a 10-15 ani fără 

să afecteze brusc persoanele care ajung în perioada imediat următoare la vârsta de 

pensionare prevăzută în reglementările anterioare (anexa nr. 6).  

Menţionăm, de asemenea, că s-au luat măsuri pentru prelungirea perioadei min-

ime de cotizare care generează dreptul la pensie precum şi a perioadei maxime de 

cotizare care, alături de vârsta standard de pensionare a persoanelor, este una din 

condiţiile de eligibilitate a unei persoane pentru o pensie integrală. În această privinţă 

în unele ţări ca Franţa, Italia şi Portugalia s- a statuat ca în viitor perioada maximă de 

cotizare să ajungă la 40 de ani.  

Limitarea pensionărilor anticipate. Fără să fie exclusă complet, pensionarea an-

ticipată este frânată prin reducerea însemnată a mărimii pensiei în cazul în care o 

persoană optează pentru ieşirea mai devreme din viaţa activă şi respectiv prin 

creşterea mărimii pensiei în cazul unei opţiuni pentru a se lucra peste vârsta stand-

ard de pensionare. În acelaşi sens se acţionează şi prin reglementări mai res trictive 

privind posibilitatea de a cumula pensia cu salariul (anexa nr. 7).  

3.3. Elemente mai riguroase de calcul a pensiei. Modificarea bazei de 

calcul a salariilor în funcţie de care se determină mărimea 

pensiei. Considerarea rolului ratei de înlocuire pentru asigurarea 

unui nivel de trai decent 

Reformele regimurilor publice de pensii au în vedere utilizarea unor elemente mai 

riguroase de calcul a mărimii pensiilor în raport cu salariile. În ultimă instanţă această  

orientare afectează rata de înlocuire prin pensie a salariului din ultimul an de activi-

tate.  
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Potrivit orientării amintite se modifică baza de calcul a salariilor în funcţie de care 

se determină mărimea pensiilor. Se tinde să fie luate în considerare salariile din în-

treaga viaţă activă în loc de salariile din ultimii 5-10 ani, aşa cum se procedează de 

regulă în prezent. În Germania deja se iau în considerare salariile din întreaga viaţă 

activă, Italia a adoptat recent o măsură asemănătoare, iar în Franţa mărimea pensiei 

se va baza pe veniturile din cei mai buni 25 ani în loc de cei mai buni 10 ani.  

Prelungirea la un număr mai mare de ani a perioadei de luare în considerare a 

salariilor pentru calculul pensiilor are un dublu efect: a) se micşorează mărimea rela-

tivă a pensiei, întrucât salariul mediu pe întreaga perioadă este mai mic decât cel din 

ultimii 5 sau 10 ani şi b) se asigură o mai bună legătură între volumul şi calitatea 

muncii prestate de-a lungul întregii vieţi active şi pensia de bătrâneţe. În acest fel se 

evită şi posibilitatea unor manipulări ale salariilor în ultimii ani de activitate în vederea 

obţinerii pe nedrept a unor pensii mai mari.  

Un alt element de calcul a mărimii pensiei îl reprezintă rata de înlocuire, respec-

tiv mărimea proporţională a pensiei în raport cu salariul.  

Sigur, dimensiunea ratei de înlocuire este o problemă cardinală şi ea trebuie 

tratată în viziunea de a se asigura persoanelor vârstnice un venit care să le permită 

un nivel de trai decent. Referitor la această cerinţă, Consiliul Uniunii Europene prin 

Recomandarea asupra convergenţei obiectivelor şi politicilor de protecţie socială 

(1992) consideră necesar "ca ţările Uniunii Europene să adopte mecanisme care să 

permită foştilor muncitori care au ieşit la pensie să beneficieze de o înlocuire rezona-

bilă a venitului de-a lungul întregii perioade de pensionare (sub. ns.) prin luarea în 

considerare, acolo unde este necesar, a unor scheme de pensii de bază şi suplimen-

tare, menţionând, în acelaşi timp, un echilibru între interesele persoanelor ocupate şi 

ale celor care s-au pensionat"1  

În acest cadru arătăm că în Franţa rata de înlocuire dezirabilă a salariului brut din 

ultimul an de activitate prin pensia de bază şi cea complementară este de 75%. 

Această rată a fost negociată de sindicate şi patroni şi se referă la în muncă de 37,5 

ani şi peste. În Germania se are în vedere ca prin pensia de asigurări sociale să se 

garanteze o rată de înlocuire de 70% din ultimele venituri nete pentru o carieră de 45 

de ani. Precizăm că această rată este legiferată prin "Codul social"  şi că nivelul său 

efectiv, în 1991, în cazul persoanelor cu o vechime în muncă de 45 de ani, a fost de 

68,3% în Germania de Vest şi de 68,8% în Germania de Est2  

În mod nemijlocit, în cadrul reformelor problema ratei de înlocuire s-a pus în Re-

gatul Unit. Potrivit tradiţiei în această ţară pensia publică de bătrâneţe are, cum s -a 

arătat, două componente: 1) o pensie de bază forfetară, asemănătoare pentru toţi 

pensionarii şi 2) o pensie dependentă de mărimea salariului. Reforma sistemului de 

pensii introdusă în 1986 prevede ca mărimea maximă a celei de a doua componente 

                                                                 
1
 MISSOC, op.cit., p.285. 

2
 Supplimentary pensions in the European Union, Social Europe, Suppliment 3/1994, p.15 

şi 20. 
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a pensiei de bătrâneţe să se reducă de la 25% din venitul luat în calcul, cât este în 

prezent, la 20% între anii 2000-2010.  

Reformele regimurilor de pensii, introduse în ultimul timp în ţările dezvoltate, con-

duc în general la o reducere a ratelor de înlocuire, respectiv a mărimii pensiilor în 

raport cu salariul din ultimul an de activitate. În Franţa, spre exemplu, potrivit unui 

studiu efectuat de Casa naţională de asigurări pentru bătrâneţe, în 1994, primul an de 

aplicare a reformei regimului general de pensii, proporţia pensiilor era de 70% din u l-

timul salariu brut. Studiul arată că până în 2015 rata de înlocuire se va micşora cu 

circa 7 puncte procentuale pentru bărbaţi, iar pentru femei, ca urmare a evoluţiei ac-

tuale a activităţii lor, rata respectivă va cunoaşte o uşoară creştere de 1-3 puncte 

procentuale. Alt exemplu: în Italia, se apreciază că, în urma reformei pensiilor din 

1995, rata de înlocuire faţă de ultimul salariu se va reduce de la aproximativ 80% la 

60-70%.  

Modul de indexare a pensiilor poate, de asemenea, să influenţeze raportul dintre 

nivelul acestora şi mărimea salariilor. La o indexare a pensiilor în funcţie de evoluţia 

salariilor (acestea incluzând şi o parte din sporul de productivitate) rata de înlocuire 

se menţine la acelaşi nivel, cu precizarea că de sporul de productivitate vor beneficia 

şi pensionarii. Condiţiile de viaţă ale pensionarilor ar evolua astfel în mod asemănător 

cu ale majorităţii populaţiei. În schimb la o indexare a pensiilor în funcţie de evoluţia 

preţurilor de consum, chiar în condiţiile în care indexarea se face în proporţie de 1 la 

1, raportul dintre pensii şi veniturile din muncă ale populaţiei active se vor deteriora, 

se va micşora rata de înlocuire şi ca atare se vor adânci decalajele dintre condiţiile de 

viaţă ale pensionarilor şi populaţia activă salariată.  

În prezent indexarea pensiilor în ţările Uniunii Europene se face potrivit 

următoarelor criterii: a) evoluţia preţurilor de consum în Italia, Portugalia, Spania şi 

Regatul Unit; b) evoluţia salariilor în Danemarca şi Olanda; c) evoluţia preţurilor şi a 

salariilor în Luxemburg; d) evoluţia preţurilor şi a bunăstării generale în Belgia; e) alte 

criterii şi situaţii în Germania, Franţa, Grecia şi Irlanda (anexa nr. 8). Modul de index-

are a pensiilor rămâne o problemă deschisă; de regulă, ea se rezolvă în funcţie de 

conjunctura economico - socială.  

3.4. Reducerea cotizaţiilor de asigurări sociale plătite de patroni 

În contextul condiţiilor actuale şi previzibile de funcţionare a regimurilor de pensii, 

s-a conturat o tendinţă de reducere a cotizaţiilor plătite de patroni şi respectiv o 

tendinţă de a se apela la noi surse de venituri pentru acoperirea costurilor cu pensiile 

şi alte prestaţii de asigurări sociale.  

În prezent cotizaţiile sociale au atins un nivel destul de ridicat şi cea mai mare 

parte sunt plătite de patroni. Pentru toate tipurile de asigurări obligatorii, inclusiv 

pentru şomaj şi alocaţii familiale, proporţia cotizaţiilor faţă de salari i a fost, în 1994, de 

46,25% în Franţa şi 54,24% în Italia. În Germania, unde alocaţiile familiale sunt fi-

nanţate de la buget, cota este mai redusă, respectiv 38,96%. În Spania cota a fost 

de 29,3% iar în Portugalia 35%. Datele relevă, de asemenea, că din totalul cotizaţiilor 
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patronii plătesc 66,0% în Franţa, 82,2% în Italia, 83,2% în Spania şi 68,6% în Portu-

galia. Numai în Germania cotizaţiile sunt suportate în proporţii egale de către salariaţi 

şi patroni.  

Cotizaţiile de asigurări sociale reprezintă, în esenţă, o taxă asupra muncii; ele 

măresc costurile de producţie şi respectiv diminuează competitivitatea produselor pe 

piaţa internă şi internaţională. Această împrejurare este de natură să nu stimuleze 

întreprinderile să creeze noi locuri de muncă şi să angajeze forţa de muncă dis-

ponibilă; dimpotrivă, cotizaţiile mari incită agenţii economici să procedeze la l i-

cenţierea lucrătorilor. Totodată, unii agenţi economici sunt tentaţi să practice eva-

ziunea fiscală, să nu plătească cotizaţiile de asigurări, fapt ce se va repercuta negativ 

în bugetul asigurărilor sociale. Cotele ridicate de cotizaţii şi suportarea lor, în princ i-

pal, de către patroni stimulează, de asemenea, dezvoltarea economiei paralele şi 

transferarea unei părţi a forţei de muncă în acest sector de activitate, unde productivi-

tatea este relativ mai scăzută. Dacă pentru economia naţională aceasta conduce la o  

pierdere de producţie, pentru patroni economia paralelă înseamnă un plus de profit, 

întrucât ei se sustrag de la plata impozitelor şi taxelor, inclusiv a cotizaţiilor de asig-

urări sociale. În acelaşi timp şi unii lucrători mai puţin conştienţi de rolul asigurărilor 

sociale obligatorii sunt interesaţi să lucreze în economia paralelă pentru a-şi mări 

venitul disponibil ca urmare a faptului că nu plătesc cotizaţii.  

Soluţionarea acestor probleme, în condiţiile menţinerii regimului public de asigu-

rări, a condus la ideea limitării creşterii cotizaţiilor, şi chiar la reducerea cotelor 

pentru patroni precum şi la identificarea altor surse de venituri pentru finanţarea 

prestaţiilor de asigurări sociale. În acest sens, în lucrarea privind protecţia socială în 

ţările Uniunii Europene, elaborată pentru anul 1994, se arată: "Faptul că, cel puţin în 

contextul economic actual, deficitele securităţii sociale nu pot să fie acoperite prin 

creşterea surselor de venituri tradiţionale, cotizaţiile, şi că alte surse de venituri 

trebuie să fie găsite, uşurând în acelaşi timp sarcina de cotizaţii pentru întreprinderi, 

a devenit înţelepciune populară şi a fost confirmată în Cartea Albă asupra ocupării 

forţei de muncă în Uniunea Europeană. "1  

Ţările Uniunii Europene oferă numeroase exemple de reducere a cotizaţiilor 

pentru patroni şi respectiv de noi surse de venituri, pe lângă cele clasice pentru fi-

nanţarea asigurărilor sociale. Procesul este, însă, la început şi trebuie privit ca o 

tendinţă pe ansamblul sistemului de asigurări sociale. În acest context precizăm că 

în majoritatea ţărilor Uniunii Europene nu există o cotă generală (globală) de con-

tribuţii pentru toate domeniile sau riscurile asigurate; dimpotrivă, fiecărui domeniu îi 

corespunde de regulă o anumită cotă de contribuţii. Cote globale de asigurări există 

numai în Regatul Unit, Irlanda, Spania şi Portugalia, iar Belgia intenţionează să un i-

fice cotele pe domenii într-o cotă globală.  

Reducerea sau scutirea de cotizaţii de asigurări pentru patroni sunt condiţionate 

în mare măsură de angajarea în activitatea socială a anumitor segmente din dis-

ponibilul de forţă de muncă.  

                                                                 
1
 Commission Européenne, MISSOC, op. cit. 1994, p.17. 
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Astfel, în Franţa se stimulează ocuparea persoanelor cu salarii scăzute prin scu-

tirea patronilor de a plăti 5 ani cotizaţii pentru alocaţiile familiale.  

În Belgia s-au scăzut cotizaţiile pentru persoanele cu salarii mici, pentru tineri şi 

persoanele care au avut statut de şomer, precum şi pentru persoanele care lucrează 

cu timp parţial. De asemenea, întreprinderile particulare belgiene expuse concurenţei 

internaţionale beneficiază de o reducere sensibilă de cotizaţii.  

Irlanda a redus cotizaţiile asupra salariilor mici şi a extins scutirea de cotizaţii 

asupra salariaţilor proveniţi din rândul şomerilor.  

În Italia, începând cu anul 1994, s-au redus, în mod selectiv, cotizaţiile patronilor 

pentru salariaţii tineri, lucrătorii handicapaţi şi persoanele nou angajate provenite din 

rândurile şomerilor de lungă durată. În mod asemănător, s-a procedat cu cotizaţiile 

lucrătorilor cu timp de muncă parţial şi angajarea de personal suplimentar în regiunile 

cu şomaj ridicat (în Sud) sau în noile întreprinderi. De asemenea, în ultimul timp se 

au în vedere şi stimulente fiscale pentru agenţii economici care angajează personal 

suplimentar şi handicapaţi sau şomerii de lungă durată care înfiinţează propriile lor 

întreprinderi.  

În Spania, pe baza unei legi a muncii din 1994, se prevăd reduceri de cotizaţii 

pentru patronii care angajează handicapaţi şi persoane în vârstă înregistrate ca 

şomeri. Reduceri suplimentare se acordă pentru angajarea cu contract de lungă du-

rată. În întreprinderile mici reducerile de cotizaţii se practică pentru toate categoriile 

de lucrători proveniţi din rândul şomerilor. Reduceri suplimentare de cotizaţii se prac-

tică pentru persoanele care au intrat prima dată în piaţa muncii.  

În Regatul Unit s-a procedat la reducerea cotizaţiilor de asigurări pentru per-

soanele cu salarii scăzute. Subliniem, totodată, că în această ţară nu se prevăd co-

tizaţii pentru salariile care se află sub o anumită limită. În 1994, limita respectivă era 

de 57 lire pe săptămână.  

Reducerea cotizaţiilor, ca mijloc de uşurare a costurilor salariale se practică, 

aşadar, de un mare număr de ţări. Există însă şi ţări care, în ultimul timp, au sporit 

cotizaţiile. În Germania, spre exemplu, cotizaţiile pentru pensii au crescut de la 

17,7% în 1992 la 19,2% în 1994 iar pentru şomaj de la 4,3% în 1990 la 6,5% în 1994 

(în vechile landuri). Observăm, de asemenea, că în această ţară s-a instituţionalizat 

un nou tip de asigurare obligatorie, respectiv pentru îngrijirea persoanelor vârstnice 

dependente. Această formă de asigurare este apreciată ca o inovaţie istorică în do-

meniul amintit şi se prevede ca primele prestaţii, în bani sau sub formă de servicii, să 

fie acordate începând cu luna aprilie 1995 pentru îngrijirile la domiciliu şi din 1997 

pentru îngrijirile în instituţii speciale.  

Un caz particular îl reprezintă Danemarca unde finanţarea protecţiei sociale se 

face prin impozite. În această ţară, cu un sistem de finanţare complet diferit de cel 

din ţările Uniunii Europene, s-a introdus începând cu anul 1994 şi o cotizaţie, a cărei 

mărime se ridică la 5% din salariul şi veniturile salariaţilor şi ale lucrătorilor inde-

pendenţi. Cotizaţiile vor creşte până în 1998 şi din 1987 o parte este plătită de pat-

roni.  
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3.5. Noi surse de venituri pentru bugetele de asigurări sociale  

Concomitent cu tendinţa de reducere a cotizaţiilor patronale au sporit pre-

ocupările şi pentru statuarea unor noi surse de finanţare a asigurărilor sociale. În 

acest scop, în Franţa, spre exemplu, s-au introdus două taxe cu regim special re-

spectiv, taxa asupra băuturilor alcoolice şi contribuţia socială generalizată (CSG). 

Acest impozit a fost introdus în 1991 şi se percepe asupra tuturor formelor de ven ituri 

personale (2,4% în iulie 1993 faţă de 1,1% în anii anteriori).  

O parte din sumele corespunzătoare CSG sunt destinate "fondului de solidaritate 

pentru bătrâneţe", menit să finanţeze prestaţiile de bătrâneţe cu caracter necontributiv 

care ţin de solidaritatea naţională. Practic prin instituirea fondului amintit se are în 

vedere, în cadrul reformei pensiilor, să se separe componenta asigurare de elemen-

tele de solidaritate (elementele cu caracter redistributiv) şi se întăresc legăturile din-

tre mărimea pensiilor şi salarii.  

Belgia urmăreşte, de asemenea, separarea elementelor de solidaritate de com-

ponenta de asigurare; pe termen lung se are în vedere să se întărească legătura din-

tre ocupare şi indemnizaţiile de securitate socială care înlocuiesc vechile venituri. În 

acest sens, au fost introduse două noi cotizaţii. Una, denumită cotizaţie specială de 

securitate socială este asemănătoare cu cea din Franţa, şi se percepe în sume for-

fetare, progresive, în funcţie de veniturile fiecărei gospodării. A doua, denumită cotiza-

ţie progresivă de solidaritate (de la 0,5% la 2%) se percepe asupra pensiilor care 

sunt superioare unui anumit plafon.  

Grecia, prin legea asupra reformei securităţii sociale din 1992, a schimbat radical 

sistemul de finanţare în cazul persoanelor asigurate pentru prima dată după 1 ianuar-

ie 1993. În acest cadru, pe lângă creşterea considerabilă a cotizaţiilor, s -a in-

stituţionalizat principiul finanţării tripartite; pe lângă patroni şi persoanele asigurate, 

statul plăteşte de acum o parte însemnată din cotizaţii, respectiv 1/3. Statul grec 

participă şi la finanţarea asigurărilor sociale aferente lucrătorilor independenţi ca şi a 

asigurărilor auxiliare. În acest cadru, observăm, de asemenea, că Luxemburgul prac-

tică de mai mult timp principiul tripartit în finanţarea asigurărilor pentru pensii (1/3 din 

cotizaţii).  

Noi surse de finanţare a asigurărilor sociale, inclusiv a pensiilor, s -au introdus şi 

în Danemarca, unde finanţarea se face prin impozite. Soluţia a constat însă, spre 

deosebire de tendinţa care s-a conturat în alte ţări ale Uniunii Europene, în introduc-

erea unei cotizaţii plătite de salariaţi şi de patroni. Pe seama acestei cotizaţii se 

creează trei fonduri aferente pieţei muncii şi anume: 1) fondul prestaţiilor băneşti care 

finanţează politica pasivă în domeniul ocupării forţei de muncă, între care plata pens i-

ilor anticipate; 2) fondul de finanţare a politicii active de ocupare şi 3) fondul pentru 

indemnizaţiile de boală, maternitate etc.  

3.6. Extinderea asigurărilor private de pensii 

O altă direcţie de acţiune pentru adaptarea regimurilor de pensii la noile condiţii 

demoeconomice constă în extinderea asigurărilor private de pensii. Se are în vedere 
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atât extinderea regimurilor private de pensii sponsorizate de patroni, cunoscute în 

mod curent sub denumirea de "planuri ocupaţionale (sau profesionale) de pensii" cât 

şi a conturilor personale de economii şi pensii constituite în cadrul băncilor, s o-

cietăţilor de asigurare sau al altor instituţii financiare.  

Direcţia de acţiune menţionată se încadrează într-o orientare mai generală de pri-

vatizare şi a altor segmente ale asigurărilor sociale. Termenul "privatizare" are o 

conotaţie mai largă; în acest context el se limitează cu prioritate la promovarea sis-

temelor private de asigurări, cu deosebire pentru îngrijirile medicale şi pensiile de re-

tragere. Subliniem însă că această orientare nu este o alternativă pentru regimurile 

publice de pensii şi asigurări; dimpotrivă regimurile publice finanţate potrivit principi-

ului repartiţiei vor fi în viitor principalul pilon al protecţiei sociale a populaţiei, inclusiv a 

persoanelor vârstnice. Extinderea asigurărilor private de pensii are menirea să asig-

ure un echilibru mai bun între regimurile publice şi private de asigurări, o mai mare 

eficienţă economică şi socială a acestor instituţii în societatea contemporană.  

Prin natura lor asigurările private de pensii au caracter facultativ. Unele planuri 

ocupaţionale de pensii rezultă însă din acte normative de stat sau din înţelegerile 

care intervin între patroni şi sindicate(Danemarca şi Olanda); în aceste ţări multe 

planuri au caracter obligatoriu, sunt stabilite la nivelul industriei, au o largă extindere 

şi sunt finanţate potrivit principiului capitalizării. În Elveţia şi Australia asigurările pri-

vate de pensii sunt, de asemenea, obligatorii. Subliniem încă o dată că planurile oc-

upaţionale de pensii funcţionează concomitent cu regimurile publice de pensii. În 

Chile, obligatorii sunt şi planurile individuale de pensii, dar în această ţară ele au înlo-

cuit pensiile publice.  

Corespunzător acestor situaţii, în ţările dezvoltate planurile ocupaţionale de pensii  

au înregistrat o dezvoltare inegală. În anii 1980, spre exemplu, proporţia forţe i de 

muncă cuprinsă în planurile ocupaţionale de pensii a fost de 55% în SUA, 38% în 

Japonia, 92% în Elveţia, 82% în Olanda, 55-60% în Regatul Unit, 50% în Irlanda, 65% 

în Germania, 5% în Belgia şi Italia şi 3% în Spania1.  

Deşi inegal extinse, planurile ocupaţionale de pensii au cunoscut în ultimul timp 

o dezvoltare însemnată. Semnificative în acest sens sunt datele care relevă creşterea 

activelor de care dispun fondurile respective de pensii.  

 

Tabelul nr. 2 - Activele fondurilor de pensii (inclusiv activ ele 
gestionate 

prin societăţile de asigurări) faţă de Produsul Intern Brut  

         -% - 

 1970 1991 

Australia . . . 39 

Canada 14,2 35 

                                                                 
1
 Averting the Old Age Crisis, A World Bank Policy Research Report, Oxford University 

Press, 1994, p.170. 
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Danemarca 18,8 60 

Elveţia 38,0 70 

Germania 2,6 4 

Japonia 0,0 8 

Olanda 29,0 76 

Regatul Unit 20,7 73 

Statele Unite 29,3 66 

Sursa: Averting the Old Age Crisis, p. 174 

 

Faptul că în unele ţări ca Danemarca, Elveţia, Olanda, Regatul Unit şi SUA fon-

durile private de pensii deţin active între 60% şi 76% din Produsul Intern Brut arată că 

ele s-au dovedit a fi un mijloc important de economisire şi de formare de capital, ca-

pabile să participe la finanţarea unor importante acţiuni cu caracter economic şi so-

cial. Finanţate în principal, prin capitalizarea cotizaţiilor acumulate şi a veniturilor 

provenite din plasarea lor în valori mobiliare sau imobiliare, dezvoltarea în ţările occ i-

dentale a planurilor ocupaţionale de pensii este favorizată de existenţa instituţiilor 

economiei de piaţă şi îndeosebi a bursei de valori mobiliare. Cu toate acestea şi în 

ţările cu economie de piaţă matură, planurile ocupaţionale precum şi planurile individ-

uale de pensii se confruntă cu numeroase probleme generate, în primul rând, de 

modul în care sunt gestionate fondurile respective, ca şi de procesul inflaţionist. Prin 

reglementări adecvate, adoptate de organele de stat, riscurile amintite pot fi însă în 

bună măsură stăpânite astfel că asigurările private de pensii au şansa să cunoască o  

nouă dezvoltare. Aşa cum arată experienţa, evoluţia în viitor a asigurărilor private de 

pensii este condiţionată şi de aplicarea unor măsuri stimulative pentru întreprinderile 

şi muncitorii implicaţi în astfel de asigurări. În SUA, spre exemplu, în anumite limite, 

contribuţiile plătite pentru fondurile private de pensii sunt deduse din veniturile im-

pozabile. În mod asemănător se procedează şi cu veniturile fondurilor constituite în 

cadrul planurilor de pensii private (trust fund earnings).  

Preocupări pentru extinderea asigurărilor private de pensii există atât în ţările în 

care ele au o pondere mai mare cât şi în ţările în care poziţia lor este marginală. Ita-

lia, spre exemplu, a adoptat recent o lege pentru implementarea unei noi structuri 

reglementate a regimurilor de pensii din întreprinderi, care aşa cum s -a arătat, sunt 

foarte puţin dezvoltate. Din dezbaterile purtate pe tema amintită, rezultă că sistemul 

privat de pensii ar putea să devină al doilea pilon al sistemului de securitate socială, 

în condiţiile în care el va fi puternic stimulat prin măsuri de ordin financiar.  

Regatul Unit are o experienţă mai îndelungată în practicarea planurilor ocu-

paţionale de pensii. În lucrarea "Britain 1994" se arată că regimul amintit cuprinde 

circa jumătate din forţa de muncă, respectiv 11 milioane de membrii şi că 67% din 

ultimele generaţii de pensionari au o pensie ocupaţională a cărei mărime este superi-

oară pensiei de bază de stat. Marea extindere a pensiilor ocupaţionale în Regatul 

Unit este şi urmare a faptului că, prin sistemul "contract out", patronii, cu con-

simţământul salariaţilor, pot opta ca a doua componentă a pensiei de bătrâneţe, re-
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spectiv pensia dependentă de venituri să fie scoasă din regimul de stat şi trecută în 

regimul de pensii ocupaţionale.  

Extinderea regimului de pensii ocupaţionale a fost şi este, totodată, stimulat 

printr-o serie de măsuri care asigură reducerea cotizaţiilor de asigurări sociale, trans-

ferul drepturilor de pensie la altă întreprindere, în cazul schimbării locurilor de muncă, 

sau protecţia drepturilor de pensie împotriva inflaţiei (până la un maxim de 5%) în ca-

zul în care nu se doreşte transferul amintit.  

Observăm, de asemenea, că în Regatul Unit chiar şi salariaţii au posibilitatea să 

opteze, ca alternativă, la pensia publică dependentă de venit sau la pensia ocu-

paţională, pentru conturi personale de pensii constituite în bănci, societăţi de in-

vestiţii, societăţi de asigurare sau alte instituţii financiare. Lucrarea menţionată arată 

că 5 milioane de oameni au optat pentru această formă de pensionare1.  

Irlanda manifestă preocupări pentru consolidarea sistemului de pensii ocu-

paţionale. Raportul "Dezvoltarea sistemului naţional de pensii" cuprinde recomandări 

în domeniul respectiv pentru o perioadă care se extinde până în anul 2045. Astfel, 

într-una din recomandări se arată că toate pensiile de securitate socială trebuie să fie 

forfetare şi că pensiile în funcţie de venituri trebuie să fie acordate, ca şi în prezent, 

facultativ prin intermediul sistemelor de pensii ocupaţionale.  

3.7. Particularităţi ale reformelor pe ţări2  

1. Franţa. Pe baza discuţiilor suscitate de Cartea Albă asupra pensiilor d in 1991, 

un decret din iulie 1993 prelungeşte treptat durata minimă de cotizare necesară 

obţinerii unei pensii integrale de la 37,5 ani la 40 de ani. Perioada de tranziţie pentru 

aplicarea deplină a reformei va dura 10 ani, respectiv până în 2004, prin adăugarea în 

fiecare an, începând cu 1994, a câte unui trimestru de cotizare.  

Prin reglementarea amintită se măreşte practic vârsta de pensionare şi exprimă 

o altă optică decât cea de acum zece ani când Franţa a redus la 60 de ani vârsta 

minimă pentru obţinerea unei pensii integrale. Măsura luată la vremea respectivă se 

încadra în orientarea generală din Uniunea Europeană de reducere a vârstei standard 

de pensionare şi de lărgire a posibilităţilor de pensionare antic ipată. Orientarea se 

sprijinea pe un suport umanitar şi avea în vedere ieşirea salariaţilor vârstnici din piaţa 

muncii care era foarte tensionată. Decizia actuală a Franţei, dar într-o direcţie opusă, 

semnalează apariţia unui al doilea val de reforme în materie, respectiv o vârstă de 

pensionare mai ridicată.  

                                                                 
1
 Britain 1994, An official handbook, London 1993, p.393, 394. 

2
 Datele şi informaţiile sunt cuprinse îndeosebi în lucrarea Comisiei Uniunii Europene "La 

protection sociale dans les Etats membres de l'Union européenne", pentru anii 1992, 

1993 şi 1994. S-au mai utilizat, de asemenea, date şi informaţii din publicaţii mai 

recente (revista "L'Express" şi ziarul "Le Monde"). 
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În cadrul schimbărilor introduse prin decretul din 1993 menţionăm modificarea 

perioadei de referinţă de calcul a pensiilor. De acum pensia se bazează pe ven iturile 

din cei mai buni 25 de ani de viaţă activă în loc de 10 ani.  

În prezent guvernul Franţei a iniţiat reforma regimurilor speciale de pensii aferente 

agenţilor şi funcţionarilor de stat care numără 5 milioane cotizanţi şi 3 mi lioane de 

pensionari. Sunt avute în vedere îndeosebi regimurile privind funcţionarii de stat; 

agenţii (funcţionarii) colectivităţilor locale şi ai spitalelor; lucrătorii de la regia căi ferate 

şi respectiv din întreprinderile publice pentru electric itate şi gaz, de la Banca Franţei 

precum şi alte regimuri speciale. Cerinţa reformei este obiectivă şi se urmăreşte 

înlăturarea inechităţilor pe care le conţin regimurile respective în raport cu regimul 

general. Ne referim înîndeosebi la: vârsta standard de pensionare, durata de cotizare, 

perioada de referinţă a salariilor luate în considerare la calculul pensiei şi a modului 

de finanţare. În regimurile speciale vârsta de pensionare poate scădea, în anumite 

cazuri, până la 50 de ani, statul acoperă deficitul de cotizaţii iar pensia se calculează 

pe baza salariilor din ultimele şase luni de activitate. Reforma este cu atât mai 

necesară, cu cât raportul dintre numărul persoanelor cotizante şi numărul de pen-

sionari va cunoaşte o deteriorare considerabilă în viitor. Din lucrarea "Perspective pe 

termen lung ale pensiilor" elaborată în 1995 de Comisariatul General al Planului, re-

zultă că în perioada următoare raportul dintre persoanele cotizante şi persoanele 

pensionate va evolua astfel în principalele regimuri speciale: regimul funcţionarilor de 

stat - 2,53:1 în 1995 şi 1,4:1 în 2015; regimul agenţilor (funcţionarilor) colectivităţilor 

locale 3,1:1 în 1995 şi 1,2:1 în 2015. De aici lipsa de cotizaţii, de fonduri pentru on-

orarea drepturilor de pensii şi acuitatea înfăptuirii reformelor iniţiate de guvern.  

2. Italia. Prin legea adoptată în august 1995 s-a înfăptuit o reformă radicală a tu-

turor regimurilor de pensii publice, aferente atât salariaţilor din sectorul de stat cât şi 

din cel particular. Devenită actuală de peste 15 ani, ca urmare a unui mare deficit de 

cotizaţii, deficit generat de prevederi foarte avantajoase de pensionare, precum şi a 

unor marcante inechităţi între regimuri (unii funcţionari de stat se puteau pensiona la 

vârsta de 35 de ani şi cu numai 15 ani de cotizare), legea amintită asigură: o armon i-

zare a diferitelor regimuri de pensii, o prelungire a vârstei legale de pensionare şi a 

perioadei de cotizare şi o redefinire a criteriilor de calcul a pensiilor. Astfel:  

- vârsta standard de pensionare va creşte la 65 de ani pentru bărbaţi şi 60 de ani 

pentru femei în anul 2000 faţă de 60 de ani şi respectiv 55 de ani în 1995; 

- perioada de cotizare se prelungeşte de la 35 ani la 40 pentru toate categoriile 

de asiguraţi; prelungirea se face treptat - începe în 1996 şi urmează să se termine în 

2008; 

- dreptul de pensionare este condiţionat atât de vârstă cât şi de perioada de co-

tizare; în momentul aplicării integrale a prevederilor legii, o persoană se poate pen-

siona şi la vârsta de 57 de ani, dar cu condiţia să fi cotizat 40 ani. Vechile regle-

mentări permiteau ca, după un anumit număr de ani de cotizare, pensionarea să se 

facă la orice vârstă; practic s-a desfiinţat aşa-zisa "pensie de vechime" specifică 

asigurărilor sociale din Italia; 
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- mărimea pensiei se va determina în funcţie de cotizaţiile efective vărsate de-a 

lungul întregii vieţi active şi nu în funcţie de media salariilor din ultimii 10 ani; pentru 

persoanele în activitate şi cu o anumită vechime în muncă sunt prevăzute criterii 

combinate de calcul a pensiei.  

3. Regatul Unit. Potrivit reformei sistemului de pensii din 1986, mărimea maximă 

a pensiei calculată în funcţie de venit (a doua componentă a pensiei de bătrâneţe) se 

va reduce de la 25% din venitul luat în calcul, cât este în prezent, la 20% între anii 

2000 şi 2010. Precizăm că prima componentă a pensiei de bătrâneţe reprezintă pen-

sia de bază şi că aceasta are o mărime forfetară. Arătăm, de asemenea, că în Re-

gatul Unit, prin Cartea Albă din 1991 intitulată "Opţiuni pentru o egalitate a vârstei de 

pensie", s-au examinat diferite posibilităţi de stabilire a aceleiaşi vârste de pen-

sionare pentru bărbaţi şi femei. În prezent vârstele respective sunt de 65 şi 60 de ani 

şi se are în vedere ca şi vârsta de pensionare a femeilor să crească, pe etape, la 65 

de ani, începând cu 2010.  

4. Irlanda. Raportul "Dezvoltarea Sistemului Naţional de Pensii" (elaborat de 

Oficiul Naţional de Pensii) cuprinde recomandări în domeniul respectiv pentru o perio-

adă care se întinde până în 2045. Din acestea menţionăm:  

a) Toate pensiile de securitate socială trebuie să fie forfetare iar pensiile în 

funcţie de venituri trebuie să fie acordate pe bază facultativă prin intermediul sis-

temelor de pensii ocupaţionale (profesionale).  

b) Să se declanşeze, pe etape, o mişcare care se orientează spre drepturi ind i-

viduale şi se îndepărtează de drepturile derivate; aceasta îndeosebi pentru cele ale 

femeilor care se ocupă în cadrul gospodăriilor cu educarea copiilor până la vârsta de 

intrare la şcoală sau de îngrijire a bolnavilor şi a persoanelor vârstnice. Se recomandă 

ca perioada consacrată exercitării unor asemenea activităţi să nu fie luată în consid-

erare la calculul care dă dreptul la o pensie de bătrâneţe. Această recomandare a 

fost adoptată şi activităţile din gospodărie ca cele menţionate mai sus, care au în-

ceput la 6 aprilie 1994 sau ulterior acestei date, nu vor fi luate în considerare, până la 

un maximum de 20 ani, la determinarea pensiei.  

c) Introducerea de pensii de securitate socială pentru văduvi pe aceeaşi bază ca 

şi pentru văduve. Recomandarea a fost însuşită de instituţiile de stat şi începând cu 

luna octombrie 1994 toţi văduvii, indiferent de momentul de când se află în această 

stare civilă vor primi o pensie de urmaş (sub rezerva îndeplinirii condiţiilor privind co-

tizaţiile).  

d) Toţi noii salariaţi din serviciile civile şi publice trebuie să plătească cotizaţii de 

securitate socială şi să aibă dreptul la toate tipurile de prestaţii. Recomandarea a 

fost însuşită de guvern (aprilie 1994).  

e) Numărul de ani de cotizare pentru obţinerea unei pensii minime de asigurări 

sociale va creşte de la 3 la 10 ani pentru pensia de retragere şi de bătrâneţe şi re-

spectiv de la 3 la 5 ani pentru pensia de urmaş.  

Raportul amintit apreciază că cheltuielile pentru pensii vor creşte, în termeni re-

ali, cu 90% în viitorii 50 de ani şi raportul dintre lucrători şi pensionari va scădea de la 

5,4: 1 cât este în prezent la 3: 1 până în 2045.  
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5. Belgia. S-a creat un comitet consultativ menit să furnizeze organelor de stat 

elemente de reflecţie privind: 1) dinamica internă a regimurilor de pensii; 2) vârsta de 

pensionare; 3) cele trei sisteme de pensii (legale sau publice, ocupaţionale şi volun-

tare); 4) structura cotizaţiilor şi 5) baza de calcul şi solidaritatea dintre generaţii. În 

acest cadru deja s-a propus o modificare a legislaţiei, astfel încât din 2006 să se 

asigure un mod uniform de calcul a pensiei pentru bărbaţi şi femei precum şi o vârstă 

egală de pensionare.  

6. Germania. Pe baza legii pensiilor intrată în vigoare la 1 ianuarie 1992, vârsta 

de pensionare se măreşte progresiv începând cu anul 2001, astfel încât în 2010 să 

se ajungă ca vârsta respectivă să fie de 65 de ani pentru ambele sexe. Totodată 

legea prevede: reevaluarea perioadelor luate în calculul pensiilor; mărimea perioadelor 

de educare a copiilor; introducerea pensiilor parţiale şi modificarea pensiilor pe baza 

salariilor nete.  

7. Portugalia. Durata minimă de cotizare a salariaţilor s-a prelungit de la 10 la 15 

ani iar calculul pensiei se bazează pe salariile din cei mai buni 10 ani din ultimii 15 

ani. În trecut se avea în vedere salariile din cei mai buni 5 ani din ultimii 10 ani. 

Menţionăm, de asemenea, că vârsta de pensionare a femeilor va creşte pe etape în 

curs de 6 ani, pentru a trece de la 62 la 65 de ani, la egalitate cu vârsta bărbaţilor. 

Potrivit noilor reglementări cele două sexe vor trebui să cotizeze 40 ani pentru a avea 

dreptul la o pensie integrală.  

8. Grecia. Prin legea specială din 1992 se are în vedere o reformă radicală a se-

curităţii sociale. Necesitatea şi sensul acestei reforme se prezintă astfel de către 

instituţiile oficiale greceşti: "Reforma sistemului securităţii sociale, ale cărei probleme 

deveniseră călcâiul lui Ahile pentru economia naţională, vrea să stabilească o justiţie 

socială şi să evite marginalizarea ţării noastre în CEE. Este imposibil să rămâi in-

diferent faţă de deteriorarea accentuată a raportului dintre asiguraţi şi pensionari pre-

cum şi faţă de enormul deficit al securităţii sociale (cel mai mare în CEE)".  

Între altele, legea prevede: reforma radicală a sistemului de finanţare pentru per-

soanele asigurate pentru prima dată după 1. 01. 1993 (dispoziţii tranzitorii s-au 

prevăzut pentru persoanele deja asigurate la 31. XII. 1992); instituţionalizarea princip-

iului tripartit de finanţare a asigurărilor pentru salariaţi - patron, persoana asigurată şi 

statul; în cazul cotizaţiilor pentru pensii şi respectiv boală plata se face astfel: 4/9 

patronul, 2/9 persoana asigurată şi 3/9 statul; finanţarea bipartită în cazul asigurărilor 

pentru persoanele independente (6/9 persoana asigurată şi 3/9 statul) ca şi a asig-

urărilor auxiliare (în raport de 1 la 1); creşterea considerabilă a cotizaţiilor pentru 

asigurarea de pensii şi respectiv de boală (pentru pensii de la 20% la 30%); vârsta de 

pensionare de 65 de ani pentru bărbaţi şi femei şi care justifică 4050 zile de asigura-

re; raţionalizarea raportului cotizaţii-prestaţii; armonizarea structurilor de funcţionare a 

multiplelor sisteme de asigurări în vederea realizării pe termen lung a unui sistem 

naţional de securitate socială.  

* 

*           * 
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Pe lângă aspectele menţionate în cursul lucrării, din cercetarea subiectului se 

pot desprinde şi unele concluzii cu caracter general.  

1. În ţările dezvoltate există concomitent mai multe regimuri de pensii, atât publi-

ce cât şi private. De regulă, când o persoană capătă statut de pensionar primeşte cel 

puţin două pensii: una de bază şi alta suplimentară sau complementară.  

2. Odată cu reforma regimurilor generale de pensii se urmăreşte şi schimbarea 

celorlalte regimuri publice de pensii, cu deosebire a celor speciale aferente agenţilor 

şi funcţionarilor din unităţilor şi instituţiile de stat. Fără să se nege specificul anumitor 

profesii, se are în vedere înlăturarea inechităţilor flagrante care s -au conturat între 

regimurile generale şi cele speciale de pensii, o egalitate de tratament între lucrătorii 

înscrişi în diferitele regimuri de pensii.  

3. Se tinde ca regimurile publice de pensii să fie însoţite, într-o mai mare 

măsură, de regimurile private de pensii, colective sau individuale, ca formă însemnată 

de stimulare a procesului de economisire şi acumulare de fonduri şi ca atare de pro-

tecţie a persoanelor vârstnice. 4. Anumite caracteristici ale celor două tipuri funda-

mentale de regimuri publice de pensii, de asigurări şi respectiv de stat, tind să se 

includă reciproc în mecanismele lor de funcţionare. Ne referim, în primul rând, la 

sursele de finanţare. Pe de o parte, pensiile de asigurări sociale, pe lângă cotizaţiile 

plătite de persoanele asigurate şi de patroni, sunt finanţate într-o măsură însemnată 

de către stat din veniturile bugetare provenite din impozitele şi taxele genera le. Pe de 

altă parte, în ţările în care se practică pensii forfetare de stat se caută şi alte surse 

de venituri de natura cotizaţiilor. 5. Se întăreşte legătura dintre mărimea pensiei ind i-

viduale şi salariile anterioare; protecţia pensionarilor care au avut salarii mai mici în 

perioada activă urmează să se facă îndeosebi din veniturile generale ale statului. Sub 

acest aspect solidaritatea socială se manifestă, practic, la nivel naţional şi mai puţin 

la nivelul grupurilor socioprofesionale participante la anumite regimuri de pensii.  
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Anexa nr. 1 - Sisteme de finanţare a pensiilor publice  
în ţările Uniunii Europene (1 iulie 1994) 

 
Pensii de 

repartiţie 

bătrâneţe şi   

capitalizare 

de 

urmaş 

mixte 

Pensii de 

repartiţie 

invaliditate 

capitalizare 

Belgia x   x  

Danemarca x
1)

  x
2)

 x  

Germania x   x  

Grecia x   x  

Spania x x
3)

  x x
3)

 

Franţa x   x  

Irlanda x
4)

   x
4)

  

Italia x   x  

Luxemburg x x
5)

  x x
5)

 

Olanda x   x  

Portugalia x x
3)

  x x
3)

 

Regatul Unit x   x  
1) 

pensie naţională; 
2)

pensie complementară; 
3)

constituirea unui fond de consolidare 

pentru ansamblul sistemului de securitate socială; 
4)

repartiţie şi intervenţia statului; 
5)

constituirea unei rezerve care trebuie să fie de 1,5 ori superioară sumei prestaţiilor 

anuale în sarcina caselor de pensii 

Sursa: Commission Européenne, MISSOC, La protection sociale dans les Etats membres 

de l'Union Européenne, Situation au 1er juillet 1994 et ‚volution, Bruxelles 1995, p. 

94-95.  

 

 

Anexa nr. 2 - Participarea statului la finanţarea regimurilor publice 
generale de pensii în ţările Uniunii Europene (1 iulie 1994)  

 Pensii de bătrâneţe 

şi de urmaş 

Pensii de invaliditate 

Belgia În principiu 20% din chel-

tuielile tuturor prestaţiilor. Prin 

derogare în 1993, o sumă 

forfetară de 44. 497 mil. BFR 

(1. 124 mil. ECU) 

50% din cheltuieli ptr. al II-lea an de 

invaliditate; 75% ptr. al III-lea; 95% în-

cepând cu al IV-lea, precum şi 100% 

din cheltuielile funerare 

Danemarca Pensia naţională: statul su-

portă totalitatea sarcinilor. 

Pensia complementară: nici o 

participare a statului 

Pensia naţională: statul suportă total i-

tatea sarcinilor de pensii pentru per-

soanele de peste 60 de ani şi 50% 

pentru persoanele care au sub 60 de 

ani 

Germania Subvenţii anuale ale statului 

de circa 20% din pensiile de 

asigurare ale muncitorilor şi 

Subvenţii anuale ale statului stabilite 

în funcţie de variaţiile salariului de ba-

ză general.  
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 Pensii de bătrâneţe 

şi de urmaş 

Pensii de invaliditate 

funcţionarilor. Adaptare anu-

ală în funcţie de evoluţia 

salariilor şi a procentului de 

cotizaţii 

Finanţarea perioadelor de educaţie a 

copiilor 

 

Grecia Subvenţiile anuale ptr. aco-

perirea eventualului deficit. 

Participarea statului ptr. noii 

asiguraţi (începând cu 1. I. 

1993:10%. Plafon până la 

245. 000 DR (846 ECU) 

Subvenţii anuale ptr. acoperirea even-

tualului deficit 

Spania Finanţarea sumelor minime 

garantate a pensiilor din sis-

temele contributive 

Finanţarea sumelor minime garantate 

a pensiilor din sistemele contributive 

Franţa Puterea publică nu participă Puterea publică nu participă 

Irlanda Statul acoperă deficitul Statul acoperă deficitul 

Italia Statul suportă cheltuielile cu 

pensiile sociale, complemen-

tul pensiilor până la nivelul 

minim şi o parte din suma 

totală a pensiilor plătite în 

cadrul regimului general 

O parte din suma totală a pensiilor din 

regimul general  

este finanţată de stat 

Luxemburg Statutul şi comunele asigură: 

1/3 din procentul cotizaţiei 

globale fixată la 24%, precum 

şi 50% din cheltuielile admin-

istrative şi de personal 

Statul şi comunele asigură: 1/3 din 

procentul cotizaţiei  

globale fixată la 24% precum şi 50% 

din cheltuielile administrative  

şi de personal 

Olanda Puterea publică nu participă Subvenţii anuale ptr. acoperirea che l-

tuielilor în favoarea tinerilor handi-

capaţi.  

Portugalia  Puterea publică nu participă 

Regatul Unit Pensiile de retragere ne-

contributive sunt finanţate de 

stat 

Subvenţii de stat ptr. acoperirea tota l-

ităţii  

cheltuielilor cu îngrijiri constante; 

pensii de retragere necontributive  

precum şi indemnizaţii ptr. invalid itate 

gravă 

Sursa: Commission européenne, MISSOC, La protection sociale dans les Etats membres 

de l'Union Européenne, Situation au 1er juillet 1994 et ‚volution, Bruxelles 1995, p. 

90-93.  
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Anexa nr. 3 - Finanţarea pensiilor în unele ţări ale Uniunii Europene.  
Cotizaţii: procente şi plafoane de salarii (1 iulie 1994)  

 Plafoane de salarii 
Cotizaţii %   

Total Salariat Patron Stat 

Franţa Plafon lunar: 12840 FF (1950 

ECU) 

    

 Plafon anual: 154080 FF (23395 

ECU)+ 1,60% fără plafon pentru 

patroni. Fără plafon: 1,3% asupra 

totalităţii salariului (mai puţin 5%) 

precum şi asupra ansamblului 

veniturilor de înlocuire şi a veni-

turilor din patrimoniu 

14,75
1
 6,55

1
 8,20

1
 - 

Germania Plafon anual:  

În vechile landuri  

91200 DM (47468 ECU) 

În noile landuri 70800 DM (36850 

ECU) 

19,2 9,6 9,6 - 

Grecia  

- asiguraţi 

până la  

31. 12. 1993 

Plafon lunar  

417500 DR (1441 ECU) 

20,0
2
 6,67

2
 13,33

2
  

- asiguraţi 

pt. prima 

dată după  

1. I. 1993 

Fără plafon salariaţi şi patroni 

Plafon pt. stat: 245000 DR 

(846 ECU) salariu 

30,0
2
) 6,67

2
 13,33

2
) 10,

0 

Italia Fără plafon 8,34
3
 27,27

3
 18,93

3
     - 

Luxemburg Plafon anual: 2432172 

 FR (61432 ECU) 

24,0 8,0 8,0 8,0 

1)(a) Fără cotizaţiile pentru pensiile de invaliditate; acestea sunt incluse în cotizaţiile 

plătite pentru riscurile boală-maternitate; b) Pentru pensia de urmaş (văduvie) salariaţii 

plătesc, în plus, o cotizaţie de 0,10%; 

2) Procentul cotizaţiilor este majorat cu 3,6% (salariaţii 2,2%. patronul 1,4%) în cazul lu-

crărilor grele şi insalubre şi cu 1% (plătit de patron) pentru întreprinderi care prezintă un 

risc profesional;3)Inclusiv: 0,50% cotizaţie suplimentară; 0,10% pentru creşe şi  0,20% 

pentru asistenţă-boală a pensionarilor.  

Sursa: Commission Européenne, MISSOC, La protection sociale dans les Etats membres 

de l'Union Européenne, Situation au 1er juillet 1994 et ‚volution, Bruxelles 1995 p. 

84-85.  
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Anexa nr. 4 - Cotizaţii de asigurări sociale în unele ţări 
ale Uniunii Europene (1 iulie 1994) 

          -% - 

 Total Boală-maternitate Pensii 

Franţa 34,35 19,60
1) 

 14,75 

Germania
2) 

 32,46 13,26 19,20 

Italia 43,33 16,06
3) 

 27,27 

Luxemburg 33,00 9,00 24,00
4) 

 

1)inclusiv pensia de invaliditate; 

2)vechile landuri; 

3)pentru muncitori; 

4)statul plăteşte 8%.  

Sursa: Commission Européenne, MISSOC, La protection sociale dans lea Etats membres 

de l'Union Européenne, Situation au 1er juillet 1994 et ‚volution, Bruxelles 1994, p. 

80-84.  

 

 

Anexa nr. 5 - Speranţa de viaţă la naştere şi la vârsta de 65 de ani  
în ţările dezvoltate  

 Speranţa de viaţă la naştere Speranţa de viaţă 
la 65 de ani în 1992 

Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei 
1960 1992 1960 1992 1992 1992 

EUR 12 67,3 72,9
1) 

 72,7    79,5
1)

 14,11
)
 18,4

1)
 

Belgia 67,7 73,1    73,5    79,8    14,6    18,0 
Danemarca 70,4 72,6    74,4    78,0    14,2    17,8 
Germania 67,2 72,6    -    79,1    14,5    18,1 
Grecia 67,3 74,6    72,4    79,8    15,7    18,1 
Spania 67,4 73,3

1)
 72,2    80,5

1)
 15,4

1)
 19,0

1)
 

Franţa 66,9 73,2    73,6    81,5    15,7
1)

 20,1
1)

 
Irlanda 68,1 72,6    71,9    78,2    13,5    17,1 
Italia 67,2 73,6

1)
 72,3    80,31

)
 14,9

1)
 18,81

)
 

Luxemburg 66,5 71,9    72,2    78,4    14,0    18,0 
Olanda 71,5 74,3    75,3    80,3    14,7    19,0 
Portugalia 61,2 70,7    66,8    78,1    14,3    17,5 
Regatul Unit 67,9 73,6    73,7    79,0    14,3    18,0 
Austria 66,2 72,8    72,7    79,3    14,9    18,2 
Finlanda 65,5 71,7    72,5    79,4    13,9    18,0 
Suedia 71,5 75,4    75,5    80,8    15,6    19,2 
Islanda 70,8

4) 
 76,7    75,4

4)
 80,7    16,7    19,0 

Norvegia 71,3
4)

 74,2    75,5
4)

  80,3    15,0    18,9 
Elveţia 68,2

4)
 74,5    73,4

4)
 79,91) 15,7    19,9 

S. U. A.  66,6
4)

 72,0
1)

 73,1
4)

 81,3    15,3
1)

 19,1
1)

 
Canada 67,9

4)
 74,0

2)
  73,4

4)
 78,91) 15,1

3)
  19,6

3)
 

Japonia 64,6
4)

 76,1    69,1
4
) 82,2    16,3    20,3 

1) 1991; 2) 1990; 3) 1987; 4) 1956-1960.  
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Sursa: Eurostat, Europe in Figures, fourth edition Brussells, 1995, p. 144; Eurostat, Yea r-
book '95, Brussells, 1995, p. 10-14; United Nations, World Population Prospects 
1990, New York, 1991, p. 202-212.  
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Anexa nr. 6 - Vârsta legală pentru pensia de bătrâneţe  în ţările Uniunii 
Europene (1 iulie 1994) 

 Bărbaţi ani Femei 

Belgia 62-6
1)

 62-65 
1)

 

Danemarca 67 67 

Germania 65
2)

 65
2)

  

Grecia  

        - asiguraţi până la 31. XII. 1992 

65 60 

        - asiguraţi după 1. I. 1993 65 65 

Franţa 60 60 

Irlanda 65 65 

Italia  - în prezent 61 56 

         - în viitor 65
3)

 60
3)

 

Luxemburg 65 65 

Olanda 65 65 

Portugalia 65 62 

Regatul Unit 65 60 

1) la alegere; 2) în principiu; 3) creşterea progresivă a vârstei de pensionare: câte 1 an la 2  

ani calendaristici până la 65 şi respectiv 60 de ani. .  

Sursa: Commission Européenne, MISSOC, La protection sociale dans les Etats membres 

de l'Union Européenne, Situation au 1er juillet 1994 et ‚volution, Bruxelles, 1995  

p. 172-173.  

 

 

Anexa nr. 7 - Condiţii pentru pensionarea anticipate în ţările Uniunii 
Europene (1 iulie 1994) 

 

Ţara Condiţii 

Belgia
1)

 

Franţa
2)

 

Olanda
3)

 şi 

Regatul Unit 

Nu există pensionare anticipată 

Danemarca 1) Pensie anticipată: persoanele de peste 50 de ani pentru motive de 

ordin social 

    2) Pensie parţială: salariaţii şi lucrătorii independenţi de 60-67 de ani 

care reduc orele de muncă pot să încaseze pensie parţială şi în acelaşi 

timp să lucreze în regim cu ore reduse. Condiţii: să aibă vârsta între 60 

şi 67 de ani; să reducă orele de muncă cu cel puţin o pătrime; orele de 

muncă pe săptămână să fie între 15-30 şi să locuiască în Danemarca.  

Salariaţii: să fie afiliaţi la regimul de pensii complementare de cel puţin 

10 ani în decursul ultimilor 20 de ani; să fi lucrat cel puţin 9 luni în 

Danemarca în cursul ultimelor 12 luni.  

Lucrătorii independenţi: să fi lucrat ca independenţi în Danemarca cel 
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Ţara Condiţii 

puţin 4 ani în ultimii 5 ani; să fi lucrat ca independent cel puţin 9 luni în 

ultimele 12 luni  

Suma: 1/37 din suma de bază de 132. 392 DKR (17. 552 ECU pe an 

pentru fiecare oră redusă din orele de muncă.  

După 2 1/2 ani: nu mai mult de 80% din suma de mai sus.  

Finanţarea: - prin impozite. Nu sunt contribuţii 

Germania 1) Bărbaţii şi femeile:   

a) La vârsta de 63 de ani (sau 60 de ani în caz de invaliditate profesion-

ală, altă invaliditate sau cu handicap grav) după 35 de ani de asigurare  

b) La vârsta de 60 de ani după 180 de luni de cotizare fost în ş omaj un 

an în cursul ultimelor 18 luni şi au asigurare în ultimii 10 ani.  

2) Femeile: La vârsta de 60 de ani după 180 luni de dacă au participat 

la asigurările obligatorii pe mai mult de10 ani după vârsta de 40 de ani.  

Pensiile de bătrâneţe pot fi acordate integral sau parţial(1/3, 1/2 sau 2/3 

din pensia integrală). Până la vârsta de 65 de ani în cazul pensiei inte-

grale activitatea este limitată la un venit lunar de 560 DM (440 DM în 

noile landuri); în cazul pensiilor parţiale există în afara plafonului gen-

eral un plafon individual care depinde de ultima activitate asigurată.  

Grecia  

  

 

   

I. Persoanele asigurate până la 31. 12. 1992 

1. Cu pensie integrală.  

a) Începând cu vârsta de 60 de ani (55 de ani femeile) în cazul că a 

prestat munci grele sau insalubre; muncitorii din construcţii - 58 de ani 

bărbaţii şi 53 de ani femeile.  

b) Începând cu vârsta de 62  de ani (57 de ani femeile) cu condiţia de a 

avea 10. 000 zile de asigurare; începând cu 58 de ani (bărbaţii şi 

femeile) pentru 10. 500 zile de asigurare.  

Pentru bărbaţi această limită de vârstă creşte progresiv de la 58 la 60 

de ani începând cu 1. I. 1998.  

2. Cu pensie redusă cu 6% pe an (1/200 pe lună) începând cu vârsta de 

60 de ani (55 de ani femeile) în alte cazuri.  

II. Persoanele asigurate după 1. I. 1993.  

a) Începând cu vârsta de 60 de ani (bărbaţi şi femei) în cazul muncilor 

grele sau insalubre 

b) Începând cu vârsta de 60 de ani (bărbaţi şi femei) cu o reducere a 

pensiei de 1/200 pentru fiecare lună până la 65 de ani.  

c) Începând cu vârsta de 50 de ani pentru femeile care au copii minori 

sau invalizi şi 20 de ani de asigurare. Reducerea pensiei cu 1/200 

pentru fiecare lună până la 55 de ani.  

d) Pentru mamele care au trei copii şi 20 de ani de asigurare, vârsta de 

pensionare poate fi redusă cu trei ani pentru un copil, până la vârsta de 

50 de ani.  

Spania

  

În lipsa unor măsuri tranzitorii şi ca o garanţie a drepturilor deja cu-

venite, persoanele asigurate potrivit sistemului abrogat la 1. I. 1967 au 

dreptul să primească pensie de retragere începând cu vârsta de 60 de 

ani. Suma pensiei de retragere se adaptează în funcţie de numărul de 
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Ţara Condiţii 

ani de cotizare şi respectiv de un evantai de coeficienţi (reducere cu 8% 

pentru fiecare an de pensionare anticipată).  

Irlanda

    

Şomerii în vârstă de 55-66 de ani primesc o alocaţie de pre- pen-

sionare. Persoanele care cer alocaţia trebuie să îndeplinească anumite 

condiţii privind resursele şi să fi primit ajutor de şomaj pentru o perio-

adă de 15 luni şi peste.  

Beneficiarii de alocaţii de pre-pensionare nu pot să exercite o activitate 

care poate fi asigurată.  

Italia   Muncitorii din întreprinderile aflate în criză economică pot să ceară pen-

sionarea anticipată cu maximum cinci ani înaintea vârstei legale de 

pensionare. Anii care lipsesc până la această vârstă sunt consideraţi 

fiind acoperiţi cu cotizaţii.  

Luxemburg 1. Începând cu vârsta de 60 de ani cu condiţia de a se justifica480 luni 

(40 de ani) de asigurare efectivă sau asimilată  

2. Începând cu vârsta de 57 de ani, cu condiţia de a justifica480 luni (40 

ani) de asigurare efectivă. Dacă se practică activitate salarială care 

aduce un venit lunar mai mare decât 1/3 din salariul social minim pen-

sia se reduce dinoficiu la jumătate 

Portugalia

   

Şomerii începând cu vârsta de 60 de ani. În cazul unor munci "penibile" 

sau insalubre, de regulă, începând cu vârsta de 55 de ani (numai 

profesiunile statuate în mod legal).  

1) Pre-pensionare convenţională în caz de licenţiere; 

2) Pre-pensionare, luată în sarcina statului, începând cu vârsta de 57 de ani (prin excepţie 

56 de ani); 

3) Prelungirea duratei de indemnizare dar la nivelul minimului social; eventual pre -

pensionare în cadrul convenţiilor colective ale sectoarelor profesionale.  

Sursa: Commission Européenne, MISSOC, La protection sociale dans les Etats membres 

de l'Union Européenne, Situation au 1er juillet 1994 et ‚volution, Bruxel les 1995, p. 

180-181; 186; 280-283.  

 

 

Anexa nr. 8 - Criterii de indexare a pensiilor  
în ţările  Uniunii Europene (1 iulie 1994) 

 

1. Evoluţia preţurilor 

Spania: Indexarea la începutul anului pe baza indicelui preţurilor prognozate 

pentru anul luat în considerare.  

Portugalia: În mod normal creşterea o dată pe an prin decizia guvernului ţinând 

seama de evoluţia preţurilor.  

Regatul Unit: Indexare legală cel puţin o dată pe an în legătură cu evoluţia nivelu-

lui general al preţurilor.  
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Italia: Începând cu 1. I. 1994 indexare anuală bazată exclusiv pe evoluţia costului 

vieţii. Aplicare la 1 noiembrie, ţinând cont de creşterea preţurilor de consum pentru 

familiile de muncitori şi funcţionari.  

 

2. Evoluţia salariilor 

Danemarca: Indexarea pensiei naţionale se face o dată pe an pe baza evoluţiei 

salariului; pensia complementară se indexează numai dacă există suficiente fonduri.  

Olanda: Ajustarea pensiilor la 1 ianuarie şi 1 iulie, prin hotărâre ministerială po-

trivit evoluţiei salariului minim legal net.  

 

3. Evoluţia preţurilor şi respectiv evoluţia salariilor  

Luxemburg:   

a) Indexarea automată a pensiilor potrivit evoluţiei preţurilor de câte ori mărimea 

indicelui variază cu 2,5% în raport cu cota precedentă.  

b) Ajustarea prin legea specială a pensiilor la nivelul salariilor.  

 

4. Evoluţia preţurilor şi evoluţia bunăstării generale  

Belgia:    

a) Indexarea automată a pensiilor cu 2% când indicele mediu al preţurilor la con-

sumator variază cu 2% în raport cu indicele pivot anterior;  

b) Creşterea sumei pensiilor potrivit evoluţiei bunăstării generale prin fixarea anu-

ală a unui coeficient de creştere sau adaptare forfetară sub forma unei alocaţii.  

 

5. Alte criterii şi situaţii 

Germania: - Pensiile se adaptează la situaţia economică prin incidenţa automată 

a "indicelui actual al pensiilor".  

Franţa: - Pensiile sunt indexate anual, cu efect de la 1 ianuarie, prin hotărâre de 

stat, care fixează coeficientul de majorare.  

Grecia: - Indexarea potrivit creşterii pensiilor funcţionarilor.  

Irlanda: - In mod normal pensiile cresc o dată pe an.  

 
Sursa: Commission Européenne, MISSOC, La protection sociale dans les Etats membres 

de l'Union Européenne, Situation au 1er juillet 1994 et ‚volution, Bruxelles 1995, p. 

180-181. 
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1. MANAGEMENTUL ŞI RESURSELE FINANCIARE ALE 

AGENŢILOR ECONOMICI 

 

Mediul economic al perioadei de tranziţie spre economia de piaţă ne oferă un 

tablou deosebit de variat. În acest mediu acţionează atât persoane fizice şi asociaţii 

familiale, autorizate să desfăşoare activităţi economice potrivit prevederilor Decretului 

nr. 54/1990, cât şi regii autonome şi asociaţii comerciale constituite prin reorgani-

zarea unităţilor economice de stat conform prevederilor Legii nr. 15/1990, precum şi 

un număr mare de societăţi comerciale constituite pe baza Legii nr. 31/1990, inclusiv 

societăţi mixte cu participare de capital străin. La acestea se adaugă diferite forme 

de activităţi din domeniul agriculturii cu caracter privat sau de stat, precum şi forme 

specifice ale organizaţiilor cooperatiste.Mediul ambiant al unităţilor economice se 

compune dintr-un ansamblu de factori a căror complexitate variază în spaţiu şi timp. 

În legătură cu faptul că ei condiţionează deciziile şi acţiunile manageriale, factorii la 

care ne-am referit trebuie studiaţi în detaliu şi cu un instrument eficace şi complex. 

Pentru studiu, aceşti factori pot fi divizaţi în două grupe:Grupa I, în care se includ fac-

torii cu influenţă constantă, permanentă şi globală şi anume:  

- factorul uman, în sensul că aspectul uman trebuie să fie un element inerent în 

fiecare act managerial şi cu sublinierea că de calitatea oamenilor şi relaţiilor lor, de 

competenţa, onestitatea, personalitatea şi valoarea şefilor depinde succesul sau 

eşecul societăţii comerciale sau regiei autonome;  

- constrângerile financiare care trebuie puse în legătură cu disponibilităţile so-

cietăţii comerciale sau ale regiilor autonome asupra cărora acţionează în sens nega-

tiv; 

- mediul concurenţial în care situaţia de concurenţă trebuie înţeleasă ca o situaţie 

normală a progresului şi a cărei valoare este pusă în evidenţă de însăşi economia de 

piaţă. 

 Grupa a-II-a, ai cărei factori componenţi sunt mobili şi variază ca intensitate în 

funcţie de conjunctură, ei putând fi sistematizaţi după cum urmează:  

- resursele materiale, adică materialele de bază şi utilajele;- factorii tehnologici; 

- factorii economici; 

- factorii politici locali, naţionali şi internaţionali;  

- factorii sociali care ne cer să înţelegem şi să tratăm societatea comercială sau 

regia autonomă ca pe un organism social, cu abordarea grupelor care le compun, a 

mediului socio-cultural, a tradiţiilor culturale, a atitudinii faţă de bani, climatul social, 

caracterul omogen sau eterogen al colectivului de salariaţi şi multe altele.  

În vederea dinamizării managementului organizaţiilor economice se cer trans-

formări şi modificări esenţiale în domeniul motivării, al calităţii muncii, şi al perfor-

manţelor. Ele reprezintă pârghia fundamentală de acţiune asupra ajutoarelor directe şi 

imediate ale managerului, precum şi a tuturor salariaţilor pentru a-şi fructifica cu efi-
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cienţă potenţialul de cunoaştere, experienţa şi creativitatea. Aceasta cere din partea 

managerului să asigure condiţiile optime pentru ca salariaţii să se simtă şi să lucreze 

motivat, cu efecte asupra calităţii şi performanţelor muncii pe care o desfăşoară.  

Ţinând seama de stadiul actual de dezvoltare economică a ţării noastre, de tran-

ziţie la economia de piaţă, se impune a se lua măsuri de perfecţionare a finanţelor 

întreprinderii între care: 

- instituirea de noi pârghii financiare şi renunţarea la unele vechi;  

- îmbunătăţirea mecanismelor de formare şi gestionare a capitalurilor, a 

metodelor de previziune şi prognoză financiară şi accelerarea circuitului fondurilor 

financiare; 

- folosirea unor metodologii adecvate de stabilire a necesarului de fonduri, a re-

zultatelor şi de analiză financiară; 

- stimularea sau îngrădirea de către stat prin politica de impozite, taxe, şi sub-

venţii a unor activităţi şi reorientarea lor; 

- îmbunătăţirea modului de acordare, garantare şi restituirea creditelor şi 

creşterea rolului acestora şi a dobânzilor în derularea activităţii economice; 

- aplicarea unor metode de amortizare în raport cu cerinţele progresului tehnic;  

- înlăturarea blocajelor financiare între întreprinderi, imbunătăţirea şi simplificarea 

decontărilor şi instituirea unor forme rapide de plată a mărfurilor şi serviciilor etc. 

Alături de celelalte subsisteme financiare, finanţele întreprinderii trebuie să-şi 

aducă contribuţia la formarea unei economii de piaţă, la dezvoltarea proprietăţii pri-

vate, la buna administrare şi gestionare a patrimoniului, asigurarea unui circuit nor-

mal şi eficient al capitalurilor, armonizarea diferitelor categorii de interese printr-o 

raţională repartizare a profitului, la retehnologizarea şi promovarea progresului tehnic 

şi ştiinţific, ridicarea nivelului calitativ al produselor şi creşterea eficienţei spre a da 

posibilitatea încadrării întreprinderilor româneşti în circuitul mondial al bunurilor, a 

competitivităţii pe piaţa externă, şi a intrării ţării noastre în rândul statelor cu o econ-

omie de piaţă dezvoltată. 

În dezvoltarea economiei etapei actuale apar numeroase obstacole ce trebuiesc 

înlăturate, unele din acestea fiind: 

- dezechilibre între sferele de producţie şi ramurile economiei naţionale;  

- penuria de produse şi criza profundă care domină toate domeniile de ac tivitate; 

- nivelul tehnic scăzut al producţiei, al organizării acesteia şi al muncii, al efi-

cienţei economice; 

- lipsa de materii prime şi energie, de tehnică modernă şi de valută;  

- izolarea faţă de lumea civilizată cu un grad înalt de dezvoltare economică; 

- secătuirea resurselor ţării prin exploatarea iraţională a acestora;  

- subdezvoltarea agriculturii şi a sectorului terţiar;- finanţele întreprinderii vor trebui 

să contribuie la buna funcţionare a mecanismelor economiei de piaţă, la dezvoltarea 

economică şi socială a ţării. 

Perfecţionarea finanţelor întreprinderii, creşterea rolului acestora în tranziţia la 

economia de piaţă, vor putea fi realizate şi printr-un management îndeosebi, financiar, 

la un nivel înalt de eficienţă economică. 
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Ţinând seama de evoluţia fenomenelor legate de asigurarea resurselor financiare 

ale agenţilor economici din ţara noastră în perioada de tranziţie, atât prin cheltuieli 

pentru acţiuni economice alocate de la bugetul de stat, cât şi prin credite acordate 

de bănci pe termen scurt, mediu şi lung, se impune luarea unor măsuri care prin fi-

nanţarea întreprinderilor să asigure desfăşurarea procesului de stabilizare şi creştere 

economică. 

Astfel, în ce priveşte agregatul fiscal-bugetar se impun unele măsuri care să con-

tribuie la ajustarea structurii şi a nivelului cheltuielilor publice, în condiţiile unei fi-

nanţări bugetare, eficiente a agenţilor economici. Printre astfel de măsuri, pot fi 

menţionate: 

- descurajarea birocratismului prin reducerea unor cheltuieli cu plata salariilor;  

- orientarea cheltuielilor de investiţii pentru restructurarea infrastructurilor sociale 

şi economice; 

- eliminarea masivă a subvenţiilor, privatizarea şi închiderea întreprinderilor fără 

perspectivă de redresare; 

- definirea programelor de cheltuieli bugetare în conformitate cu criteriile analizei 

cost-beneficiu. 

Politica monetară în procesul de continuare a transformărilor în sistem va avea 

ca regulă principală, în conformitate cu cerinţele de stabilizare, controlul ofertei de 

bani astfel încât să se asigure menţinerea echilibrului monetar şi să susţină stabil i-

tatea leului. 

Sunt necesare o serie de reglementări în conformitate cu cerinţele integrării în 

Comunitatea Europeană şi cu noile fenomene ce se manifestă în economie.  

Astfel, se impune adaptarea principiului similar aceluia adoptat de Piaţa Comună 

conform căruia nivelul de siguranţă al dezvoltării creditului şi concentrarea sa depinde 

de capitalul băncii (crearea unui raport adecvat între capitalul şi activele băncii). 

Este necesară, de asemenea, adaptarea garanţiilor lichide pentru bunurile mobile 

ale clientului unei bănci (gajul angajat în acorduri nu poate fi vândut dacă o ase-

menea condiţie este cerută de bancă). 

Se impune, totodată, adoptarea reglementărilor necesare astfel încât instrumen-

tele pieţei creditului, cum sunt plafoanele asupra creditului băncilor comerciale, regu-

lile de acordare a creditelor, plafoanele asupra ratelor dobânzilor să cedeze efectiv 

locul instrumentelor monetare. 

Managerii instituţiilor bancare trebuie, de asemenea, să urmărească elaborarea 

unui program de monitorizare a creditelor şi datoriilor întreprinderii şi adoptarea de 

măsuri pentru prevenirea formării datoriilor între întreprinderi.  

O altă direcţie de acţiune trebuie să o constituie recapitalizarea băncilor atât prin 

mărirea marjei dintre rata medie a dobânzii la depozite şi rata medie a dobânzii la 

credite, cât şi prin descurajarea practicării dobânzilor preferenţiale (prin preluare de la 

bugetul public a subvenţiilor acordate temporar prin sistemul financiar). 

În vederea stimulării demarării procesului investiţional se impune dezvoltarea unor 

instituţii pentru investiţii colective, cum ar fi fonduri mutuale, trusturi de investiţii etc. 
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În vederea utilizării eficiente de către agenţii economici, atât a alocaţiilor de la 

bugetul de stat, privind cheltuielile pentru acţiuni economice, cât şi a creditelor 

bancare, se impune luarea unor măsuri în vederea restructurării întreprinderilor.  

Restructurarea întreprinderilor cu capital majoritar de stat trebuie abordată în 

contextul strategiei privatizării şi a dezvoltării sectorului privat. Pe fundalul utilizării 

unui mix al măsurilor de protecţie prin rata de schimb, nivelul şi structura tarifelor şi 

subvenţiilor de exploatare astfel încât să nu fie afectat programul de stabilizare mac-

roeconomică şi în acelaşi timp să fie pregătite condiţiile integrării în CEE este util ca 

programele de restructurare ale întreprinderilor să fie concepute pe două orizonturi de 

timp: 

 . acţiuni pe termen scurt (6-12 luni): 

 - măsuri pentru menţinerea pieţelor; 

 - evaluarea fluxurilor financiare şi precizarea duratei de timp în care fluxurile fi-

nanciare vor fi negative; 

 - ajustarea structurii producţiei şi a tehnologiei prin concentrarea eforturilor pe 

activitatea de bază şi cedarea unor activităţi sau operaţii (prin leasing etc.) unor 

echipe de muncitori sau vânzarea activelor neproductive; 

 . acţiuni strategice de restructurare: 

- evaluarea condiţiilor financiare şi de performanţă; 

- analiza condiţiilor competitivităţii prin compararea cu producătorii similari în 

ceea ce priveşte dimensionarea pieţei, consumurile specifice, avantajele comparative 

din domeniul calităţii, barierelor de intrare şi ieşire;  

- programe de reducere a costurilor pe căi investiţionale sau neinvestiţionale;  

- programe de imbunătăţire a conducerii şi a controlului organizaţional.  

În ceea ce priveşte întreprinderile mici şi mijlocii, se impune crearea strategiei 

politicii şi mecanismelor pentru dezvoltarea acestora, înainte de trecerea la restructu-

rarea întreprinderilor de stat. 

Este necesară, de asemenea, crearea unei instituţii (fond, consorţiu etc.) de 

garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii.  

Aplicarea acestor măsuri, cât şi a altora, necesitatea de studiu şi complex itatea 

economiei noastre naţionale, ar contribui atât la asigurarea resurselor de finanţare a 

agenţilor economici, cât şi la utilizarea lor raţională de către aceştia în contextul pro-

cesului de tranziţie. 

 

 



2. FORME ŞI DIMENSIUNI INERŢIALE  

ALE MANAGEMENTULUI FINANCIAR  

ÎN PERIOADA DE TRANZIŢ IE 

 

Tranziţia la economia de piaţă reprezintă un proces de schimbare prin transfor-

mare, în cadrul căruia vor trebui create stucturile proprietăţii private generatoare de 

comportamente concurenţiale, astfel încât sistemul economic să dispună de me-

canisme proprii de autoreglare, precum şi de disponibilităţile şi capacităţile adecvate 

receptării şi decodării "semnalelor" transmise, prin instrumente şi proceduri spec i-

fice, de mediul economic, în particular de către autoritatea publică.  

Acest proces de schimbare vizează în primul rând, agentul economic şi în al doi-

lea rând, relaţiile în cadrul cărora acestea evoluează.  

Confruntat cu transformarea structurii de proprietate, agentul economic percepe 

schimbarea ca o modificare a propriei identităţi, identitate derivată din raportul (relaţia) 

agentului economic cu mediul economico-social, prin care acesta se afirmă în mod 

autonom sau heteronom în cadrul procesualităţii economice. Realizabilă printr-un 

ansamblu de relaţii, schimbarea identităţii agentului economic presupune mani-

festarea unei predispoziţii pentru transformarea în cadrul mediului economic, şi în 

acelaşi timp "acceptarea" de către agentul economic, a acestei transformări, ca o 

sursă a propriei schimbări. 

Schimbarea prin transformare este realizată în ritmuri şi extensii diferite de către 

componentele mediului economic, tranziţia la economia de piaţă impunând dispariţia 

unor componente (specifice economiei de comandă), modificarea altora (preluate 

deformat de economia de comandă) şi apariţia unor componente noi (respinse de 

către economia de comandă). 

Heterogenitatea şi disparitatea structurală şi funcţională ale mediului economic, 

precum şi a sincronismului comportamental şi diacronismului parazitar al agenţilor 

economici constituiţi, pot denatura, deturna sau decupla procesele necesare 

schimbării prin transformare din cadrul sistemului economic. Generic, aceste trei 

fenomene, nespecifice schimbării se circumscriu conceptului de inerţialitate, în par-

ticular, inerţialităţii economice. 

În câmpul economicului inerţialitatea semnifică conservarea identităţii, pre-

zervarea comportamentelor sau continuitatea evoluţiei la nivelul entităţilor economice 

bine delimitate. 

Tranziţia la economia de piaţă, solicitând schimbarea prin transformare, se con-

fruntă cu un ghem de inerţialităţi inerente entităţilor economice în schimbare. Acest 

ghem este compus din ierarhii de inerţialitate, structurate pe componentele sis-

temului economic, inerţialităţi care se susţin şi potenţează reciproc, multiplicând po-

tenţialul inerţial al sistemului economic. Totodată, înclinaţia spre inerţialitate mani-

festă la nivelul oricărei entităţi economice dovedeşte nu atât respingerea schimbării ci 
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existenţa selectivităţii şi adaptabilităţii înscrise în  structurile imanente ale entităţii 

economice, ce ar putea conferi acestora libertatea de opţiune, de alegere. 

În acest sens, negativitatea schimbării, altfel spus, disconfortul entităţii econom-

ice faţă de schimbare, poate fi imputată entităţii economice numai în măsura în care 

mediul economic devine permisiv schimbării benefice acestuia, circumscrisă in-

erţialităţii sale constitutive. În caz contrar, adică a unui mediu economic opac 

schimbării benefice  entităţii economice, inerţialitatea acestuia nu generează negativi-

tatea schimbării, ci evidenţiază nespecificitatea formei de schimbare. 

Explicitarea, tipologizarea şi analicitatea inerţialităţilor, a inerţialităţii economice 

presupune plasarea demersului la un nivel de generalitate care îl poate abstrage con-

cretenţei componenţei financiare a agentului economic. 

De aceea, în continuare, vom prezenta natura, conţinutul, formele şi dimen-

siunile inerţialităţii în procesul de schimbare a componentei financiare imanentă 

oricărei entităţi economice, în particular, agentului economic, ca o aplicaţie construc-

tiv vitală, o emanenţă a inerţialităţii realului în specificitatea domeniului financiar, în 

speţă, a componentei financiare a agentului economic.  

2.1. Natura şi conţinutul inerţialităţii financiare  

Natura inerţialităţii componentei financiare a agentului economic se defineşte prin 

aceea că în esenţa sa, finanţele agentului economic sunt generate în totalitate în ca-

drul relaţiei agentului economic cu mediul său economic. Ele nu reprezintă un "pro-

dus" al agentului economic, ci o "rezultantă" a confruntării acestuia cu mediul eco-

nomic. Natura inerţialităţii financiare a agentului economic rezidă în esenţa sa 

relaţională. 

Agentul economic se comportă inerţial într-un mediu inerţial; într-un mediu în 

schimbare agentul economic prin selectivitate şi adaptabilitate, nu se mai comportă 

inerţial. În acest sens, procesul de schimbare al mediului, în speţă  a mediului finan-

ciar va trebui să ofere agentului economic un alt "câmp relaţional" în cadrul căruia 

agentul economic să perceapă, accepte şi asimileze corect schimbarea propriei 

componente financiare. 

În caz contrar, vor apărea inerţialităţi financiare, manifestate între altele, prin 

blocajele financiare. 

Este evident, că inerţialitatea financiară nu este o  imanenţă a agentului econom-

ic, ci o emanenţă a acestuia, ea apărând în relaţia acestuia cu mediul economic, fiind 

determinată, indusă şi întreţinută de aceasta. Aparent, în procesul de multiplicare 

inerţială agentul economic poate fi relevat ca un generator de inerţialitate. Dar aceas-

ta, numai în aparenţă. 

Tranziţia la economia de piaţă afectează agentul economic ca unitate, dar şi ca 

diversitate de componente. O economie de piaţă autentică este o economie mone-

tară, componenta financiară "înfăşurând" nominalist toate componentele agentului 

economic şi pe acesta ca unitate. În acest sens, inerţialitatea financiară a agentului 
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economic reprezintă o sinteză în "etalon monetar" a ghemului de inerţialităţi inerente 

agentului economic în procesul de schimbare prin transformare.  

Conţinutul inerţialităţii financiare, este deci generat de ghemul "celorlalte" in-

erţialităţi, inerţialitatea financiară fiind "receptor" nominalist al efectelor acestora, re-

ceptor care prin natura sa relaţională poate distorsiona, denatura şi decupla pro-

cesele schimbării. 

Pentru o înţelegere corectă a conţinutului inerţialităţii financiare trebuie să luăm în 

considerare faptul că, finanţele sunt o "expresie", printr-un etalon omogenizator a 

eterogenităţii, a diversităţii subzistente agentului economic, sau unitate patrimonială. 

Fiind  o expresie, evident că este determinat de aceste diversităţi, de acel altceva. În 

acest fel, inerţialitatea financiară reprezintă "o oglindă" (de natură relaţională) a 

ghemului de inerţialităţi  inerente agentului economic în schimbare.  

2.2. Forme ale inerţialităţii financiare 

Formele sub care se manifestă inerţialitatea financiară sunt foarte diverse, ele 

comportând o multitudine de criterii de tipologizare. Dacă unele forme sunt direct 

determinate de către mediul financiar, altele sunt generate de perceperea pe care 

agentul economic o are asupra schimbării mediului financiar: dacă unele forme de 

inerţialitate financiară prezintă o temporalitate redusă alte forme sunt manifestate pe 

o durată mult mai mare; dacă unele forme sunt specifice structurii financiare, alte 

forme se circumscriu fluxurilor financiare. 

Această diversitate de forme ale inerţialităţii financiare reprezintă însă ipostaze 

de aceleaşi sinergii inerţiale: selectivitatea şi adaptabilitatea agentului economic la 

un mediu economic în schimbare. În fapt, aceste forme reprezintă modalităţi de par-

ticipare a agentului economic atât la propria schimbare cât şi la schimbarea mediului 

economic.Cele mai semnificative forme de inerţialitate financiară a agentului econom-

ic credem că sunt următoarele: 

a. Inerţialitatea subvenţionară, caracteristică îndeosebi agenţilor economici de 

stat (regii şi societăţi comerciale), dar nu numai, rezidă în faptul că agentul economic 

centrat pe producţie rupt de mediul economic "creat" de către stat, este într-o con-

tinuă "aşteptare" financiară indiferent de starea sa financiară, statul trebuind să ofere 

sub diverse forme (directe sau indirecte) suplimentări financiare necesare acoperirii 

nevoilor financiare ale agentului economic. Evident, într-un mediu economic de piaţă, 

rudimentară fără deschidere instituţională şi instrumentară, agentul economic aflat 

departe de echilibrul bazat pe calculul economic, are, în mod sigur, (cel puţin în prin-

cipiu) o sursă ultimă de echilibru financiar - finanţele publice. 

Această formă de inerţialitate financiară a agentului economic este în mod direct 

legată de inerţialitatea financiară  a mediului economic, în cadrul căruia se creează 

un circuit vicios al subvenţiilor, neproductiv, ineficient, redundant din punct de vedere 

financiar. 

Incertitudinea sau deformarea proceselor de schimbare prin transformare în peri-

oada de tranziţie, nesincronizarea privatizării în cadrul tuturor subsistemelor econom-

ice, utilizarea unor pseudoentităţi private, în constituirea economiei de piaţă, va 
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întreţine acest circuit vicios al subvenţiilor, circuit care va afecta în primul rând agenţii 

economici privaţi (ne referim la aceştia ca persoane juridice), compromiţând în final şi 

spiritul schimbării prin transformare. 

b. Inerţialitatea dezinvestiţională, semnifică comportamentul financiar "consuma-

tiv", centrat pe producţie, al agentului economic confruntat cu un mediu economic şi 

financiar incert, nepermisiv, agent economic care nu dispune de exerciţiul riscului şi 

al dezvoltării autonome. Această formă de inerţialitate financiară afectează toate cat-

egoriile de investiţii: de înlocuire, de modernizare, de dezvoltare şi strategie, fiind 

întreţinute de procesul de decapitalizare al agenţilor economici (înscris şi el după 5 

ani de tranziţie într- un ciclu   inerţial), de falia manifestată între circuitele reale şi cele 

financiare din economie (blocaj financiar), şi nu în ultimul rând de amorţismul şi in-

strumentarea precară a circuitelor monetare din cadrul economiei.  

Dezinvestirea, ca evidenţă a inerţialităţii financiare este determinată nu de un cal-

cul de oportunitate al agentului economic într-un mediu economic pluriopţional, ci de 

o desincronizare în cadrul ierarhiei de motivaţii economice ale acestuia, însoţită şi 

întreţinută de o asimetrie a structurii financiare a agentului economic structură finan-

ciară blocată pe existenţa unor active financiare şi a unor angajamente financiare ne-

performante, rigide funcţional. 

Dezechilibrul creat între sursele de finanţare a investiţiei în condiţiile penurizării 

tuturor surselor financiare stabilite ale întreprinderii, împinge agentul economic spre 

un comportament inerţial de dezinvestire, multiplicativ şi degenerativ. 

Impactul preţurilor capitalului, furnizorilor şi forţei de muncă, preţuri angrenate în 

jocul inflaţiei pentru tranziţie, asupra componentei financiare a agentului economic nu 

poate fi decât constructiv. 

Însă, în condiţiile (ipotetice) ale unei relaxări financiare generate de factori pozitivi 

ai economiei de piaţă, agentul economic îşi va menţine inerţialitatea de dezinvestire 

datorită incongruenţei dintre circuitele reale şi cele monetare, incongruenţă mentena-

bilă chiar în condiţiile atingerii unui prag admisibil de economia de piaţă deoarece 

recuperarea sinergiei economice concurenţiale presupune funcţionarea economiei în 

regim de piaţă o bună perioadă de timp. 

Această formă de inerţialitate financiară a agentului economic este generată de 

modul de percepere a mediului financiar de către agentul economic, percepere în 

acelaşi timp corectă (mediul economic incert), dar şi distorsionată (neasumarea ris-

cului financiar de către agentul economic). Legătura dintre atitudinea faţă de riscul 

financiar şi inerţialitatea de dezinvestire este evidentă îndeosebi în condiţiile agenţilor 

economici de stat, pentru care evaluarea propriei lor activităţi se confundă dacă nu 

există alte motivaţii, cu evaluarea punctiformă a patrimoniului. Riscul investiţiei apare, 

în aceste condiţii, la dimensiuni "contabile". 

c. Inerţialitatea salarială, reprezintă după părerea noastră, forma cea mai 

parazitară a inerţialităţii financiare, judecată după criteriile economiei de piaţă. Ea 

rezidă în decalajul productiv al agentului economic (în termen de eficienţă şi compet i-

tivitate), conform cu derularea pe stoc a producţiei şi comercializarea "pe datorie" a 

produselor finite. În lipsa unor mecanisme concurenţiale instituţionalizate, salarizarea 
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reprezintă, în termen formal, singurul circuit financiar închis al agentului economic, 

însă închiderea lui se realizează după cum am spus, pe irelevanţa agentului econom-

ic în plan concurenţial. 

Această formă de inerţialitate financiară, cu conotaţii sociale puternice, poate 

întreţine şi multiplica toate celelalte forme de inerţialitate financiară chiar în condiţiile 

unor agenţi economici desprinşi de amorfismul proprietăţii de stat.  

Mediul economic oferă agentului economic factori de producţie scumpi, raritatea 

prin preţ devenind obsesia tranziţiei astfel încât forţa de muncă devine singurul factor 

de producţie care poate fi procurat la un preţ acceptabil, şi în aceste condiţii con-

tribuind la conservarea agentului economic, bântuit de inerţialităţi.  

Restrângerea activităţii economice se loveşte de un prag al muncii ca factor de 

producţie, dincolo de care restrângerea generează dispariţia agentului economic. În 

plan financiar, aceasta presupune ca agentul economic să-şi conserve în mod obliga-

toriu un anumit volum al circuitului salarial, volum care erodează în condiţiile con-

strângerii surselor financiare, posibilităţile de capitalizare ale acestora. 

Natura relaţională a acestei forme de inerţialitate financiară este foarte evidentă, 

având în vedere, pe de o parte că purtătorii forţei de muncă sunt în acelaşi timp, gen-

eratorii mediului economic şi financiar, iar pe de altă parte, faptul că salariul re-

prezintă "sinapsa" fundamentală a închiderii ansamblului circuitelor financiare din 

economie.De fapt, această formă de inerţialitate financiară este endemică, în modal i-

tatea funcţională "necesară" chiar economiei de piaţă, circuitul salarial mişcându-se 

relativ independent de celelalte circuite financiare din economie. 

Acutizarea acestei forţe de inerţialitate financiară în economia în tranziţie re-

prezintă, în bună parte, o manifestare a selectivităţii şi adaptabilităţii agenţilor eco-

nomici la mediul economic debilitat. 

d. Inerţialitatea de îndatorare (creditorială), reprezintă o formă apelativă a in-

erţialităţii financiare, agentul economic nedispunând  

în economia în tranziţie (cel puţin în cei 5 ani parcurşi) de altă sursă financiară 

remunerată. 

Caracterul inerţial al creditelor bancare rezidă, în ult imă instanţă, în preluarea, 

fără alternativă viabilă, a mecanismelor de creditare din sistemul de comandă, con-

cretizate cu proceduri aparent specifice economiei concurenţiale.  

Pentru agenţii economici de stat, creditul s-a acordat, indiferent de modalităţile 

de susţinere a acestora, băncile, îndeosebi cele de stat constituindu-se, împreună cu 

Banca Naţională, fondurile proprietăţii şi bugetul de stat, într-un angrenaj retardant de 

susţinere financiară a sectorului de stat din economie.  

Îndatorarea (creditarea) bancară este transformată în acest caz dintr-un factor 

activ al funcţionării şi reglării economiei, într-un factor inhibitiv, frenator, prin subdi-

mensionarea ofertei de credite (ofertă determinată în ultimă instanţă de circuitele 

economice reale neperformante şi înfundate), confruntată cu supradimensionarea 

cererii de credite, determinată de falia dintre circuitele  reale şi cele monetare  (în 

care se înscrie blocajul financiar) şi de decapitalizarea agenţilor economici bântuiţi de 

ghemul de inerţialitate. 
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Subdezvoltarea instrumentelor de creditare, inexistenţa pieţelor financiare, inad-

ecvarea şi subdimensionarea sistemului bancar şi a altor instituţii financiare con-

tribuie, după părerea noastră la acutizarea caracterului inerţial al creditării. Evident 

etiologic, această formă de inerţialitate financiară se explică prin denaturarea, de-

turnarea şi decuplarea proceselor necesare schimbării prin transformare. Înclinaţia 

spre îndatorare cu orice preţ a agentului economic evidenţiază linia alternativelor via-

bile. 

e. Inerţialitatea decapitalizării, constituie o sinteză, o convergenţă a efectelor 

celorlalte forme de inerţialitate financiară a agentului economic într-un mediu econom-

ic în schimbare. 

Decapitalizarea agentului economic reprezintă procesul de diminuare relativă a 

surselor financiare permanente active pe fondul restrângerii ansamblului surselor de 

finanţare a patrimoniului agentului economic. 

Decapitalizarea absolută reprezintă caracteristica inerţială a agenţilor economici 

în cei 5 ani de tranziţie, decapitalizare însoţită şi de deteriorarea structurii capitalurilor 

permanente cu efecte asupra subdimensionării şi chiar penurizării fondului de rulment  

al agentului economic. 

Imposibilitatea obţinerii de profit, în termeni reali, precum şi parazitarea unor 

surse financiare permanente, îndeosebi amortismentele, datoriile financiare etc, ge-

nerează un comportament financiar "gelatinos" la nivelul agenţilor economici, cu 

efecte directe asupra solvabilităţii şi lichidităţii financiare ale acestuia. Obsedat de 

finanţarea ciclului de exploatare, ciclu de multe ori nerecunoscut de către mediul 

economic, agentul economic îşi întreţine propria inerţialitate spre decapitalizare printr-

o trezorerie negativă, cronicizată în condiţiile unor cicluri comerciale fără echiva lent. 

Această formă de inerţialitate financiară, indusă agentului economic de către un 

mediu economic şi financiar impropriu capitalizării fluxurilor de venituri, captează an-

samblul fluxurilor financiare ale agentului economic într-un circuit financiar disipativ, 

reglat de circuite reale (în mare măsură, de exploatare) consumativ negative. 

Structura capitalului compoziţional asimetrică, se orientează ponderal spre dato-

rii comerciale inactive, (în lipsa efectelor comerciale adecvate), spre un portofoliu pu-

tred, impropriu utilizării activelor fizice ale agentului economic.  

Caracterul inerţial al decapitalizării trebuie înţeles în contextul "mecanismelor" fi-

nanciare macroeconomice, tributare structurilor instituţionale ale unui sistem eco-

nomic centralizat (chiar dacă nu administrat), insuficient înzestrate cu instrumentele, 

instituţiile şi procedurile financiare adecvate capitalizării agentului economic. 

După părerea noastră această formă de inerţialitate este menţinută şi extinsă şi 

datorită denaturării şi marginalizării privatizării sistemului productiv naţional, privat-

izare cantonată în zona periferică, generatoare de fluxuri financiare atipice capita l-

izării, substituite cu acţiuni de descentralizare, managerizare, restructurare.  

În acest sens, asumarea reală a riscului capitalizării de către un agent economic 

"nedefinit" în câmpul interesului (motivaţiei) economice devine fie o impos ibilitate, fie, 

în cazul asumării, o conjuncturalitate. Şi aceasta deoarce o încercare de capitalizare 

prin surse externe fără o modificare a opacităţii financiare a mediului economic prin 
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accelerarea privatizării reale, va împinge inexorabil agentul economic spre faliment. În 

condiţiile actuale, demararea unui proces de capitalizare eficace ar putea fi susţinut, 

fie prin orientarea fluxurilor comerciale dincolo de spaţiul economic naţional, fie prin 

orientarea unor fluxuri investiţionale externe spre spaţiul economic naţional din con-

siderente strategice (investiţii de aşteptare) sau conjuncturale (investiţii de absorbţii a 

veniturilor). 

Formele de inerţialitate financiară prezentate reprezintă numai exemplificări, fără 

pretenţia tipologizării şi structuralităţii. Agenţii economici, într-un mediu economic în 

tranziţie inadecvat şi neperformant, manifestă aceste inerţializări în modalităţi şi grade 

puţin diferite. Schimbarea prin transformare este însoţită irefutabil, de inerţialităţi fi-

nanciare, acutizarea şi cronicizarea lor relevând incapacitatea transformatoare a 

tranziţiei promovate. 

2.3. Dimensiunile inerţialităţii financiare 

Cauzele, efectele şi influenţele formelor de inerţialitate financiară caracteristice 

agentului economic în tranziţie se circumscriu unor coordonate dimensionale prin 

care fiecare formă a inerţialităţii ar putea fi definită şi comensurată, astfel încât să i se  

poată individualiza potenţialul frenator sau stimulator în cadrul schimbării prin trans-

formare. 

Dintr-o perspectivă relaţională, specifică naturii inerţialităţii financiare, coordonate-

le dimensionale ar putea fi: 

- dimensiunea structurală; 

- dimensiunea funcţională; 

- dimensiunea comportamentală; 

- dimensiunea temporală. 

 

a. Dimensiunea structurală, evidenţiază starea financiară a agentului economic 

confruntat cu una sau mai multe forme de inerţialitate financiară, stare decelabilă la 

anumite momente, definibile în ciclul economic al acestuia. 

Distingerea, delimitarea şi descripţia unor structuri financiare generate de anu-

mite forme ale inerţialităţii constituie o modalitate de operaţionalizare a analizei cau-

zelor, efectelor şi influenţelor acestora asupra agentului economic. Structurile 

bilanţiere, corectate şi adaptate analizelor financiare pot oferi informaţii relevante în 

analiza inerţialităţii financiare. Analiza corelată a diferitelor module structurale precum 

şi determinarea pe această bază a unor rate de inerţialitate financiară pot oferi o cu-

noaştere a "mecanismelor" inerţialităţii permiţând totodată elaborarea unor eventuale 

"programe" de atenuare sau resorbţie a impactului inerţialităţii în procesul schimbării 

prin transformare. 

O interpretare în viziune inerţială, a structurii activelor (îndeosebi financiare) şi 

pasivelor (îndeosebi permanente) agentului economic, o abordare în termeni inerţiali a 

structurilor bilanţiere şi componentelor agregate finale ale contului de rezultate vor 

constitui căi de valorificare pragmatică a dimensiunii structurale inerente inerţialităţii 

financiare. 
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Pentru un agent economic în tranziţie, într-un mediu economic nepermisiv struc-

turalităţii financiare semnifică prin asimetrizările sale ponderale, deplasarea acestora 

fie spre faliment, fie spre privatizare, fie spre remanenţe statale (chiar dacă nu admin-

istrative). 

b. Dimensiunea funcţională, evidenţiază mişcările financiare, fluxurile şi circui tele 

financiare afectate sau nu de inerţialitate în condiţiile tranziţiei. Mediul economic, 

componentele normative, instituţionale şi instrumentale ale acestuia modelează în 

mod determinant fluxurile şi circuitele financiare ale agentului economic, încărcându-

le, în condiţiile unui mediu economic nepermisiv inerţialităţii. În acest  caz poate fi 

definită şi orientarea neproductivă a fluxurilor financiare, centrarea parţială a funcţion-

alităţii financiare pe fluxuri financiare "sugativă" prin disjungerea interesului manager i-

al şi a interesului agentului economic, ca persoană juridică.  

Caracteristic agenţilor economici de stat, angajaţi, cel puţin ca dezirat, în pro-

cesul de privatizare, este manifestarea unei forţe corosive de inerţialitate financiară: 

inerţialitatea de transfer. Această formă vizează constituirea unor fluxuri financiare 

pozitive, de simbioză, prin care "averea" agentului economic se transferă spre agenţii 

economici privatizaţi, prin segregarea subiectivă a interesului economic. 

Dimensionarea funcţională permite relevarea restrângerii unor fluxuri financiare şi 

expansiunii altora (îndeosebi cele generate de fluxurile comerciale), rigidizarea unor 

circuite financiare în condiţiile deteriorării sinapselor de închidere (circuitele bancare), 

retardării unor fluxuri financiare necesare economiei de piaţă sau denaturării funcţion-

alităţii acestora etc. 

Însă, după părerea noastră, dimensionarea funcţională evidenţiază în perspectivă 

inerţială, menţinerea încă pentru multă vreme  a decalajului şi demarajului dintre ci r-

cuitele financiare primare şi circuitele financiare secundare, inerţialitatea circuitelor 

primare manifestându-se pe fondul penurizării valorilor monetare vehiculate şi 

deschiderilor fără finalitate productivă. 

 

c. Dimensionarea comportamentală, sesizabilă în mod direct la nivelul agenţilor 

economici, presupune existenţa unei modalităţi de percepere a schimbării prin trans-

formare. 

Primele două dimensiuni oferă planul de coordonare pentru definirea şi comensu-

rarea inerţialităţii financiare ca relaţie orientată a agentului economic cu mediul, me-

diul economic predeterminând formele inerţialităţii financiare ale agentului economic, 

în timp ce dimensiunea comportamentală evidenţiază procesul de sedimentare a in-

erţialităţii în comportamentul agentului economic, care poate deveni purtător şi gener-

ator al unor forme de inerţialitate financiară. Ecartul de "învăţare" a inerţialităţii de 

către agent se dovedeşte, în cele din urmă, un ecart de retardare a schimbării prin 

transformare la nivelul acestuia, cu consecinţe asupra inerţialităţii sistemului econom-

ic în ansamblu. 

Întreţinerea unor comportamente financiare inerţiale, improprii schimbării prin 

transformare, este favorizată în mod evident de menţinerea agentului economic într-o 

stare de descentralizare fără privatizare sau de privatizare fără responsabilizare, 
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menţinere generatoare de structuri şi fluxuri financiare nedistribuibile într-o ierarhie a 

intereselor economice şi implicit, reconvergente obiectivelor competitivităţii şi efi-

cienţei deci inadecvate creării potenţialului de autofinanţare a agentului economic, 

potenţial favorabil schimbării prin transformare. 

d. Dimensiunea temporală, ar permite operaţionalizarea măsurării duratei in-

erţialităţii, a decalajelor între diferite forme de inerţialitate financiară, a desincronizării 

lor temporale, şi prin aceasta s-ar putea aprecia vitezele, ritmurile posibile de schim-

bare financiară la nivelul agentului economic. 

Din perspectiva temporală pot fi elaborate ierarhiile formelor de inerţialitate finan-

ciară, în funcţie de care să poată fi construite strategii de diminuare, sincron izare sau 

reorientare a acestora şi chiar de valorificare a evoluţiei lor corelative pentru asim i-

larea mai rapidă a schimbării prin transformare la nivelul agentului economic.  

Multidimensionalitatea inerţialităţii financiare poate oferi o abordare integrativă a 

acesteia, ţinând seama de diferenţierile şi eventualele incompatibilităţi între formele 

de inerţialitate, şi în acest fel, ar putea permite înţelegerea inerţialităţii financiare ca 

un însoţitor inerent al schimbării prin transformare, însă un însoţitor care poate fi 

modelat şi valorificat de un mediu economic permisiv, adecvat finalităţilor schimbării 

în perioada de tranziţie. 

Şi în acest sens, inerţialitatea va apărea ca o modalitate de selectivitate şi 

adaptabilitate a agenţilor economici la mediul economic. 



3. ASPECTELE INERŢIALE ÎN POLITICA FINANCIARĂ  

A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE CU CAPITAL 

MAJORITAR DE STAT    

 

Începând cu anul 1990, conducerile întreprinderilor au trebuit să se adapteze din 

mers  la o serie de fenomene şi procese noi care au apărut în economia şi socie-

tatea românească: inflaţie, şomaj, depreciere a monedei naţionale, greve etc. în con-

diţiile în care nimeni nu a fost pregătit pentru acestea. Cel puţin în faza de adaptare a 

noilor societăţi comerciale cu capital majoritar de stat la situaţia nou creată în econ-

omie, activitatea curentă precum şi conducerea acestora au fost din plin "ajutate" de 

un grad mai mare sau mai mic de inerţie în toate planurile: inerţia relaţiilor de coop-

erare (cu toate că unele relaţii erau net ineficiente), inerţia legată de stilul de con-

ducere, inerţia modului de acţiune al personalului de execuţie din fiecare societate 

comercială. 

În plan financiar, inerţia a avut o influenţă mai mare ca intensitate şi durată ca 

urmare a unor influenţe "favorabile":  modificările în sistemul de evidenţă contabilă  au 

fost făcute mult mai târziu (H.G. 704/14 decembrie 1993 stabileşte aplicarea în-

cepând cu 1 ianuarie 1994 a noului plan de conturi general, a modelelor de registre şi 

bilanţuri contabile, precum şi a normelor metodologice de utilizare a acestora), unele 

instrumente financiare cum ar fi cambia, biletul la ordin, trata nici până în prezent nu 

au devenit operaţionale, utilizarea de către bănci a creditelor nepreferenţiat (în sensul 

aplicării unui acelaşi nivel de dobândă indiferent de ramură, subramură sau situaţia 

economico-financiară a unei societăţi comerciale). 

Aceste influenţe au indus un anumit nivel de inerţie în politica financiară a so-

cietăţilor comerciale cu capital majoritar de stat peste care s -au suprapus factori in-

terni fiecărei societăţi comerciale cum ar fi nivelul de calificare a personalului   im-

plicat în managementul financiar, situaţia economico-financiară existentă la începutul 

anului 1990, specificul activităţii etc. 

Nivelul mai mare sau mai mic de inerţie în plan financiar la nivel microeconomic 

nu este însă în toate cazurile legat de o preocupare propriu-zisă pentru activitatea de 

perspectivă a societăţii comerciale, strategia pe termen mediu sau lung. Din cer-

cetările întreprinse la nivelul industriei lemnului, precum şi într-o serie de societăţi 

comerciale cu capital majoritar de stat (S.C.FAMOS SA - Odorheiul Secuiesc, 

S.C.PRODLEMN SA - Braşov, S.C.PETROCART SA - Piatra Neamţ, S.C.CELPI SA 

- Bucureşti şi S.C.MONOLIT SA - Bucureşti) a rezultat că circa 40% din cadrele de 

conducere din domeniul financiar nu îşi desfăşoară activitatea pe baza unei politici 

financiare coerente, ca componentă a politicii generale a societăţii comerciale re-

spective. 

Politica financiară are însemnătate asupra repartizării şi utilizării fondurilor în 

scopul realizării programelor economice curente şi de dezvoltare, al creşterii efi-
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cienţei ciclurilor de exploatare şi de investiţii. Politica financiară are misiunea de a 

rezolva aspectele legate de metodele de procurare a fondurilor, stabilirea  pe desti-

naţii raţionale şi folosirea eficientă a acestora, asigurarea echilibrului financiar, fixarea 

preţurilor, reducerea costurilor capitalului etc.  

Şi din acest punct de vedere a apărut o puternică inerţie: programele şi acţiun ile 

care s-au circumscris unei eventuale politici financiare au urmat programul economic 

curent, fără a stabili obiective proprii, legate de o adaptare financiară ofensivă la noul 

mediu economic apărut în ţara noastră după decembrie 1989.  

Principalele sarcini ale politicii financiare ale societăţii comerciale sunt legate de 

alegerea modalităţilor de finanţare a creşterii, dezvoltării societăţii comerciale, în 

legătură directă cu nivelul de autonomie financiară.  

Datorită unei multitudini de cauze printre care putem aminti şi inerţia în modul de 

gândire şi acţiune, autonomia financiară a devenit un obiectiv foarte greu de atins de 

societăţile comerciale în ultimii ani. 

3.1. Inerţia şi politica financiară - cadru de definire 

Din perspectivă financiară putem considera că societatea comercială deţine în 

orice moment  o "colecţie" de resurse financiare "productive" ce reprezintă intrări ce 

furnizează servicii determinate şi permite să se atingă un anumit obiectiv. Cu alte 

cuvinte un ansamblu dat de resurse financiare deschide calea unui ansamblu de ac-

tivităţi. Presiunile mediului, obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung (mai mult sau 

mai puţin formalizate în prezent la nivelul societăţilor comerciale cu cap ital majoritar 

de stat) precum şi specificul intervenţiei managementului financiar, impun o anumită 

evoluţie în volumul, structura precum şi interacţiuni specifice între resursele financiare 

şi acţiunile realizate, obiectiv principal al calculelor economico-financiare. 

Natura şi volumul resurselor financiare deţinute de societatea comercială de-

finesc condiţiile pertinente de evoluţie viitoare a activităţilor (natura şi volumul aces-

tora). Politica de "gestiune a resurselor financiare" constituie deci un element major 

în judecarea nivelului de inerţie.Din raţiuni de simplificare, analiza o putem face în 

două planuri succesive: 

- în contextul inerţiei "operative" ce presupune ca în cadrul unui ansamblu invari-

ant de activităţi să se analizeze răspunsurile la variaţiile nivelurilor realizate sau pre-

conizate. Problema majoră este deci aceea de alegere a stocului de capital în funcţie 

de un volum de fluxuri de "servicii" realizate de societatea comercială;  

- în contextul inerţiei "strategice": apariţia de ameninţări sau oportunităţi pentru 

societatea comercială implică o modificare  

în natura activităţilor sale. Răspunsul mai mult sau mai puţin invariant  

la variaţiile în domeniul de activitate pune problema menţinerii potenţialului  

financiar fundamental al întreprinderii. 

Această distincţie formală pe care am adoptat-o maschează unitatea celor două 

niveluri de inerţie: operativă şi strategică, care împreună depind direct de deciziile de 

investiţii (în sens larg) şi de constrângerile tehnologice, financiare şi umane de care 

sunt strâns legate. 
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3.2. Inerţia operativă şi nivelul capacităţii de finanţare 

În această ipostază, inerţia nu este legată de deciziile luate ca urmare a 

schimbării naturii fluxurilor de servicii ce sunt asigurate ci numai în ceea ce priveşte 

volumul lor. 

Inerţia operativă constă în modul de răspuns la variaţiile de volum, cu costuri de 

ajustare corespunzătoare. În general inerţia se va manifesta ca o perioadă tot mai 

mare de răspuns la o creştere aproximativ egală a volumului de activitate, iar 

costurile financiare corespunzătoare cresc mult mai repede decât creşterea volu-

mului de activitate. Spre exemplu, la S.C.Prodlemn S.A - Braşov, raportul între nivelul 

dobânzilor plătite şi cifra de afaceri a fost de 0,08% în 1991, 1,7% în 1992, 3,32% în 

1993 şi 10,80% în 1994 (10 luni). Pe baza acestor date, în condiţiile în care structura 

activităţii productive nu s-a schimbat, putem afirma că această societate comercială 

are un anumit nivel de inerţie în utilizarea pârghiilor cuprinse în propria politică finan-

ciară. 

În multe cazuri, existenţa unor anumiţi factori impun l imite: tehnice sau econom-

ice la nivelul outputurilor. În alte cazuri, riscul legat de caracterul ireversibil al unor 

resurse financiare ar trebui să oblige societatea comercială la o anticipare pe o per i-

oadă lungă a nivelurilor fluxurilor financiare  necesare de asigurare. De fiecare dată, 

inerţia este în legătură directă cu supra sau subestimarea cererii de outputuri. 

Spre exemplu, S.C. FAMOS S.A. - Odorheiul-Secuiesc a perfectat un împrumut 

BERD de circa 910 mil USD cu restituire în cinci ani şi o perioadă de un an graţiere, 

în vederea retehnologizării secţiei de furnire II. În calculul privind modul de asigurare 

cu resurse financiare necesare achitării creditului BERD s -a estimat un nivel mediu 

de profit înainte de impozitare de 504 mii USD/an între 1996 şi 2008, din care să se 

plătească în perioada 1996-2000 circa 1262,4 mii USD (910 mii USD valoarea credi-

tului şi 352,4 mii USD dobânzi). În acest caz nu s-a ţinut seama de variaţiile în volu-

mul de producţie în perioada următoare (chiar în aceeaşi structură de fabricaţie), evo-

luţia ratei de impozitare a profitului şi alţi factori ce pot apărea în viitor. În exemplul 

prezentat inerţia s-a manifestat prin modul de fundamentare financiară a deciziei şi în 

plus prin durata mare de răspuns (circa şase luni a durat numai întocmirea dosarului 

de fundamentare economică a ivestiţiei şi apoi încă trei luni pentru completarea 

dosarului în vederea perfectării contractului de creditare prin BRD). 

În prezent tendinţa manifestată este de a răspunde post factum la toate mutaţiile 

din mediul economic (modificări în cadrul legislativ, nivelul de dobânzi, nivelul 

preţurilor inputurilor, cursul de schimb valutar etc.). Din răspunsurile primite la 

chestionarul realizat printre specialiştii din societăţile comerciale cercetate a rezultat, 

spre exemplu, că doar în două cazuri din 15, specialiştii şi-au pus problema în ultimii 

cinci ani a valorii reale a activelor societăţii comerciale şi aceasta numai pentru că 

respectivele unităţii economice erau vizate pentru a fi privatizate.  
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Soluţiile pentru evitarea inerţiei în politica financiară a societăţilor comerciale sunt 

limitate în prezent: una se situează într-o perspectivă de creştere şi constă în 

alegererea unei capacităţi financiare excedentare pentru a răspunde creşterii în volu-

mul de outputuri, cealaltă în plan mai general, caută să elimine riscul şi să se evite 

într-o oarecare măsură investiţiile. 

 

 3.2.1. Inerţia şi capacitatea financiară excedentară  

A. Conceptul de capacitate financiară excedentară 

Este evident că conceptul de capacitate este ambiguu şi nu are sens decât prin 

existenţa unor factori determinanţi care permit definirea acestui concept:  

- capacitatea financiară maximă care este direct legată de cea mai mare cant i-

tate de producţie pe care societatea comercială o poate realiza (practic este legată 

direct de capacitatea tehnică posibilă, independent de toate tipurile de restricţii, 

preţuri, costuri, etc.); 

- o capacitate financiară optimă legată direct de asigurarea unei cantităţi de 

producţie cu un cost mediu minim pe întreprindere. 

În fapt, constrângerile economico-financiare apar mereu înaintea celor tehnice şi 

astfel managerul financiar va trebui să se raporteze la o capacitate optimală şi să 

determine capacitatea financiară excedentară în raport cu cea optimă.  

 

B. Limitele de aplicare a conceptului de capacitate financiară excedentară 

• Limitele intrinseci domeniului de aplicare 

Obiectivul unei politici de capaciate financiară excedentară este de a putea varia 

rapid volumul producţiei sau serviciilor, fără a modifica sensibil costurile (în special 

cele financiare), dacă circumstanţele o cer, în acest fel evitându-se situaţiile actuale 

când societăţile comerciale sunt obligate să ia o anumită decizie în relaţie directă cu 

schimbarea din mediul economic înconjuărător. 

Ansamblul opiniilor specialiştilor din industria lemnului chestionaţi a condus la 

ideea că o capacitate financiară excedentară poate fi utilizată în numeroase cazuri: 

a) ca răspuns la o cerere aleatorieAcest caz este mai frecvent menţionat (9 din 

cei 15 specialişti-directori economici sau contabili şefi chestionaţi), dar este mereu 

însoţită de o serie de restricţii. 

Capacitatea excedentară este utilizată înainte de toate pentru a obţine un 

răspuns conjunctural (variaţii aleatorii pe o perioadă scurtă) în ipoteza unei cereri pre-

supuse în creştere pe termen lung. 

Decizia de a "investi" în capacitatea financiară excedentară este înainte de toate 

gândită ca o anticipare justificată a unei cereri viitoare. Cu cât există o capacitate 

financiară mai mare cu atât se poate face faţă mai bine creşterilor în necesarul de 

mijloace circulante viitoare şi, în final,la o creştere mai mare a producţiei. În acest 

caz însă apar restricţiile mediului economic care, pe termen lung, fac ca această 

tendinţă în politica financiară a societăţii comerciale să fie nefavorabilă: un nivel mare 

de inflaţie sau impozitare, un nivel al dobânzilor osci lant pot să conducă la un efect 

invers faţă de ce s-a preconizat; 
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b) răspuns la variaţiile aleatorii ale preţurilor factorilor de producţie.  

Acest caz este şi el destul de des invocat de specialiştii chestionaţi. În faţa var-

iaţiei preţurilor la inputurile societăţii comerciale, în prezent se răspunde prin 

încetarea de a majora preţul la produsele realizate, concomitent cu creşterea stocur-

ilor de materii prime, materiale, ceea ce a implicat şi o capacitate financiară exced-

entară, ca răspuns la o concurenţă potenţială sau efectivă sau din alte considerente 

(un nivel "sigur" de eficienţă sperat pentru o perioadă viitoare).  

Majoritatea specialiştilor chestionaţi (93,3%) sunt conştienţi de dezvoltarea şi 

specializarea în viitor a pieţelor în România şi din această perspectivă capacitatea 

excedentară poate juca un rol dublu: 

- descurajarea concurenţilor potenţiali; 

- intervenţia directă pe piaţă fără eforturi deosebite în vederea contracarării acţiuni-

lor concurenţilor. 

 

C. Obstacolele pentru realizarea unei capacităţi financiare excedentare 

Analizarea inerţiei şi utilizarea capacităţii financiare excedentare se loveşte de 

două serii de obstacole: tehnice ş i economice. 

 • Restricţiile tehnice 

Un examen superficial al modelelor teoretice legate de capacitatea de producţie 

optimă (în legătură  directă cu care este capacitatea financiară excedentară) con-

duce la ideea că o suprainvestire şi creşterea capacităţii  financiare a societăţii 

comerciale poate conduce la faliment dacă nu se înregistrează o creştere în viitor a 

cererilor de outputuri specifice societăţii comerciale respective.  

Apelarea la o capacitate financiară excedentară ca urmare a inerţiei în conduc-

erea financiară a societăţii comerciale poate conduce în cazul recesiunii şi într-un 

mediu puternic inflaţionist la efecte negative asupra activităţii.  

 • Limitele economice 

Analiza inerţiei operative prin prisma capacităţii financiare excedentare nu este 

mereu compatibilă cu alte laturi ale conceptului de inerţie sau cu obiectivele generale 

în plan economico-financiar, cum ar fi cel de rentabilitate, spre exemplu. 

O incompatibilitate decurge direct din posibilităţile de finanţare a societăţii 

comerciale şi implicit de eficienţa fiecărei soluţii în parte. Se poate atinge un nivel 

minim de rentabilitate în procurarea şi utilizarea resurselor de finanţare, fără a se 

atinge nivelul de capacitate financiară excedentară stabilit.  

Preţul plătit pentru o anumită capacitate financiară excedentară depinde direct de 

relaţia între costul mediu şi nivelul de utilizare a activelor.  

Conflictul rentabilitate- capacitate financiară excedentară se va pune deci în so-

cietăţile comerciale unde costurile fixe sunt ridicate sau divizibilitatea capitalului este 

redusă. În acest sens sunt situaţii cum ar fi la S.C.Prodlemn S.A. - Braşov unde da-

torită nivelului mic al încasărilor, coroborat cu o pondere mare a cheltuiel ilor fixe, la 

30 septembrie 1994 s-a înregistrat o pierdere de peste 50 mil lei la total încasări. În 

acest caz este dificil de a ieşi din inerţie, când pe primul plan se va pune redresarea 

financiară pe o perioadă estimată de încă 3-6 luni. 
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 3.2.2. Inerţia şi limitarea investiţiilor 

Toate investiţiile antrenează un risc. Echipamentele sunt destinate să servească 

pe termen lung la o anumită cerere, iar alegerea făcută va determina o anumită con-

figuraţie în structura mijloacelor circulante necesare şi apoi a mijloacelor financiare şi 

implicit a surselor de procurare a acestora. În faţa acestei probleme, una din soluţii 

constă în evitarea angajării capacităţilor proprii pentru realizarea unor anumite cereri. 

În acest sens, obiectivul este de a menţine o anumită fluiditate a resurselor şi lim i-

tarea masei imobilizărilor.  

Problema esenţială este de a găsi calea de a reduce nivelul de inerţie în politica 

financiară prin modificarea raportului între cumpărare şi fabricare. În ambele cazuri 

sunt antrenate mijloacele financiare, dar natura şi modul de procurare a acestora es-

te diferit. 

Dacă se iese din inerţie prin mărirea gradului de specializare a societăţii comer-

ciale şi creşterea gradului de prelucrare a materiilor prime procurate, politica finan-

ciară a societăţii comerciale trebuie să utilizeze diferit faţă de până acum instrumen-

tele sale specifice. 

Amplificarea relaţiilor cu furnizorii de componente (subansamble) presupune o 

creştere a numărului operţiunilor de încasări şi plăţi şi, eventual, un risc sporit în 

creşterea imobilizărilor pe un termen mai lung (legate de mijloacele financiare blocate 

în circuitul bancar). Or, tocmai de aceea s-au găsit justificări "financiare" pentru am-

plificarea gradului de integrare a fabricaţiei stâlpilor de inaltă tensiune (400 kw) export 

Iran la S.C. Gelpi S.A. - Bucureşti în ultimii trei ani. 

Recurgerea la cooperare-specializare în vederea evitării investiţiilor se poate face 

în cadru relativ precis şi este condiţionată de specificul tehnologic al societăţii 

comerciale: în industria electronică se poate apela la această formă cu mult mai uşor 

în raport cu industria chimică. În acest context pot fi utilizate următoarele criterii: 

a. Specificitatea competenţei societăţii comerciale 

Orice întreprindere poate produce în condiţiile cerute de o anumită piaţă şi numai 

o parte din fluxul general de fabricaţie. În acest sens  problema fabricaţiei sau 

achiziţionării se pune direct în raport cu costurile fiecărei variante, implicit cel finan-

ciar. 

Găsirea şi utilizarea adecvată a  surselor de finanţare pentru o variantă optimă de 

producţie reflectă tocmai ieşirea din inerţie şi refuzul de a mai continua aplicarea ace-

leiaşi politici financiare (care de cele mai multe ori este ineficientă în aplicare).  

b. Timpul de răspuns 

În faţa unei variaţii bruşte a cererii la unele produse, societatea comercială poate 

găsi în exterior mijloacele mai rapide de răspuns faţă de dezvoltarea propriilor sale 

resurse. 

La S.C. Prodlemn S.A. - Braşov în octombrie 1994 a apărut o oportunitate de 

afaceri pe piaţa din Germania pentru un tip special de parchet. Realizarea acestui 

produs cu forţe proprii necesita resurse fianciare pe care societatea comercială nu le-

a putut procura în timp util din diverse motive (inclusiv "inerţia" apelării la credite în 
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perioada 1992-1993 care a blocat în prezent sursa împrumuturilor bancare). S-a 

apelat la asocierea cu o societate comercială privată care asigură materia primă, 

materialele auxiliare, transportul şi desfacerea produselor astfel încât S.C.Prodlemn 

S.A. - Braşov dă de lucru la circa 150 de persoane, utilizează o parte din capacităţile 

sale de producţie ce erau neutilizate, nu mai apelează la credite şi penetrează pe o 

piaţă destul de "pretenţioasă", cea germană, fără un efort financiar deosebit.  

3.3. Inerţia strategică şi politica financiară a societăţilor comerciale cu 

capital majoritar de stat 

În ultimii cinci ani au intervenit numeroase schimbări în mediul economico-

financiar astfel încât societăţile comerciale au reuşit cu greu să-şi alcătuiască o 

politică financiară pe care apoi să o aplice consecvent în cadrul unei strategii pe ter-

men lung, fenomen care în viitor credem că-şi reduce treptat din influenţă. 

În acest sens apare de actualitate rezolvarea, cel puţin în plan teoretic a inerţiei 

"strategice" în politica financiară, cea care se manifestă vis-a vis de potenţialul finan-

ciar al societăţii comerciale (potenţialul financiar şi uman).  

 

 3.3.1. Principii de bază 

Atunci când aspectele "industriale" ale inerţiei se analizează în termeni de flux şi 

stoc, aspectele financiare ale inerţiei sunt privite într-o perspectivă dinamică şi sunt 

legate direct de compoziţia capitalului sub dublă ipostază: structura activelor şi struc-

tura de finanţare. 

 • Inerţia şi structura activelor 

Este posibil de a se aborda problema cu ajutorul unor modele statice, simple, 

dar o analiză riguroasă justifică recurgerea la modele dinamice în cadrul cărora să fie 

pusă şi problema inerţiei. 

a) Aspectele statice 

Se pot distinge în ansamblul activelor deţinute de societatea comercială trei cat-

egorii (diferite din păcate de cele care în mod curent sunt evidenţiate şi raportate);- 

active de tranzacţie (ka) corespunzătoare tuturor mijloacelor deţinute cu scopul ut i-

lizării imediate; 

- active de prevedere (kb) deţinute din raţiuni de incertitudine asupra viitorului, se 

pot găsi în această ipostază active de orice natură (mijloace de producţie în con-

servare, rezerve financiare etc); 

- active speculative (kc) deţinute în vederea unei utilizări ulterioare în măsura 

apariţiei de oportunităţi de afaceri. 

Într-o manieră statică, comportamentul patrimonial al societăţii comerciale poate 

fi apreciat în funcţie de coeficienţii acestor trei categorii de active.  

Dacă se consideră că activele de prevedere şi speculative sunt deţinute din raţiu-

ni de rentabilitate efectivă sau potenţială a acestora, se poate admite că ob iectivul de 

reducere a inerţiei se relevă printr-o valoare aleasă pentru coeficientul C 

C = (kb + kc) / k unde k = ka + kb + kc 
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şi exprimă partea care contracarează incertitudinea.  

Din calculele noastre efectuate pentru perioada 1991-1994 la societăţile comer-

ciale cu capital majoritar de stat analizate a rezultat situaţia din tabelul nr.1.  
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Tabelul nr. 1 - Evoluţia ponderii diverselor tipuri de active în perioada 
1991-1994 la cele cinci societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 

analizate 

Societatea comer-

cială 
Perioada 

Ponderea în total active (%) 

Active de 

tranzacţii 

Active de 

prevedere 

Active 

"speculative" 

S.C.CELPI S.A. 

Bucureşti 

 

1991 

 

98,1 

 

1,2 

 

0,7 

1992 97,9 1,5 0,6 

1993 97,5 1,6 0,9 

1994x) 96,1 1,8 1,5 

S.C.Monolit  

S.A. Bucureşti 

   

    

1991 97,2 2,7 0,1 

1992 98,1 1,8 0,1 

1993 97,9 2,1 - 

1994x) 97,3 2,6 0,1 

S.C. Prodlemn  

S.A. Braşov 

    

1991 99,1 0,9 - 

1992 98,8 1,2 - 

1993 98,9 1,0 0,1 

1994x) 98,5 1,4 0,1 

S.C.Petrocart  

S.A. Piatra Neamţ 

    

1991 97,2 2,8 - 

1992 98,3 1,5 0,2 

1993 97,5 2,4 0,1 

1994x) 97,6 2,3 0,1 

S.C. Famos S.A.  

Odorheiul Secuiesc 

    

1991 95,8 3,2 1,0 

1992 96,2 2,7 1,1 

1993 95,9 3,2 0,9 

1994x) 96,0 3,2 0,8 

 

x - calculat pe baza datelor de la 10 luni 

 

Analiza în dinamică a cifrelor arată tendinţa generală de a acorda o atenţie pre-

ponderentă activelor de tranzacţii, în detrimentul celor de prevedere sau speculative. 

Pe fondul acestei tendinţe generale S.C.Famos S.A - Odorheiul Secuiesc, datorită 

relaţiilor intense pe care le are cu partenerii străini, a acordat o atenţie mai mare ac-

tivelor de prevedere şi celor speculative, aspecte legate direct de eforturile pe care le-

a făcut pentru utilizarea unor mijloace financiare variate în vederea satisfacerii cererii 

de pe piaţa externă.  
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b Aspectele dinamice 

Problema lichidităţii se poate analiza în următoarea manieră: pentru a asigura 

mijloacele financiare în vederea asigurării plăţilor curente societatea comercială 

trebuie să-şi asigure un  nivel de încasări; obiectivul fixat de control al acestui nivel 

de încasări este de minimizare a costurilor financiare pe o perioadă determ inată, nivel 

influenţat de intrările şi ieşirile de fonduri de natură aleatorie.  

Societatea comercială poate spori nivelul încasărilor prin apelarea la noi capita-

luri, prin vânzarea de active, amânarea la plată a dividendelor din anul precedent, 

blocarea utilizării fondului de dezvoltare "din lipsă de lichidităţi".  

Din această perspectivă însă practica ultimilor cinci ani a demonstrat că so-

cietăţile comerciale cu capital majoritar de stat apelează foarte greu la unele metode 

cum ar fi vânzarea de active, din cauze mai mult sau mai puţin obiective. Spre exem-

plu la S.C. Prodlemn S.A - Braşov exista în conservare în 1994 o întreagă linie tehno-

logică de fabricat PAL dar în tot acest timp nimeni nu şi-a pus problema vânzării ca 

active a acestei linii tehnologice, cu toate că întreprinderea a trecut în această perio-

adă printr-o situaţie financiară destul de dificilă. S-a optat în schimb pentru amânarea 

la plată a dividendelor cuvenite pentru 1992 - 1993 la F.P.S. şi F.P.P. precum  şi o 

inutilizare a fondurilor de dezvoltare. 

În general, modelele teoretice pot pune în evidenţă criteriile esenţiale ale unei 

politici de lichiditate. Sub anumite ipoteze în legătură cu costurile, în legătură cu 

deţinerea, penalizarea, transferul şi probabilitatea de schimbare a nivelului de 

încasări, modelele pot furniza politici "optimale", exprimate în dinamică. În acelaşi 

timp acestea pot clasifica activele numai prin prisma lichidităţii lor, speranţa şi cert i-

tudinea de a obţine venit, pot asigura cunoaşterea evoluţiei costurilor legate de deţi-

nerea şi transformarea activelor, evaluarea costurilor de penalizare în cazul lipsei de 

lichiditate. Se exprimă astfel într-o manieră formală riscul legat de o structură dată a 

activelor, prin raport la un nivel de venituri viitor. 

Totuşi trebuie remarcat că din intervievarea factorilor de răspundere din so-

cietăţile comerciale analizate, părerea unanimă este că în situaţia actuală orice mod-

el teoretic ataşat unei eventuale politici financiare este sortit eşecului, motivându-se 

drept cauză blocajul financiar, lipsa de stabilitate economică, inflaţia etc. În acest 

mod însă se evită efortul suplimentar de ieşire din inerţie şi găsire a unor alternative 

în planul politicii financiare. 

 • Inerţia şi structura de finanţare 

Puţine societăţi comerciale cu capital majoritar de stat pot funcţiona numai cu 

capitalul propriu; se recurge la fonduri împrumutate, cu o eficienţă pe termen lung mai  

mare sau mai mică în funcţie de o serie de factori ce intervin în fiecare caz în parte. 

Se pot distinge următoarele tipuri de risc: 

- cel legat de disponibilitatea resurselor; 

- cel legat de rentabilitatea fondurilor proprii. 

Se poate face referire la inerţie în raport cu aceste tipuri de risc şi capacitatea de 

îndatorare. 
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În teorie există o valoare limită de împrumutare care poate fi considerată capac i-

tatea de  îndatorare. Coeficientul de securitate (Cs) se poate calcula pe baza cred-

itelor de rambursat (At) şi a profitului sperat (Bt) pe baza relaţiei:  

 

At  Bt << Cs% Bt 

În relaţie directă cu acesta poate fi urmărit coeficientul de lichiditate Cl care este 

definit ca echivalentul lichiditate al capitalului Kt-1, superior sau egal cu datoria Dt-1 

 

Cl x Kt - 1 = Kt - 1> Dt - 1 

Este evident că în al doilea caz se pune problema conversiei activelor în lichidităţi 

la un moment dat. Evoluţia în timp a celor doi coeficienţi poate fi o măsură a inerţiei în 

politica financiară a societăţilor comerciale. 

 

 3.3.2. Probleme de aplicare 

Politica financiară a unei societăţi comerciale constituie un tot unitar. Din nevoi 

de exprimare a diverselor instrumente de comensurare a inerţiei am delimitat 

problemele legate de subîndatorare de cele decurgând din cercetarea lichidităţii.  

  • Practica subîndatorării 

Am afirmat anterior existenţa unei capacităţi maxime de îndatorare care ne per-

mite să măsurăm gradul de imobilism şi inerţie financiară. Toată problema constă în 

a şti dacă este posibil a evalua cu precizie această limită sau din contră dacă noţi-

unea de capacitate de îndatorare maximă nu este decât un concept calitativ care 

interesează numai din punct de vedere descriptiv.  

Răspunsul la această problemă are consecinţe directe asupra gradului de inerţie 

al politicii financiare. 

a. Calculul capacităţii maxime de îndatorare 

b. După unii specialişti acest indicator este destul de aproximativ în condiţiile în 

care apar atâtea modificări în actuala perioadă de tranziţie (40% din special-

iştii chestionaţi). 

După alţi specialişti, capacitatea de îndatorare este determinată de garanţiile pe 

care le poate asigura societatea comercială pentru  

împrumuturi şi mai puţin de aptitudinea de a rambursa creditele (33% din specia l-

iştii chestionaţi). 

Concluzia este că în general capacitatea de îndatorare nu este decât o variabilă 

total "comandată" de fiecare societate comercială. Ea se supune aprecierilor subiec-

tive ale societăţii comerciale şi poate să varieze de la o unitate la alta şi în dinamică.  

Ca efect, dacă se admite că evaluarea încasărilor viitoare este o variabilă esen-

ţială pentru caracterizarea riscului, capacitatea maximă de îndatorare este legată de 

aprecierile asupra perspectivelor de vânzare ale societăţii comerciale. Aceasta a fost 

confirmată direct prin ancheta noastră efectuată în actuala perioadă de recesiune: toţi  

responsabilii în domeniul financiar admit că recesiunea implică o reducere simultană 

a posibilităţilor lor de îndatorare şi de recurgere efectivă la împrumuturi.  

b. Consecinţe 
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Din raţiuni de dificultate a calculului precis al capacităţii maxime de îndatorare, 

practica de reducere a gradului de inerţie în politica financiară se va confrunta cu o 

dublă problemă: 

- o relativă nedeterminare a marjei de "manevră" în aprecierea posibilităţilor 

întreprinderii de utilizare a modelelor complexe în care parametrii variază în timp şi 

managerii nu pot lua o decizie corespunzătoare; 

- o contradicţie internă. Pentru limitarea volumului de împrumuturi la momentul t, 

întreprinderea alege o creştere a resurselor mobilizate de intervalul t + dt pe baza 

previziunilor disponibile în momentul t. Or, nu este exclus ca evenimentele care fac 

necesară recurgerea la finanţare să nu se manifeste sau să nu se realizeze la un 

nivel de "mobilizare" corespunzător. 

Inerţia este practic virtuală pentru că nu au existat evenimente faţă de care 

trebuie să se aplice politica financiară. În consecinţă, dacă se doreşte a fi riguros şi 

realist, nu este de dorit a vorbi de inerţie în finanţare decât în cazul în care există un 

angajament efectiv de împrumut pentru o creştere semnificativă a creditelor ut ilizate. 

Subîndatorarea este o variabilă decizională. Eficienţa acestei variabile poate fi 

apreciată numai din două puncte de vedere: 

- reducerea gradului de inerţie. Cu atât mai importantă este o creştere semnifica-

tivă a mobilizărilor cu cât durata de mobilizare este mai scurtă, 

- incidenţa asupra rentabilităţii. În general, incidenţa subîndatorării este negativă 

deoarece costul împrumutului este inferior randamentului capitalurilor investite. 

 • Analiza lichidităţii activelor 

Inerţia întreprinderii sau gradul de rigiditate în angajarea în mai multe domenii, 

depinde de situaţia activului mai mult decât capacitatea de îndatorare.  

Fără a stabili o ierarhie, am subliniat importanţa activelor pentru nivelul general 

de inerţie financiară. În termeni de lichiditate se poate spune că urmărirea obiectivului 

de reducere a inerţiei în politica financiară trebuie să se traducă printr-o stare de su-

pralichiditate (definit în raport cu o stare de lichiditate minimă). În fapt, interogarea 

specialiştilor a condus la poziţii mai nuanţate: pentru majoritatea starea de su-

pralichiditate are un caracter puţin desuet în actualele condiţii iar "moda" este de tre-

zorerie minimă (nulă dacă este posibil), noţiunea de lichidate este mai legată de noţi-

unea de "mobilizabile" sau "realizabile" şi mai puţin de disponibile. 

Practic, două căi sunt oferite societăţii comerciale:  

- analiza modului de angajare a lichidităţilor (care constituie aspectul financiar al 

evitării utilizării capacităţii); 

- ameliorarea condiţiilor de dezangajare a mijloacelor imobilizate (acţiune postfac-

tum). 

Dar interesul pentru aceste două modalităţi de abordare este condiţionat de 

volumul fluxului de lichidităţi care asigură activitatea întreprinderii şi aceasta pentru 

că înainte de a studia aceste două tehnici de utilizare a activelor, pare de dorit 

apelarea prin câteva mijloace pentru a comanda volumul curent de surse de lichidi-

tate. 

a. Acţiuni asupra fluxului de lichidităţi 
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O întreprindere care doreşte ameliorarea lichidităţii sale în cadrul unei situaţii fix-

ate, nu dispune decât de mijloace limitate: reducerea costurilor, limitarea dividendelor 

distribuite. 

Reducerea costurilor  prezintă un dublu avantaj: îmbunătăţeşte situaţia comer-

cială; contribuie la ameliorarea lichidităţii generale.  

În această perspectivă se pot aminti două remarci: 

- reducerea costurilor trebuie să opereze fără investiţii mari;  

- posibilitatea de reducere depinde direct de presiunile mediului.  

Limitarea dividendelor distribuite este utilizată din plin în prezent mai ales că 

F.P.S. şi F.P.P.-urile nu au acţionat în această perioadă pentru plata efectivă a divi-

dendelor ci numai pentru aplicarea de penalităţi pentru neplata acestora.  

b. Analiza utilizării lichidităţilor 

O societate comercială care doreşte să-şi reducă nivelul de inerţie va căuta să 

utilizeze "mai bine" lichidităţile dar aceasta poate avea influenţe asupra rentabi lităţii. 

Pentru a rezolva dilema inerţie - rentabilitate, societatea comercială caută utilizări 

rentabile şi mobilizarea în limitele de timp şi cost impuse de mediu. Tehnicile mai 

frecvent utilizate sunt următoarele: 

- plasarea speculativă pe termen scurt în active reale (materii prime, spre exem-

plu) sau financiare. Dacă prin acest mijloc întreprinderea reduce durata de angajare  

a împrumuturilor, nu elimină riscurile legate de "investiţiile"  făcute. 

În acest caz, teoria generală a stocurilor este inoperantă, mai ales pentru indus-

tria lemnului unde preţul plătit la materia primă (cherestea) a crescut mult mai repede 

decât preţul produsului finit şi nu se poate vorbi de utilizarea "optimă" a di feritelor ti-

puri de stocuri (de siguranţă, de condiţionare, de producţie etc.) ci în special de un 

stoc "financiar" determinat. 

În perioada 1991-1993 unele societăţi comerciale au utilizat din plin sistemul 

stocurilor de materii prime "supradimensionate" deoarece imobilizările 

corespunzătoare erau cu mult mai mici decât ritmul de creştere a preţului efectiv al 

materiilor prime; 

- plasamente pe termen lung în active non productive. 

În prezent această cale nu este utilizată din cauza situaţiei economico-financiare 

a societăţilor comerciale, a blocajelor financiare în parte a nivelului mare al dobânzilor 

bancare şi al lipsei unor mecanisme şi investiţii specifice economiei de piaţă. 

Din perspectivă microeconomică aceasta conduce la o lipsă de lichidităţi care nu 

permite deblocarea fondului de dezvoltare şi utilizarea acestuia pentru investiţii, con-

comitent cu angajarea de noi credite 

c. Ameliorarea condiţiilor de dezangajare 

Am subliniat deja rolul determinant al constrângerilor legate de modul de analiza-

re a inerţiei în politica financiară. Dacă se consideră numai aspectele strict financiare 

ale problemei sau dacă se admite că necesarul de capital este determinat prin coefi-

cientul de imobilizare a mijloacelor utilizate în procesele tehnice, rămâne să exam-

inăm cum societatea comercială poate ameliora aceste constrângeri şi cum poate 

recupera resursele financiare corespunzătoare bunurilor devenite "neproductive". 
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O întreprindere care a angajat toate resursele sale în realizarea unui program de 

investiţii poate fi tentată în recuperarea unei părţi din fondurile imobilizate, dacă o 

nouă oportunitate se oferă. În această direcţie este evident că atunci când o socie-

tate comercială cum este S.C.Petrocart S.A. - Piatra Neamţ care are o investiţie real-

izată în  proporţie de peste 80% şi care de circa 3 ani nu poate fi final izată din lipsă 

de fonduri, tendinţa este de a recupera o parte din suma investită.  

Soluţiile în prezent sunt destul de limitate şi ţin mai puţin de abilitatea sau inerţia 

societăţii comerciale de a obţine lichidităţi. 

În cazul amintit, nici banca nu mai acordă o suplimentare de credit (din lipsă de 

garanţii suplimentare) nici nu există investitori care să fie dispuşi să investească cca. 

2 miliarde lei cu un termen  de recuperare incert şi oricum mai mare faţă de alte 

domenii. 

3.4. Concluzii 

Inerţia se manifestă prin modul specific de acţiune atât în etapa de proiectare cât 

şi în cea de implemenatre şi aplicare a politicii financiare, prin durata şi tipul de 

răspuns al managementului financiar la diversele modificări din mediul economic. 

Inerţia operativă se poate reduce prin alegerea unui excedent sau evitarea 

acestuia în capacitatea financiară a societăţii comerciale.  

Aceste modalităţi de intervenţie nu sunt decât două aspecte particulare în an-

samblul mai vast: politica de investiţii care până la urmă implică şi politica financiară 

a societăţii comerciale. 

Nici o societate comercială nu poate să supravieţuiască pe termen lung fără ren-

ovare şi dezvoltare. Deoarece aceasta este o decizie de imobilizare de resurse, 

decizia financiară legată de cea de investiţii, în cele trei componente, natura, d i-

mensiunea şi momentul aplicării sunt condiţionate de inerţia operaţională.  

Este evident că problema prezintă grade de intensitate foarte variate în raport cu 

specificitatea activităţii fiecărei societăţi comerciale. 

Practica capacităţii financiare excedentare este un mijloc de a obţine un grad 

mai mic de inerţie, dar în limite destul de mici. Dacă existenţa factorilor neutilizaţi 

corespunzător permite un răspuns la variaţiile aleatorii ale cererii cu costuri financiare 

mici şi într-un termen scurt, acest răspuns afectează în acelaşi timp rentabil itatea şi 

majorează costurile medii. 

Corecturile pot fi aplicate în vederea modificării volumului activelor, dar aceasta 

implică şi o modificare a gradului de inerţie pe termen scurt, într-o perspectivă de 

creştere pe termen lung a volumului outputurilor societăţii comerciale.  

În schimb evitarea suplimentării sau a "presiunilor" aspura capacităţii financiare 

permite obţinerea, pe de o parte a unui grad mai redus de inerţie operativă şi pe de 

altă parte un anumit grad de inerţie strategică prin economiile în planul fondurilor 

pentru investiţii. 
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Formula prezintă două deficienţe: afectează rentabilitatea societăţii comerciale şi 

poate reduce posibilităţile viitoare de evoluţie (fenomenul de pierdere a unor compe-

tenţe în domeniul financiar). 

Acest mijloc este în principiu rezervat domeniilor unde gradul de tehnicitate este 

relativ slab şi unde există monopol care permite un "partaj" al costurilor financiare şi 

al riscului prin atragerea la cooperare a unor agenţi economici diferiţi.  

Analiza inerţiei strategice în cadrul politicii financiare se poate pune în raport cu 

ameliorarea lichidităţii activelor şi cu utilizarea incompletă a capacităţii de îndatorare. 

În acest sens, căutarea reducerii inerţiei şi menţinerea independenţei financiare 

sunt sinonime şi se rezumă la faptul că întreprinderea trebuie să evite a se afla în 

situaţia de vulnerabilitate financiară, problemă care este crucială în actuala perioadă 

de tranziţie. În primul trimestru al anului, unele societăţi comerciale sunt preocupate 

cu prioritate de analizarea situaţiei economico-financiare a anului anterior sub multi-

ple aspecte, în funcţie de competenţa mai mare sau mai mică a fiecărui conducător 

iar deciziile pentru anul curent în raport cu rezultatele analizei pot şi sunt de multe ori  

eronate ca urmare a impactului permanent a mediului economic asupra situaţiei fi-

nanciare a societăţii comerciale. Or situaţia concretă din economia noastră impune 

ca obiectiv al politicii financiare a societăţilor comerciale ameliorarea permanentă a 

situaţiei financiare şi nu adoptarea unor decizii în acest sens la perioade mai mult 

sau mai puţin mari. 

Această remarcă arată că în realitate ierarhia obiectivelor de eficienţă şi securi-

tate variază în contextul economic: în perioada de recesiune existenţa unei marje de 

"manevră" financiară este o garanţie de supravieţuire; în perioada de creştere socie-

tatea comercială trebuie să sporească volumul investiţiilor pentru că riscul apare limi-

tat şi perspectivele de rentabilitate viitoare par interesante.  

Inerţia financiară pare iminentă şi în mod voluntar este acceptată, deoarece so-

cietatea comercială rezistă cu greu la "tentaţia" de a angaja "inerţial" toate resursele 

sale financiare în bătălia pentru dezvoltare. Problema cea mai delicată este deci cea 

pusă de o relansare conjuncturală. Dacă perspectivele de creştere la nivel macro şi 

mezo economic nu se confirmă poate avea efecte net nefavorabile pentru societatea 

comercială. 
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INTRODUCERE 

 

În baza Acordului de Asociere şi pentru a deveni membru cu drepturi depline al 

U.E., România va trebui să adopte acea politică economică care să-i permită realiza-

rea simultană a unei duble tranziţii: la economia de piaţă şi la societatea in-

formaţională pentru a stopa adâncirea decalajului de productivitate faţă de ţările avan-

sate. In acest sens, în "Strategia Naţională de pregătire a aderării României la UE" 

se apreciază că politica industrială va trebui să fie convergentă şi  cu cea a U.E.". . . 

axată pe avantaje competitive şi creşterea eficienţei prin extinderea cooperării cu 

parteneri din U.E., instaurarea unui climat concurenţial şi a unui cadru juridic favorabil 

în condiţiile privatizării şi ale modernizării şi dezvoltării selective, urmărind compatibil-

ităţi calitative şi tehnologice cu industriile din ţările comunitare precum şi asigurarea 

unui nivel ridicat al ocupării forţei de muncă"1. Printre obiectivele majore ale strategiei 

"integrarea în piaţa energetică europeană şi interconectarea sistemului energetic 

românesc la reţelele transeuropene de energie", este specificată în mod deosebit.  

Conştienţi fiind de faptul că viitoarea structură economică a României va impune 

un nou mod de abordare a problematicii asigurării cu energie şi materii prime ne-am 

propus ca studiul din anul 1995 să aibă ca principal obiectiv "prezentarea unor alter-

native de alocare a resurselor naturale şi a energiei în condiţiile aderării României la 

UE", care să poată oferi elemente necesare fundamentării programelor guvernamen-

tale în acest domeniu.  

În acest scop ne-am structurat lucrarea în 5 capitole, începând cu abordarea 

succintă a problematicilor integrării economice, în special cele care vizează condiţiile 

şi posibilităţile, avantajele şi dezavantajele integrării industriei (cap. 1), să evidenţiem 

apoi cerinţele şi potenţialul existent în domeniul energetic, industriei extractive şi de 

prelucrare primară, ca şi concordanţele şi neconcordanţele existente între aceste 

două elemente (cap. 2 şi 3) şi să prezentăm unele alternative de realocare a 

resurselor naturale şi a energiei în funcţie de noua structură a economiei (cap. 4), 

pentru ca în final să încercăm să conturăm direcţiile de acţiune pentru realizarea ob i-

ectivelor integrării economice a Românieiîn politica energetică şi industrială a U.E. 

(cap. 5).  

Se poate pune, pe bună dreptate, întrebarea: de ce am abordat aspectele gener-

ale ale integării economice a României în structurile europene şi, în special, ale in-

dustriei, când obiectivul studiului este mult mai restrâns? 

Fără a avea pretenţia că am punctat toate aspectele impuse de problematica in-

tegării economice, am considerat că nu putem prezenta singular numai unele as-

pecte ale alternativelor de realocare a resurselor naturale şi a energiei, fără să încer-

căm să conturăm condiţiile impuse industriei, care sunt performanţele sale şi modul 

                                                                 
1
 Strategia Naţională de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, Snagov, 

iunie 1995, pag. 7 
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cum atât potenţialul economic naţional, cât mai ales cel al subramurilor industriei 

prelucrătoare pot asigura cerinţele impuse domeniilor analizate: energetic,  extractiv şi 

de prelucrare primară.  

De un real folos pentru susţinerea punctelor noastre de vedere, ne-au fost ana-

lizele efectuate şi regăsite în "Strategia dezvoltării industriei în vederea aderării 

României la U.E." elaborată, în iunie 1995, de Ministerul Industriei, Institutul de 

Economie a Industriei şi Institutul de Economie Mondială deoarece informaţiile biblio-

grafice sunt destul de reduse în acest domeniu. De aceea unele aspecte teoret ico-

metodologice sunt abordate numai în capitolul 1, cercetările noastre fiind canalizate 

către aspectele practice ale integrării, astfel încât prezentul elaborat să poată fi util i-

zat atât la fundamentarea programelor guvernamentale de integrare ale industriei 

româneşti în structurile U.E., în mod deosebit pentru domeniile extractiv, energetic şi 

de prelucrare primară, cât şi de către agenţii economici interesaţi.  



Capitolul 1 

PERSPECTIVE ALE INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN 

STRUCTURILE ECONOMICE ALE U.E.  

 

Integrarea României în structurile economice europene şi racordarea sa la cer-

inţele pieţei mondiale, presupune crearea unei economii concurenţiale capabilă să 

producă pentru piaţa internă şi pentru export numai produse competitive 

corespunzătoare standardelor şi exigenţelor pieţei interne a Uniunii Europene (U.E.), 

ca şi celor ale pieţei mondiale. Realizarea unui asemenea obiectiv impune crearea 

cadrului legislativ şi instituţional adecvat, ca şi modificări de esenţă în structura 

economiei prin diminuarea până la eliminare a agenţilor economici nerentabili şi in-

troducerea unui management corespunzător fiecărui domeniu de activitate.  

1.1. Condiţii impuse ţărilor asociate pentru integrarea în Uniunea 

Europeană 

Acordurile de Asociere a ţărilor Central şi Est Europene la Uniunea Europeană 

(UE) denumite "Acorduri Europene" sunt mult mai complexe decât cele încheiate 

anterior între ţările occidentale membre ale UE şi vizează, pe lângă aspecte econom-

ice şi pe cele privind: sprijinirea eforturilor de consolidare a democraţiei politice, de 

finalizare a tranziţiei la economia de piaţă şi de creare a unor economii competitive; 

întărirea sistemului de securitate europeană şi a stabilităţii politico-economice; armo-

nizarea graduală a legislaţiei în aceste ţări având ca finalitate apropierea economică 

şi convergenţa politică1.  

Acordurile Europene conţin şi condiţiile impuse acestor ţări referitoare la câteva 

mari domenii, şi anume: dialogul politic, libera circulaţie a mărfurilor, circulaţia lu-

crătorilor, regulile de concurenţă, apropierea legislaţiilor, cooperarea economică şi 

financiară, cooperarea culturală şi crearea instituţiilor menite să vegheze la înfăptui-

rea asocierii.  

Cerinţele aderării la U.E. sunt identice pentru toate ţările asociate. Astfel la 

întâlnirea Consiliului European de la Copenhaga din iunie 1993 s-a stabilit că aso-

cierea ţărilor din Centrul şi Estul Europei la U.E. se poate face numai când acestea o 

doresc şi îşi asumă obligaţiile membrilor cu drepturi depline privind satisfacerea con-

diţiilor politice, juridice, instituţionale şi economice impuse acestora. în acest sens 

ţările din Centrul şi 

Estul Europei trebuie să ia o serie de măsuri care să vizeze reforme de esenţă, 

în principal în domeniile politic, legislativ, instituţional şi economic.  

                                                                 
1
 Acordul de asociere a României la U. E., în "Adevărul economic" nr. 11, 12, 13, 14, 

15/martie-aprilie 1993 
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Consiliul Europei întrunit în Insula Corfu în anul 1994 a solicitat Preşedenţiei  şi 

Comisiei Consiliului Comunităţii Europene să pregătească un raport asupra 

propunerilor făcute de ţările solicitate în procesul alinierii în perioada de după Con-

ferinţa de la Copenhaga, ca şi asupra strategiei pe care aceste ţări trebuie s -o adopte 

în vederea pregătirii intrării în U.E.  

La conferinţa de la Essen din decembrie 1994, s-a prezentat raportul asupra 

strategiei necesare pentru asocierea ţărilor Central şi Est Europene. De la început s -

a pus problema creării cadrului instituţional necesar propriei funcţionari a U.E. care va 

fi definitivat la Conferinţa Interguvernamentală programată în anul 1996. Totodată, s -a 

accentuat faptul că deşi ţările asociate au făcut progrese în derularea reformei 

politice şi economice, pentru a deveni membru cu drepturi depline, fiecare din aceste 

ţări trebuie să-şi asume responsabilităţile în domeniile respective. Totodată, la Con-

ferinţa de la Essen s-au pus în discuţie o multitudine de probleme vizând, în principal, 

următoarele aspecte: 

Relaţiile structurale dintre ţările asociate şi instituţiile UE, pentru întărirea 

dialogului şi consultărilor privind dimensiunile transeuropene în domeniile energiei, 

mediului, transporturilor, ştiinţei şi tehnologiei etc. , în acest context se impune cu 

necesitate cooperarea interguvernamentală şi interparlamentară a ţărilor membre, ca 

şi a celor asociate; 

Pregătirile pentru includerea ţărilor asociate în UE implică procese complexe 

în ceea ce priveşte reforma legislativă şi economică, pentru a face faţă presiunii şi 

forţelor pieţei interne.  

Odată asociate, pentru a participa la fluxurile economice din cadrul pieţei unice, 

acestor ţări li se creează o serie de facilităţi privind măsurile antidumping, modul de 

stabilire a preţurilor, ca şi siguranţă în comerţul comunitar, în conformitate cu acor-

durile europene individuale parafate în scopul grăbirii procesului de aderare la UE. In 

opinia noastră, problema fundamentală a integrării economice este aceea de a stabili 

care funcţii ale economiei mondiale pot fi centralizate şi care să fie lăsate în compe-

tenţa ţărilor şi chiar agenţilor economici, pentru ca fiecare din statele componente să-

şi permită un comerţ avantajos, atât în cadrul comunităţii din care fac parte, cât şi în 

relaţiile cu alte comunităţi.  

Formarea treptată a pieţei unice a constituit prevederea esenţială înscrisă în 

toate înţelegerile, convenţiile şi tratatele încheiate între state. Mai mult, un număr re l-

ativ mare de organizaţii economice internaţionale folosesc adesea, oficial,  noţiunea 

de "piaţă unică" sau de "piaţă comună" datorită avantajelor pe care le prezintă 

aceasta. Principalul avantaj al pieţei unice este dat de faptul că, deoarece concurenţa 

este mai intensă există posibilitatea comercializării unei palete largi de produse la 

preţuri mai reduse, ca urmare a desfiinţării barierelor vamale. Totuşi, nu trebuie omis 

faptul că, piaţa unică are şi anumite limite date de posibilitatea apariţiei unor diver-

genţe în politica economică a statelor.  

Conform art. 7 al Tratatului de Asociere, Piaţa Internă a U.E. este definită ca 

"zonă fără frontiere în care sunt asigurate condiţiile de liberă circulaţie a bunurilor, 

persoanelor, serviciilor şi a capitalului, ca şi libera concurenţă. In "Carta Albă" a 
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asocierii la UE de la început s-a specificat că este necesară stabilirea limitelor 

"pieţei interne", atât din punct de vedere legislativ, cât şi din punct de vedere eco-

nomic, ceea ce presupune că accesul la Comisia Comunităţii Economice Europene 

(CEEC) este condiţionat de respectarea tuturor legilor comunitare pe de o parte, iar 

fiecare membru trebuie să îndeplinească anumite condiţii economice bazate pe con-

curenţa deschisă între toţi operatorii economici, pe libera circulaţie a bunurilor, ser-

viciilor, persoanelor şi capitalului, pe de altă parte. în acelaşi timp, se apreciază că 

pentru funcţionarea pieţei interne, este esenţială menţinerea echilibrului economico-

social în care scop trebuie urmărită îndeaproape politica socială şi de mediu. Scopul 

strategiei de unificare şi formare a pieţei unice este consolidarea eficienţei acordurilor 

europene existente, astfel încât prevederile acestora să poată fi utilizate de toţi 

agenţii economici, indiferent de ţara şi tipul de proprietate predominant.  

In "Carta Albă" a asocierii la UE s-a specificat şi faptul că, piaţa internă a Co-

munităţii este unul din principalele instrumente pentru realizarea unor obiective, cum 

ar fi: 

 Creşterea economică echilibrată şi susţinută, concomitent cu o politică 

adecvată de protejare a mediului ambiant; 

 Realizarea unor nivele ridicate de utilizare a forţei de muncă şi o protecţie 

socială adecvată; 

 Creşterea calităţii vieţii; 

 Coeziunea economică şi socială între toţi partenerii.  

Scopul principal al realizării acestor obiective este îmbunătăţirea performanţelor 

economice a partenerilor din Comunitate prin: alocarea eficientă a factorilor de 

producţie; îmbunătăţirea performanţelor economice ca urmare a îmbunătăţirii compet i-

tivităţii produselor, stimularea investiţiilor etc.  

Crearea pieţei europene unice este superioară oricărei forme de cooperare cum 

ar fi: zonele libere, uniunile vamale etc.  

Comisia Comunităţii Economice Europene a prezentat legislaţia comună pentru 

ţările membre, în ceea ce priveşte accesul la Piaţa internă a UE, bazată pe patru 

principii generale, înscrise în Carta Albă, şi anume:  

 concentrarea asupra modului de funcţionare a pieţei interne fără a lua în con-

siderare realizările obţinute de membrii cu drepturi depline, până în prezent;  

 includerea succesiunii logice a măsurilor esenţiale pentru buna funcţionare a 

pieţei interne; 

 considerarea Cartei Albe drept document de referinţă pentru legislaţia ţărilor 

asociate până în prezent şi a celor care se vor asocia în viitor, recomandările 

sale neputând să fie identice pentru toate ţările; 

 prezentarea legislaţiei comune de o asemenea manieră încât, măsurile ce 

trebuie luate, ca şi crearea structurilor adecvate să determine aplicarea efec-

tivă a acestei legislaţii.  

Deşi intrarea în UE implică obligativitatea aplicării în totalitate a legislaţiei Co-

munităţii, se consideră că este necesar ca, în faza de pre-acces, să se stabilească o 

succesiune adecvată de preluare a legislaţiei specifice fiecărui sector de către ţările 
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asociate. Măsurile esenţiale pentru fiecare domeniu au fost împărţite în două stadii 

după priorităţile reieşite din modul de aplicare a legislaţiei, fiind considerate ca "ghid 

pentru ţările asociate" în scopul stabilirii succesiunii logice a programelor pentru 

unificarea, implementarea şi întărirea legislaţiei. De menţionat este şi faptul că pot fi 

incluse şi măsuri care necesită o perioadă mai mare de implementare şi unificare a 

legislaţiei. De aceea, Comisia Comunităţii Europene a specificat în mod deosebit 

necesitatea de a lua în considerare la elaborarea şi implementarea legislaţiei 

următoarele probleme: 

 Criteriile utilizate pentru stabilirea succesiunii elaborării legilor specifice 

fiecărui sector au la bază legislaţia generală a comunităţii, fără a se face re-

feriri la costurile economice şi sociale ale unificării legislaţiei;  

 Dimensiunea economică a unificării este şi va fi analizată de fiecare stat în 

vederea stabilirii unei strategii proprii de unificare, deoarece CEEC oferă nu-

mai cadrul legislativ general fără a se amesteca în legislaţia ţărilor asociate; 

 Priorităţile legislative ale fiecărui sector de activitate nu sunt stabilite de către 

comunitate, ci de fiecare ţară asociată în funcţie de situaţia sa economică şi 

socială.  

 Fiecare ţară asociată îşi stabileşte propriul program de aderare şi unificare a 

legislaţiei în funcţie de strategia adoptată.  

România, ca ţară asociată, pentru a deveni membru cu drepturi depline a UE va 

trebui ca până la finele anului 1997 să realizeze condiţiile legislative şi economico-

sociale specificate pentru stadiul I1, urmând ca până în anul 2000 să îndeplinească 

condiţiile generale înscrise în "Cartea albă" şi anume: 

 utilizarea sistemelor legislative şi de reglare a standardelor şi metodelor UE 

în domeniul vieţii economice, ceea ce necesită reforma legislativă şi econom-

ică de esenţă, cu asistenţa UE; 

 împuternicirea unei singure autorităţi pentru monitorizarea şi controlul aju-

toarelor financiare pe care statul, pentru o perioadă limitată, le mai dă anu-

mitor sectoare de activitate (este cazul, în principal, al agriculturii şi indus-

triei miniere); 

 îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a situaţiei şomajului prin adoptarea unor politici 

adecvate, de durată, pentru pregătirea şi recalificarea forţei de muncă, reori-

entarea acesteia spre noi domenii de utilizare.  

1.2. Cerinţe ale integrării României în structurile industriale ale UE 

Studiile de diagnostic efectuate de organisme ale UE, asupra stării şi perfor-

manţelor industriei ţărilor comunitare, au relevat necompetitivitatea acestei ramuri, 

                                                                 
1
 Măsurile specificate pentru stadiul I vizează, în principal, următoarele obiective: furni za-

rea cadrului necesar realizării unei legislaţii detaliate; formularea principiilor funda -

mentale şi/sau a procedeelor de bază după care se conduce fiecare sector; 

funcţionarea normală a fiecărui sector în cadrul pieţii unice.  



 95 

faţă de cea a principalilor săi concurenţi: SUA şi Japonia. Principalele cauze care au 

determinat pierderea competitivităţii industriei ţărilor membre ale UE faţă de cea a 

SUA şi Japonia sunt: 

 nivelul mai scăzut al productivităţii cu 30% faţă de SUA şi 10% faţă de Japon-

ia; 

 nivelul ridicat de fiscalitate, de 40% în UE faţă de 30% în SUA şi Japonia;  

 creşterea ponderii remuneraţiilor în structura costurilor produselor industriale; 

 promovarea mai lentă a investiţiilor materiale şi imateriale;  

 existenţa unui management mai puţin performant.  

Pentru reducerea decalajului faţă de principalii săi concurenţi obiectivul strategic 

al UE îl constituie tocmai creşterea competitivităţii producţiei industriale şi implicit 

asigurarea creşterii economice a fiecărei ţări membre prin: dezvoltarea accelerată a 

sectoarelor de vârf; crearea unui mediu economic concurenţial favorabil şi restructu-

rarea de ansamblu a industriei.  

Realizarea acestui obiectiv implică adoptarea de către statele membre ale UE a 

unei asemenea politici industriale care să determine ameliorarea cadrului macroeco-

nomic, îmbunătăţirea funcţionării pieţei şi reducerea costurilor de producţie în scopul 

sporirii valorii adăugate pe salariat şi a productivităţii capitalului. In acest scop, UE şi -

a fixat patru priorităţi, şi anume: 

 promovarea investiţiilor imateriale  necesare creării unor consorţii de 

întreprinderi europene cu mare potenţial tehnologic şi financiar ceea ce pre-

supune adaptarea formării profesionale la necesităţi, întărirea capacităţii de 

anticipare a evoluţiei tehnologiilor şi a pieţelor, dezvoltarea şi valorificarea 

cercetării-dezvoltării şi a cercetării economice; 

 amplificarea cooperării industriale în scopul întăririi prezenţei ţărilor co-

munitare pe pieţele în expansiune şi favorizării transferului de experienţă şi 

know-how pentru întreprinderile mici şi mijlocii; în ceea ce priveşte' cooper-

area cu ţările Central şi Est Europene se urmăreşte identificarea şi elimina-

rea obstacolelor juridice şi fiscale; 

 practicarea unei concurenţe loiale  şi identificarea obstacolelor ce 

frânează sporirea volumului exporturilor şi a investiţiilor;  

 reconsiderarea rolului autorităţilor publice  în scopul asigurării 

funcţionării mai bune a pieţei, promovării unor activităţi competitive şi stim-

ulării parteneriatului între întreprinderile mari şi, cele mici şi mijlocii.  

Politica industrială pe ansamblu UE este aplicată diferit în ţările membre compo-

nente în funcţie de: nivelul de dezvoltare economico-socială, gradul de specializare a 

industriei; posibilitatea de a obţine avantaje competitive în cadrul pieţei unice ca şi în 

relaţiile cu ţările ex-comunitare; modalităţile de dezvoltare regională; locul lor în cadrul 

specializării internaţionale a muncii; gradul de implicare a autorităţilor publice în con-

solidarea mecanismelor pieţei şi modalităţile de cooperare industrială.  

Dacă politicile industriale ale tuturor ţărilor membre cu drepturi depline ale UE se 

adaptează din mers acestor orientări generale, cu atât mai mult se pune problema 
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adoptării de către ţările asociate a unor politici industriale şi a unor mecanisme 

corespunzătoare care să corespundă acestor orientări.  

Integrarea industriei româneşti în structurile economice ale UE implică, pe de o 

parte, respectarea condiţiilor impuse din acordul de asociere la UE, iar pe de altă 

parte cunoaşterea potenţialului, performanţelor şi a căilor şi mijloacelor pentru asig-

urarea competitivităţii produselor industriale.  

In baza Acordului de Asociere a României la UE privind cooperarea economică 

(titlul VI) sunt stabilite, în articole distincte şi condiţiile impuse unor anumite domenii 

ce vizează cooperarea industrială (art. 72 şi art. 73), energia (art. 79), sectorul  nucle-

ar (art. 80), mediul înconjurător (art. 81) şi gospodărirea apelor (art. 82).  

Cooperarea economică are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a României, 

creşterea potenţialului său economic şi întărirea legăturilor economice cu ţările mem-

bre ale UE. Ca atare ". . . Cooperarea trebuie să se concentreze, în special, asupra 

politicilor şi măsurilor legate de industrie, inclusiv de sectorul minier, investiţii, agr i-

cultură, energie, transport, dezvoltarea regională şi turism"1.  

Cooperarea industrială are ca principal obiectiv întărirea sectorului privat în acest 

domeniu, modernizarea şi restructurarea industriei, ca şi transferul de tehnologie şi 

know- how (art. 73). In scopul realizării acestui obiectiv, România trebuie să adopte 

politici adecvate şi să ia o serie de măsuri care să determine respectarea condiţiilor 

impuse, în special, în ceea ce priveşte: 

 realizarea unui cadru juridic propice pentru desfăşurarea activităţilor 

întreprinderilor industriale; 

 îmbunătăţirea know-how-ului în domeniul managementului industrial; 

 promovarea transparenţei în ceea ce priveşte fundamentarea preţurilor pro-

duselor industriale; 

 alinierea la reglementările tehnice comunitare şi la standardele europene 

privind calitatea produselor, în general, şi a celor alimentare, în special.  

În mod deosebit este specificat obiectivul general al cooperării economice în do-

meniul energiei, şi anume: "dezvoltarea integrării treptate a pieţei energiei în Europa" 

(art. 79, al. l), în care scop România va primi asistenţă tehnică pentru: int roducerea 

managementului energetic, creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea distribuţiei 

energiei; impactul ecologic al producţiei şi consumului de energie etc.  

Atât politica industrială cât şi cea energetică sunt strâns legate de politicile de 

mediu (art. 81), punându-se tot mai accentuat problema dezvoltării industriale durabi-

le, ca şi a dezvoltării energetice durabile. De fapt, condiţiile de calitate impuse pro-

duselor industriale alimentare vizează şi gradul în care acestea corespund din punct 

de vedere ecologic standardelor europene.  

Unul din cele mai importante obiective ale acordului de asociere a ţărilor Central 

şi Est Europene la U.E., este "constituirea unei zone de comerţ liber între cele 

                                                                 
1
 Acordul European instituind o asociere între România pe de o parte, Comunităţile 

Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, art. 72 al. 3, Monitorul Oficial 

al României, nr. 7, 12 aprilie 1993.  
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două părţi semnatare". În acest sens, în acordurile de asociere, deci şi în cel al 

României, sunt specificate condiţiile şi modalităţile de circulaţie a produselor indus-

triale în cadrul UE.  

Acordurile europene stipulează necesitatea creării, în decurs de 10 ani, a unei 

zone de liber schimb între UE şi ţările asociate, calendarul eliminării treptate a re-

stricţiilor tarifare şi netarifare conţinând etape diferite pe tări partenere, grupe şi sub-

grupe de produse. Liberalizarea schimburilor comerciale reciproce se va face asimet-

ric pentru anumite produse, UE realizând acest obiectiv înaintea finalizării lui de către 

ţările asociate. Totuşi, pentru anumite produse sensibile (cum sunt, oţelul, cărbunele, 

produsele textile) calendarul liberalizării importurilor UE din ţările asociate este mai 

puţin generos, eliminarea unor bariere facându-se în mod simultan (cum ar fi re-

stricţiile cantitative în cazul produselor textile) sau în intervale de timp relativ aprop i-

ate.  

Această problemă a fost analizată de către profesorul Alan Winters 1, de la Uni-

versitatea Birmingham, autorul arătând că, având în vedere că produsele "sens ibile" 

deţin o pondere substanţială în exporturile ţărilor Est Europene către UE, acordurile 

nu sunt atât de generoase cum par a fi la prima vedere, în ceea ce priveşte 

deschiderea pieţei comunitare, deoarece: 

 Deşi acordurile prevăd concesii reciproce, exporturile produselor agro-

alimentare sunt supuse anumitor restricţii, în special celor cantitative, ceea 

ce defavorizează ţări ca România, Bulgaria, Ungaria şi Polonia. De fapt, 

aceste ţări nu beneficiază pentru această grupă de produse, decât de con-

solidarea schemelor de preferinţe vamale acordate anterior asocierii, conform 

cărora pot efectua anumite exporturi de produse agroalimentare cu aplicarea 

unei taxe vamale "0", în limitele unor cote sau plafoane tarifare stabilite de 

autorităţile comunitare.  

 Pentru unele produse industriale considerate sensibile, cum sunt oţelul şi 

cărbunele, comunitatea menţine anumite restricţii tarifare. In ceea ce priveşte 

eliminarea restricţiilor cantitative la importul de produse industriale (mai puţin 

cele privind oţelul, cărbunele şi produsele textile), trebuie specificat faptul că 

România este singura ţară care şi-a asumat obligaţia eliminării lor complete 

de la intrarea în vigoare a acordului de asociere. De menţionat este şi faptul 

că România şi-a rezervat totuşi dreptul de a mai aplica anumite taxe pentru 

unele produse industriale conform unor formalităţi vamale, încă o perioadă de 

5 ani.  

 Deschiderea reală, imediată sau în perspectivă, a pieţei comunitare pentru 

produsele industriale creată ca urmare a eliminării unor bariere vamale sau 

netarifare, este erodată în mod deosebit, de aplicarea unor măsuri restrictive 

stipulate în textele acordului. Deşi părţile nu au dreptul să revină asupra con-

cesiilor acordate, totuşi sunt acceptate anumite derogări ce privesc aplicarea 

                                                                 
1
 Alan Winters : "Se pot simţi privilegiate ţările Est Europene cu accesul lor limitat la CE?"; 

Revista "Transition", 8 nov. 1993, pag. 3.  
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unor taxe vamale majorate sau a unor restricţii calitative. Pentru ţările Est 

Europene aceste derogări sunt necesare deoarece ele pot reveni asupra unor 

texte din acorduri în scopul protejării anumitor sectoare economice cum sunt 

industriile noi, cele aflate în curs de restructurare, cele strategice etc. Totuşi 

aceste măsuri nu pot fi aplicate decât unui volum redus de importuri comun i-

tare, care reprezintă maximum 15% din volumul total al importurilor.  

Acordurile europene de asociere prevăd, de asemenea, posibilitatea ca părţile să 

poată aplica măsuri antiduping sau măsuri de salvgardare, ceea ce 1-a determinat pe 

Alan Winters să evidenţieze faptul că, este posibil ca UE să apeleze la acest tip de 

măsuri de sancţionare a multor produse industriale exportate de ţările Est Europene.  

O condiţie impusă produselor industriale din ţările Est Europene, deci şi din 

România, cu efecte indirecte asupra politicilor industriale respective este aceea 

privind "regulile de origine"5. Potrivit acestor reguli, aproximativ 60% din conţinutul 

produselor exportate din ţările Est Europene în comunitate trebuie să provină din ţara 

exportatoare, respectiv din România, condiţie deosebit de severă, greu de realizat 

dacă se are în vedere că majoritatea acestor ţări sunt mari importatoare de materii 

prime, resurse energetice, componente electronice şi de automatizare etc. Aceste 

restricţii impuse de "regulile de origine" ar putea fi contracarate dacă autorităţile co-

munitare vor agrea crearea unor zone comune pentru 2, 3 sau chiar cele 6 state aso-

ciate. Totuşi, modul de definire actuală a condiţiilor "regulilor de origine" constituie, în 

opinia noastră, un obstacol major în ceea ce priveşte exporturilor unor produse 

industriale mai ales celor fabricate de ţările Est- Europene în cadrul unor forme de 

asociere în producţie cu firme partenere din ţările ce nu aparţin UE. Aceste produse, 

deşi competitive, pot avea încorporate mai mult de 60% din componente, în special 

cele de automatizare sau electronice, obţinute prin cooperare cu alte ţări, în special 

cu cele ex-comunitare, fapt ce le va face să fie excluse de la clauzele acordurilor.  

Condiţia regulilor de origine este destul de severă pentru România şi are un im-

pact major asupra nivelului consumurilor materiale dacă ţinem cont de structura ex-

porturilor româneşti. Exemplificative în acest sens, sunt două grupe de produse:  

 oţelul beton (produs cu un grad redus de prelucrare) deţine 23,7% din totalul 

produselor metalurgice şi din oţel exportate; fabricarea acestui produs nece-

sită 1,2 t oţel brut pentru a cărui obţinere se importă peste 80% din 

necesarul de minereuri de fier, aproximiativ 12% din necesarul de cărbune 

cocsificabil etc.; 

 aluminiu bloc care deţine 87,2% din totalul produselor metalurgice din alu-

miniu exportate, pentru a cărei obţinere se importă 90% bauxită; acest pro-

dus este energofag, fabricarea aluminiului deţinând 6% din consumul total de 

energie electrică al României, pentru producerea căreia se importă aproxima-

tiv 48% din necesarul de surse primare de energie.  

Nomenclatorul produselor exportate pe piaţa comunitară este mult mai mare cu-

prinzând şi produse cu grad superior de prelucrare care au încorporate fie cantităţi 

apreciabile de materii prime din import, fie subansamble şi componente (în general 

produse ale industriei electrotehnice, electronice şi instalaţii tehnologice etc. ).  
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Integrarea industriei româneşti în structurile economice ale UE presupune 

creşterea competitivităţii acesteia şi, implicit, a produselor industriale, fapt ce va avea 

influenţe deosebite atât asupra nivelului şi structurii consumurilor materiale şi ener-

getice, cât mai ales, asupra nivelului de alocare1 a acestora pe diferite ramuri, 

subramuri şi grupe de produse industriale.  

În general industria României este considerată ca material intensivă şi energo-

intensivă (anexa 1.1.) multe produse industriale obţinându-se cu consumuri materiale 

şi energetice mai mari cu 10-40% decât cele realizate în ţările UE. Astfel, la elabo-

rarea oţelului electric şi de convertizor în România, consumurile materiale şi ener-

getice sunt mai mari cu 20-22% faţă de cele realizate de ţările UE, la obţinerea alu-

miniului electrolitic cu 10-15%, la rafinarea ţiţeiului cu 10-12%; pentru fabricarea 

îngrăşămintelor chimice azotoase cu 35-40%, la ciment şi materiale de construcţii cu 

15-20% etc., gama produselor material intensive şi energointensive fiind mult mai 

largă. Dacă la aceste depăşiri de consumuri se mai adaugă şi consumurile materiale 

şi energetice în producerea şi transportul energiei, cu 10-15% mai mari decât cele 

realizate de ţările UE, ca şi cele din producerea şi distribuţia energiei termice, re-

spectiv cu 25-35% mai mari, putem aprecia că multe produse industriale, mai ales 

cele cu pondere mare la export, se obţin cu consumuri energetice cu aproximativ 

50% mai mari decât cele cu care vor veni în competiţie pe piaţa comunitară.  

Condiţiile de competitivitate impuse industriei şi produselor industriale a le 

României vor afecta puternic atât nivelul consumurilor materiale şi energetice, în sen-

sul diminuării acestora, cât mai ales modul de alocare a energiei şi materiilor prime. 

Se va pune de fapt accentul pe eficienţa utilizării materiilor prime şi energiei care, 

alături de îmbunătăţirea performanţelor tehnice şi a modificărilor structurale ale 

producţiei industriale vor determina creşterea gradului de valorificare a produselor in-

dustriale cu 1,7-1,9% (aşa cum este apreciată în Strategia dezvoltării industriei în 

vederea pregătirii aderării României la Uniunea Europeană) şi, implicit, a competitivi-

tăţii acestora pe piaţa comunitară.  

1.3. Potenţialul actual al industriei româneşti  

Evaluarea cât mai corectă a stării în care se află economia românească re-

prezintă o condiţie esenţială pentru adoptarea politicilor specifice integrării României 

în structurile economice europene. Cunoaşterea stării economiei româneşti ca şi a 

mediului extern, crearea unui cadru juridic şi instituţional adecvat constituie, în opinia 

noastră, premise necesare pentru integrarea României în structurile economice ale 

UE într-un termen cât mai apropiat.  

La analiza potenţialului economiei româneşti nu trebuie omis şi faptul că ţara no-

astră are o poziţie geo-strategică favorabilă dezvoltării fluxurilor economice şi ener-

getice externe. Din acest punct de vedere apreciem că, România poate deveni  

                                                                 
1
 Aceste aspecte sunt tratate detaliat in cap. 2, 3 şi 4; m prezentul capitol ne -am propus 

numai să punctăm unele probleme ce vor avea un impact deosebit asupra viitorului 

mod de alocare a materiilor prime şi energie.  
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punctul nodal al relaţiilor comerciale  între Europa de Vest şi cea de Est, între 

Europa, pe de o parte, Asia şi Orientul Mijlociu pe de altă parte, ca şi între Nordul şi 

Sudul Europei.  

Analiza potenţialului şi performanţelor industriei României relevă următoarele as-

pecte ce pot fi luate în considerare pentru accelerarea procesului de integrare în 

structurile UE: 

A. Industria românească este supradimensionată, în prezent existând im-

portante capacităţi de producţie, parţial uzate fizic şi moral în anumite 

subramuri industriale, şi incomplet utilizate; De exemplu, în anul 1994, ca-

pacităţile de producere a energiei electrice au fost utilizate numai în proporţie 

de 48,6%*1.  

B. Deşi macrostructura producţiei industriale din România este comparabilă cu 

cea a ţărilor din UE (unde industria prelucrătoare deţine 86% din totalul 

producţiei industriale iar în România 85%), datorită faptului că în structura pe 

ramuri şi subramuri apar diferenţieri sensibile*2 iar produsele industriale cu 

grad de prelucrare redusă deţin o pondere mai mare în structura sort i-

mentală, această ramură nu corespunde în totalitate cerinţelor de competitivi-

tate impuse de UE; 

C. Industria deţine aproximativ 30% din populaţia activă a ţării dispunând de forţă 

de muncă calificată, comparabilă cu cea existentă în ţările UE, ca şi de spe-

cialişti cotaţi foarte bine în multe domenii de activitate; 

D. România este înzestrată cu o paletă relativ largă de resurse naturale care 

oferă condiţii favorabile pentru producerea unei game variate de materii prime 

necesare industriei, ca şi pentru asigurarea a aprox. 62% din necesarul de 

surse primare de energie. Deşi diversificat, potenţialul naţional de resurse 

minerale, nu asigură din punct de vedere calitativ necesarul de materii prime, 

România fiind obligată să recurgă la import. De asemenea, exploatarea 

resurselor minerale (energetice şi neenergetice) prezintă dificultăţi tehnice, 

ecologice şi economice deosebite datorate condiţiilor geominiere ale 

zăcămintelor existente în subsolul României.  

E. Exportul produselor industriale către ţările UE, deşi deţine 50% din totalul 

exporturilor României, este redus (reprezentând sub 1% din totalul impor-

turilor UE) faţă de cel al celorlalte ţări cu economie în tranziţie; această situ-

aţie defavorabilă este determinată de faptul că peste 60% din volumul expor-

tului este deţinut de produsele ramurilor industriale cu nivel tehnologic scăzut 

şi mari consumatoare de forţă de muncă (confecţii, încălţăminte, mobilă), ca 

şi de cele cu grad scăzut de prelucrare (combustibili rezultaţi din rafinarea 

petrolului, produse metalurgice grele etc.); 

                                                                 
1
* Pentru anul 1994, date provizorii.  

2
* De exemplu, în România producerea petrolului deţine 9% din producţia industrială 

totală faţă de 1,7% în UE, metalurgia 9% faţă de 5,9%; în construcţiile de maşini 19% 

faţă de 35%.  
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F. Există importante decalaje în ceea ce priveşte nivelul tehnologic al multor 

ramuri industriale, deşi industria românească dispune în multe domenii de 

tehnologii performante (utilaje energetice, construcţii navale, echipamente de 

foraj, confecţii etc.); de menţionat este şi faptul că aproximativ 65% din 

tehnologiile utilizate în industrie provin din licenţe şi know-how-uri cu o 

vechime de 15-25 ani, ceea ce necesită importante infuzii de capital, în spe-

cial prin atragerea de capital străin.  

Industria, înregistrează, în prezent, o evoluţie ascendentă, deşi timidă, după 

declinul producţiei industriale manifestat începând cu mijlocul deceniului VIII şi ac-

centuat în perioada 1990-1992, anul 1992 constituind cel mai scăzut nivel înregistrat 

de această ramură după anul 1985. Creşterea producţiei industriale în anii 1993 şi 

1994 cu 1,3% şi respectiv 3,3%, dinamica productivităţii muncii cu un ritm mediu 

anual de creştere de 9- 10%, ca şi sporirea volumului exporturilor cu peste 20%, 

atestă faptul că industria românească a intrat într-o perioadă de redresare şi continuă 

să reprezinte unul din principalele sectoare ale economiei naţionale, deşi ponderea 

sa în PIB a ajuns la 36,3% în 1994 faţă de 46,2% în 1989 (Tabelul 1.1.).  

Cu toată tendinţa de scădere a ponderii industriei în PIB, aceasta este totuşi, 

destul de ridicată, faţă de cea realizată de UE, în medie de 26,5%, ca şi faţă de cea 

a unor ţări comunitare, cum sunt: Germania - 30,8%, Franţa - 23,7%, Marea Britanie 

- 25,4%, Spania - 25,3% etc. De asemenea, valoarea adăugată brută pe locuitor real-

izată de industria României, în anul 1994, este de 4,3 ori mai mică decât media 

înregistrată de ţările UE. Schimbarea structurii economiei a determinat modificări 

apreciabile în structura consumului energetic (anexa 1. 2.), care în anul 1994 a re-

prezentat 96,4% din cel realizat în 1993. În acest sens putem remarca: 

 

Tabelul 1.1 - Ponderea industriei în economia naţională reflectată de  
principalii indicatori sintetici (%) 

Indicatori 1985 1989 1992 1994* 

PIB 46. 0 46. 2 40. 5 36. 3 

Investiţii 47. 2 43. 4 62. 0 58. 0 

Fonduri fixe 49. 7 47. 5 56. 6 60. 5 

Număr de personal 46. 7 47. 5 47. 1 44. 8 

Număr de muncitori 52. 0 52. 2 54. 4 52. 6 

Sursa: Pentru anii 1985-1992, Anuarul Statistic al României, Comisia Naţională de Statis-

tică Bucureşti, 1993-1994; Pentru anul 1994, "Strategia dezvoltării industriei în ve-

derea aderării României la UE", Ministerul Industriei, Institutul de Economie Indus-

trială, Institutul de Economie Mondială, Bucureşti, iunie 1995.  

 

 deşi industria în anul 1994 a contribuit cu 36,3% la crearea PIB, ponderea sa 

în consumul energetic de 47,0% atestă menţinerea caracterului energointen-

siv al acesteia; 
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 ponderea industriei în structura consumului energetic s-a diminuat de la 

77,1% în anul 1989 la 47% în 1994, crescând în schimb ponderea transpor-

turilor şi telecomunicaţiilor, de la 3,9% la 6,8%, ca şi a consumului popu-

laţiei, de la 9,2% la 15,4% deşi acesta a scăzut faţă de anul 1992 (când a 

atins 20,6%).  

Tendinţele de redresare a industriei din anii 1993 şi 1994, ca şi realizările pe an-

ului 1995 (producţia industrială fiind cu aproximativ 4,5%1 mai mare decât cea reali-

zată în anul 1994 în aceeaşi perioadă) atestă faptul că această ramură are totuşi un 

important potenţial tehnic şi tehnologic, care printr-o politică susţinută şi coerentă de 

modernizare şi restructurare va putea, într-un termen relativ mediu, să corespundă 

cerinţelor impuse de UE în acest domeniu.  

În structura producţiei industriale a României s-au produs, în perioada 1990-1994, 

modificări sensibile care au afectat şi structura consumului de resurse, în special a 

celor energetice.  

Evoluţia structurii consumului energetic industrial (anexa 1. 3.) este marcată de 

dinamica producţiei industriale2, în sensul accentuării decalajelor dintre diferitele 

ramuri prin creşterea ponderii ramurilor energofage (care în anul 1994 au deţinut 

67,9% din consumul energetic industrial, dar au contribuit cu numai 47% la crearea 

PIB din industrie) şi a scăderii ponderii industriilor constructoare de maşini, ca şi a 

celor alimentară, textile şi produselor textile, confecţii etc. incluse în grupa "Alte 

ramuri ale industriei producătoare".  

Comparând evoluţia structurii PIB cu cea a structurii consumului industrial se 

remarcă faptul că, din cele 9 ramuri considerate energofage, cel mai ridicat grad de 

energointensivitate în anul 1994 l-au înregistrat industriile metalurgică (2,2), chimică 

şi a fibrelor sintetice (2,7), construcţii metalice şi produse din metal (4,0), prelucrarea 

ţiţeiului, cocsificarea cărbunilor şi tratarea combustibililor nucleari (1,1), care, în 

acelaşi timp, sunt considerate şi material intensive, importatoare de resurse minerale 

sau de materii prime.  

Ritmul lent de desfăşurare a programelor de modernizare şi retehnologizare a in-

dustriei, ca şi pronderea mare a ramurilor energointensive în structura consumului 

energetic industrial, nu au determinat scăderea intensivităţii energetice a acestora, 

respectiv, creşterea eficienţei energetice (anexa 1.4.) şi, implicit, a competitivităţii 

produselor industriale.  

Pentru a corespunde cerinţelor impuse de U.E., industria României va trebui red-

imensionată şi din punctul de vedere al consumurilor materiale şi energetice. Se pu-

ne de altfel problema dacă industria românească este capabilă să răspundă nece-

sităţilor de comutare pe alte alternative de resurse, atât energetice, cât şi minerale. 

Dacă redimensionarea industriei implică reducerea producţiei sectoarelor material 

                                                                 
1
 Date provizorii 

2
 V. Răducanu, cap. Politica energetică din "Politica industrială", I.E.I., Bucureşti, 1995, 

pag. 140.  
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intensive şi energointensive (chimie de mare tonaj, siderurgie, construcţii de utilaje 

grele etc.) în funcţie de gradul de asigurare cu materii prime şi resurse energetice, 

sau eliminarea întreprinderilor ce lucrează de mai mulţi ani la rând cu pierderi, const i-

tuie unul din obiectivele realizabile prin procesele de modernizare şi restructurare a 

industriei, problematica alternativelor de consum de resurse este destul de dificilă. 

Explicativ în acest sens este potenţialul hidroenergetic al României, care, în prezent, 

este amenajat în proporţie de numai 40% şi numai pe Dunăre şi râurile mari. 

România ar putea obţine energie electrică la costuri de producţie mult mai reduse 

decât cele existente în prezent, dacă industria ar fi capabilă, să producă acele utilaje 

energetice ieftine şi de bună calitate, necesare m icrohidrocentralelor amenajabile pe 

cursurile de apă mici.  

O altă problemă o constituie cea privind măsura în care industria poate să 

răspundă restricţiilor impuse de U.E. importarea de produse industriale din România. 

Aşa cum am specificat anterior, condiţia "regulilor de origine" va afecta exporturile 

României către U.E., care, în prezent, au o pondere redusă în totalul importurilor 

ţărilor comunitare. Orientarea către alte pieţe de desfacere a produselor pentru a-şi 

asigura fondurile valutare necesare procurării din import a surselor primare de energie 

şi de materii prime, va face ca România să nu poată beneficia decât în mică măsură 

de avantajele pieţei unice europene.  

În concluzie, apreciem că deşi România dispune de un potenţial industrial apre-

ciabil din punctul de vedere al capacităţilor de producţie şi al gamei diversificate de 

resurse naturale, potenţialul tehnologic existent, ca şi calitatea scăzută a potenţialu-

lui de resurse naturale vor necesita aplicarea unor politici severe de alocare şi econ-

omisire a resurselor pentru creşterea gradului de valorificare al produselor industriale 

la nivelul la care acestea să poată satisface cerinţele de competitivitate impuse de 

UE.  

1. 4. Avantaje şi dezavantaje ale aderării României la UE 

Integrarea României la UE are mai multe avantaje decât riscuri deoarece:  

 reducerea până la eliminare a barierelor tarifare va determina pătrunderea 

produselor industriale pe o piaţă imensă, în măsura în care acestea vor 

corespunde condiţiilor impuse de standardele U.E.; 

 accesul la programele comunitare de asistenţă pentru pregătirea managerială 

(prin pregătirea forţei de muncă), şi pentru protecţia mediului, ca şi la fon-

durile corespunzătoare acestora, va avea un efect direct asupra modernizării 

economiei, în general şi a industriei, în special, ca şi asupra dezvoltării infra-

structurii informaţionale ceea ce va contribui la reducerea decalajelor faţă de 

celelalte ţări comunitare; 

 permite dezvoltarea cooperării cu mari firme occidentale, ce deţin în prezent, 

în anumite domenii, importante segmente ale pieţei mondiale pe lângă coop-

erarea cu firmele tradiţionale, existente în prezent;  

 oferă posibilitatea creşterii investiţiilor de capital şi a volumului de credite 

acordate a căror destinaţie va trebui orientată prioritar în direcţia restructurării 
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şi modernizării industriei pentru sporirea competitivităţii produselor indus-

triale.  

 dezvoltarea cooperării în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, ca şi amplificarea 

procesului de transfer tehnologic şi know-how, vor avea efecte deosebite 

asupra modernizării şi creşterii competitivităţii producţiei industriale;  

 accesul la programele comunitare pentru implementarea sistemului european 

de asigurare a calităţii va determina creşterea competitivităţii produselor 

româneşti şi pătrunderii lor pe piaţa comunitară.  

O analiză critică a prevederilor acordului de asociere şi a condiţiilor impuse 

României relevă mai multe aspecte, care pot fi considerate de altfel, ca dezavantaje 

ale integrării, astfel: 

 avantajele deschiderii mai rapide şi mai largi a pieţei comunitare faţă de ex-

porturile României sunt parţial erodate de multiplele limitări ale concesiilor 

făcute exporturilor de anumite grupe sau subgrupe de produse, considerate 

"sensibile"; 

 constituirea zonei de liber schimb între comunitate şi România, ca de altfel 

cu toate ţările Est Europene, pe termen lung, ar putea avea efecte nefavorabi-

le asupra echilibrului balanţelor comerciale româneşti; asimetria fluxurilor 

comerciale rezultate din competitivitatea mai redusă a exporturilor româneşti 

pe piaţa comunitară este posibil să determine dezechilibre ale balanţelor 

comerciale şi să afecteze astfel existenţa unor ramuri şi subramuri ale indus-

triei sau chiar a unor agenţi economici importatori; 

 competitivitatea mai mare a partenerilor din U.E. pe piaţa românească, ca 

urmare a concesiilor obţinute prin acordul de asociere va putea provoca aşa-

numitul "fenomen de deturnare de comerţ" în relaţiile comerciale cu alte 

ţări importante cum sunt SUA, Japonia, Coreea de sud etc.  

 condiţionările privind măsurile de protecţie a sectoarelor industriale noi şi a 

celor în dificultate ar putea avea efecte deosebite asupra structurii industriei, 

în multe cazuri fiind necesară închiderea unor capacităţi de producţie rentabi-

le, care produc pentru alte pieţe decât cea comunitară;  

 limitarea la 5 ani a perioadei necesare pentru efectuarea ajustărilor struc-

turale printr-o politică industrială activă atrage riscul ca în perioada următoare 

ajustarea să se facă numai prin acţiunea pieţei cu efecte sociale nedorite.  

Integrarea României în structurile economice ale UE implică şi anumite riscuri 

ale căror efecte economice şi sociale sunt greu de cuantificat în prezent, riscuri ce 

provin, în principal, din competitivitatea scăzută a firmelor industriale româneşti faţă 

de cea a ţărilor comunitare, ca şi din competitivitatea produselor industriale. Cuantifi-

carea acestor riscuri nu se poate face decât pe ramuri şi subramuri ale industriei, cât 

şi pe marii agenţi economici producători în funcţie de stadiul îndeplinirii condiţiilor im-

puse României pentru integrarea în UE.  

În prezent anumite condiţii impuse de UE sunt îndeplinite sau se află în stadiul 

final de îndeplinire, dar altele, în special cele care vizează crearea cadrului legislativ 

şi competitivitatea produselor industriale, sunt în stadiul incipient de îndeplinire, ceea 
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ce necesită luarea măsurilor adecvate pentru accelerarea finalizării întregului pachet 

de condiţii (tabelul 1.2.).  

Tabelul 1.2 - Raportul între cerinţele integrării şi stadiul realizării lor în  
industrie 

Cerinţele 
integrării 

Stadiul îndeplinirii cerinţelor 
în funcţie de potenţialul industrial 

existent 
Observaţii 

Crearea 
cadrului 
legislativ 

- Legea contractelor economice 
- Legea falimentului 
- Legea privatizării 
- Legea protecţiei mediului 
înconjurător 
- Codul silvic 
- Legea minelor 
- Legea energiei electrice 
- Legea petrolului 

• Nu s-a înaintat de către guvern 
• Promulgată 
• Promulgată 
• Discutată în parlament şi 
returnată comisiilor de specialitate 
pentru eliminarea divergenţelor 
• Aprobat în parlament şi înaintat 
pentru promulgare Preşedinţiei 
• înaintată Parlamentului 
• înaintată Parlamentului 
• Discutată în prezent în cadrul 
RENEL şi Ministerul Industriilor 
pentru a fii înaintată Guvernului 
• înaintată Parlamentului şi 
discutată; trimisă comisiilor de 
specialitate pentru eliminarea 
divergenţelor 

Întărirea 
sectorului privat 
în industrie 

- În 1994 sectorul privat din 
industrie deţinea 10% din 
valoarea producţiei industriale 

- Prin legea privatizării se 
aşteaptă ca până la 40% din patri-
moniul industrial să fie cu capital 
privat 

Până la sfârşitul anului 1995 este 
prevăzută îndeplinirea acestei 
cerinţe 

Creştere 
economică 
echilibrată şi 
susţinută 

începând cu anul 1993, 
producţia industrială are un ritm 
mediu anual de creştere pozitiv, 
prognozele efectuate indicând 
evoluţia ascendentă a acesteia 

Se pune problema accelerării 
ritmului de creştere economică în 
general, şi al PIB creat în 
industrie, în special pentru 
reducerea decalajului faţă de ţările 
membre UE 

Îmbunătăţirea 
know- how-ului 
în domeniul 
managementulu
i industrial 

Restructurarea de esenţă a 
industriei, concomitent cu 
politica de introducere a 
managementului modern 

In mare măsură s -au realizat 
aceste cerinţe în multe domenii de 
activitate 

Creşterea 
competitivităţii 
produselor 

Industria este într-un continuu 
proces de schimbări 
sortimentale pentru creşterea 
competitivităţii produselor 

Se impun măsuri legislative 
pentru creşterea competitivităţii 
produselor, mai ales în ceea ce 
priveşte alinierea lor la 
standardele comunitare 

Promovarea 
transparenţei în 
ceea ce priveşte 
fundamentarea 

Preţurile, în general, se 
formează liber pe piaţă în funcţie 
de raportul cerere- ofertă, cu 
excepţia celor subvenţionate 

îndeplinit, cu excepţia produselor 
subvenţionate 
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Cerinţele 
integrării 

Stadiul îndeplinirii cerinţelor 
în funcţie de potenţialul industrial 

existent 
Observaţii 

pieţelor 
produselor 
industriale 
Creşterea 
calităţii vieţii 

Prin indexări succesive se caută 
creşterea salariului real la aprox. 
75% faţă de cel nominal, la 
sfârşitul anului 1995 

Problemă greu de realizat în 
condiţiile exploziei preţurilor şi a 
devalorizării succesive a leului 

Reducerea 
decalajului în 
ceea ce priveşte 
nivelul 
tehnologic al 
unor ramuri 
industriale 

Infuzie de capital străin destinat 
retehnologizării şi modernizării 
ramurilor industriale promotoare 
de progres tehnologic şi 
informaţional nu este la nivelul 
scontat 

Se impune o politică susţinută de 
atragere a capitalului străin 

 

 

Armonizarea cadrului legislativ-normativ cu cel al U.E. constituind una din con-

diţiile principale impuse prin acordul de asociere a României la U.E., încercăm să 

prezentăm în mod succint, în ce măsură legile specifice domeniilor studiate (promu l-

gate sau discutate în Parlament) corespund acestor cerinţe. Astfel:  

 Legea protecţiei mediului înconjurător,  deşi corespunde standardelor 

impuse de U.E., pentru a avea efectele dorite în aplicarea sa considerăm că 

se impune ca în anexele privind instrucţiunile de aplicare, să se prevadă 

sancţionări mult mai drastice pentru agenţii economici poluanţi, astfel încât 

într-un termen relativ scurt (2 până la 3 ani) industria românească să fie 

apreciată ca nepoluantă; în caz contrar România va fi obligată să plătească 

amenzi deosebit de mari care, în opinia noastră, vor depăşi cu mult nivelul 

cheltuielilor impuse de aplicare a tehnologiilor nepoluante (în special în 

domeniile privind preparare minereurilor şi cărbunilor, industria cimentului, 

metalurgia neferoasă şi siderurgie) sau de introducere a filtrelor şi a unor 

echipamente care să conducă la eliminarea poluării (specific pentru industria 

de producere a energiei electrice şi termice); 

 Codul silvic, deşi modern şi de mare eficienţă economică şi socială, con-

siderăm că trebuie urgent completat (maximum 3 luni) cu instrucţiuni de 

aplicare care să conţină prevederi şi sancţiuni drastice a acelor ce atentează 

atât la avuţia naţională, cât şi la sănătatea oamenilor; 

 Legea minelor, înaintată Parlamentului încă din 1994, returnată, re-

discutată şi reînaintată, în actuala formă conţine prevederi care, din punct de 

vedere teoretico- metodologic, în mare parte, corespund legilor existente în 

ţările membre ale U.E.; totuşi, deoarece în multe sectoare ale industriei 

miniere se lucrează cu pierderi apreciem că în această lege, ar trebui să ex-

iste un capitol special, în care să se stipuleze pe de o parte, care din che l-

tuieli, în mod deosebit, cele datorate condiţiilor geo-miniere de exploatare, 
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necesită acoperiri prin subvenţii guvernamentale (de exemplu, cele de 

prospectare, de deschideri de noi perimetre, de pregătiri miniere) şi, pe de 

altă parte, care din cheltuieli să fie considerate pierderi proprii datorită unor 

politici manageriale necorespunzătoare, sisteme defectuoase de organizare 

etc.; 

 Legea petrolului, înaintată şi discutată în Parlament, deşi modernă, are ca 

puncte slabe, în opinia noastră, articolele din Cap. VI, cele referitoare la 

sancţiuni, unde nu sunt prevăzute în mod expres, care sunt sancţiunile ce se 

aplică prin nerespectarea acestor legi; considerăm că acest capitol ar trebui 

să fie mult mai amplu şi să se specifice ferm, în preţurile pieţei mondiale ale 

ţiţeiului, ce sancţiuni se aplică pentru nerespectarea obligaţiunile privind ex-

ploatarea zăcămintelor, concesionarea unor perimetre, poluarea mediului 

etc. şi chiar trimiteri la codul penal; 

 Legea energiei electrice, în prezent este elaborată în trei variante, care 

sunt în discuţie la RENEL şi Ministerul Industriilor, fiind returnată de Guvern, 

ca necorespunzătoare cerinţelor impuse de U.E.; aşa cum au subliniat difer-

itele organisme ale U.E. politica energetică a României corespunde cerinţelor 

de integrare în U.E., ceea ce mai rămâne de realizat este armonizarea legis-

laţiei în domeniul energetic al ţării noastre cu cel al ţărilor din UE. Consid-

erăm că acestei legi ar trebui să i se acorde de către factorii interesaţi 

(RENEL, Ministerul Industriilor, Ministerul Finanţelor, Guvern şi Parlament ) o 

atenţie mult mai mare pentru ca măcar în acest domeniu să putem să fim la 

nivelul cerinţelor de integrare în U.E.  

Faţă de cele prezentate apreciem că, România va trebui să adopte acea politică 

industrială care să determine modernizarea ramurilor şi subramurilor industriale, 

creşterea eficienţei energetice şi a competitivităţii produselor, ca şi sporirea capac i-

tăţii de adaptare a acestor produse la evoluţia pieţei europene şi mondiale, indiferent 

de conjunctura politică şi economică.  

* 

*           * 

Îndeplinirea condiţiilor generale impuse industriei prin acordul de asociere nece-

sită, pentru fiecare sector de activitate realizarea unor condiţii specifice (legislative, 

economice, ecologice şi sociale) care să asigure României, într-o perioadă relativ 

apropiată statutul de membru cu drepturi depline.  

În ceea ce priveşte sectorul energetic, extractiv şi de prelucrare primară (care vor 

fi analizate pe larg în capitolele următoare), condiţiile impuse României pentru 

aderarea la piaţa internă a UE vizează domenii de activitate care, fie că nu sunt 

rentabile (de exemplu, extracţia şi prepararea minereurilor neferoase), fie că, deşi 

sunt rentabile (producerea energiei, fabricarea cimentului etc.), necesită modificări 

tehnologice şi structurale ample, pentru a răspunde cerinţelor respective. în ambele 

cazuri se pun de fapt probleme ce vizează restructurarea de esenţă a acestor sec-

toare prin adoptarea unor politici şi măsuri adecvate în raport cu potenţialul economic 

şi tehnic existent.  



Capitolul 2 - CERINŢE ŞI POSIBILITĂŢI ALE 

INTEGRĂRII SECTORULUI ENERGETIC AL ROMÂNIEI 

ÎN STRUCTURILE EUROPENE 

 

Integrarea economiei româneşti în structurile Uniunii Europene (UE) se înscrie, 

din punct de vedere energetic, pe două coordonate principale determinate, pe de o 

parte, de realizarea cerinţelor de natură economică, ecologică şi juridică stipulate în 

Charta Europeană a Energiei şi, pe de altă parte, de satisfacerea condiţiilor tehnice 

şi tehnologice necesare interconectării sistemului energetic naţional cu ţările membre 

ale Uniunii pentru Coordonarea Producerii şi Transportului Electricităţii (UCPTE).  

În luna decembrie a anului 1991, miniştri din 49 de ţări, printre care şi România, 

au semnat la Haga, Charta Europeană a Energiei cu scopul declarat 1 de a crea un 

nou model de cooperare pe termen lung în Europa, având drept cadru de acţiune - 

economia de piaţă - şi ca suport respectul, încrederea şi ajutorul reciproc între naţiu-

ni; în anul 1994, la Lisabona, a avut loc semnarea documentului juridic al Chartei.  

Charta Europeană a Energiei, al cărei obiectiv de perspectivă îndelungată este 

formarea Pieţei Unice a Energiei, constituie, în prezent, un ghid de restructurare a 

sectoarelor energetice ale ţărilor în tranziţie.  

Pentru ţările din Centrul şi Estul Europei, cele mai relevante cerinţe rezultate din 

documentele Chartei pot fi grupate pe trei domenii majore: comerţul cu energie, 

cooperarea în domeniul energetic şi creşterea eficienţei energetice corelată cu pro-

tecţia mediului.  

Dezvoltarea comerţului cu energie  se poate realiza prin: constituirea unor 

pieţe deschise, concurenţiale pentru produsele, materialele, echipamentele şi ser-

viciile energetice; stimularea accesului, pe baze comerciale, la resursele energetice 

prin explorarea şi dezvoltarea acestora; eliminarea obstacolelor de ordin tehnic, ad-

ministrativ etc. care împiedică efectuarea tranzacţiilor comerciale; identificarea şi va l-

orificarea segmentelor de pe pieţele interne şi externe de resurse energetice care să 

asigure dezvoltarea unor relaţii comerciale eficiente şi de lungă durată; promovarea 

accesului pe pieţele interne şi internaţionale de resurse energetice şi energie; mod-

ernizarea, retehnologizarea şi raţionalizarea industriei serviciilor şi echipamentelor 

destinate producerii, conversiei, transportului, distribuţiei şi utilizării energiei; dezvol-

tarea şi interconectarea infrastructurii de transport al energiei; optimizarea căilor de 

acces la capital; promovarea comerţului internaţional prin uşurarea accesului la infra-

structura de transport a energiei; stimularea transferului de tehnologii de exploatare, 

dezvoltare şi utilizare a resurselor energetice.  

Cooperarea în domeniul energetic va fi stimulată prin: coordonarea politic ilor 

energetice; promovarea schimburilor reciproce de informaţii de natură tehnică şi eco-

                                                                 
1
 Articolul 2 din Charta Europeană a energiei  
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nomică; formularea unui cadru juridic stabil şi transparent destinat să creeze con-

diţiile necesare dezvoltării activităţilor din sectorul energetic; corelarea şi, acolo unde 

este posibil, armonizarea principiilor şi standardelor de securitate, atât pentru 

transportul produselor energetice cât şi pentru funcţionarea instalaţiilor specializate; 

stimularea schimburilor de informaţii tehnologice şi know-how în domeniul protecţiei 

mediului înconjurător.  

Creşterea eficienţei energetice şi protecţia mediului  sunt cerinţe ce pot fi 

realizate prin: crearea mecanismelor şi condiţiilor care să asigure o utilizare econom-

ică şi eficientă a energiei; promovarea unui mix de resurse energetice şi energie care 

să minimizeze efectele negative asupra mediului; stimularea cooperării internaţionale 

în scopul atingerii unui nivel cât mai ridicat al securităţii în domeniul nuclear.  

Creşterea eficienţei utilizării energiei - condiţie esenţială pentru o dezvoltare dura-

bilă - este una dintre cerinţele principale generate de alinierea României la stand-

ardele UE deoarece asigură atât competitivitatea produselor, cât şi protecţia mediului 

înconjurător (prin creşterea eficienţei energetice la nivelul aceleia din ţările UE, 

România ar putea realiza PIB prognozat pentru anul 2010 cu numai 50% din con-

sumul actual de energie finală).  

2.1. Cerinţe privind sectorul energetic generate de integrarea economiei 

româneşti în structurile europene  

Integrarea României în structurile europene, în condiţii reciproc avantajoase, pre-

supune luarea în considerare a potenţialului performanţelor actuale şi a dezavantaj-

elor, comparativ cu ţările comunitare. Astfel: 

* avantaje comparative şi competitive 

 resurse energetice care asigură în mare parte necesităţile economiei în timp: 

ţiţei (18 ani), gaze naturale (25 ani), cărbuni (54 ani); 

 infrastructuri pentru exploatare (mine, cariere, sonde, centrale electrice) şi de 

preparare, precum şi de transport şi distribuţie (conducte, staţii de com-

primare, reţele electrice); 

 independenţă energetică parţială a economiei naţionale; 

 tradiţie şi experienţă îndelungată în domeniu; 

 calităţi superioare la unele resurse energetice, comparabile cu cele mai bune 

pe plan mondial (ţiţei, gaze); 

 forţă de muncă bine pregătită; 

* dezavantaje comparative şi competitive 

 satisfacerea numai parţială a necesităţilor economiei de energie primară 

(50%); 

 ritmul descoperirilor de noi rezerve geologice de ţiţei şi gaze inferior ritmului 

extracţiei; 

 structură geologică, cu tectonică complicată şi adâncime mare (huilă);  

 dotări caracterizate prin uzură fizică şi morală; 

 activitate economică care implică subvenţionarea unor produse (cărbuni).  
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In totalul producţiei industriale a UE produsele industriei extractive a resurselor 

energetice din România deţin o pondere de 5,9% la ţiţei şi 8,1% la cărbune net.  

In cadrul aderării României la UE, extracţia resurselor energetice reprezintă unul 

din domeniile, în care trebuie conturate eforturile necesare pentru a-1 face competitiv 

şi a se asigura efectiv tranziţia la economia de piaţă. Ca atare, cerinţele care stau în 

faţa acestui sector sunt diferite în funcţie de resursa pe care o vizează, şi anume1: 

 

În sectorul extracţiei cărbunelui: 

1. Creşterea competitivităţii produselor miniere şi alinierea acestora la stand-

ardele europene şi mondiale, ţinând seama de faptul că, datorită caracteristicilor cali-

tative ale produselor miniere realizate în România, în standardele existente se prevăd 

următoarele puteri calorifice: lignit 1400-1800 kcal/kg, huilă pentru cocs 4600-6600 

Kcal/kg şi huilă mixtă energetică 2200-3300 Kcal/kg care sunt, în general, sub nivelul 

celor comercializate în ţările UE.  

2. Rentabilizarea activităţilor economice la exploatările miniere, care prin modern-

izarea dotărilor tehnice, transferul de tehnologii şi know-how, ca şi printr-o reorgani-

zare adecvată, au posibilităţi reale de a deveni profitabile; este cazul, în princ ipal, a 

carierelor de lignit din Bazinul Olteniei al căror cost de producţie reprezintă 80% din 

preţul de comercializare a lignitului pe pieţele europene. Acţiunea de rentabilizare 

este susţinută prin obligativitatea îndeplinirii unor cerinţe de natură: 

 tehnologică: aplicarea unor tehnologii de extracţie şi preparare susţinute 

printr-o dotare tehnică modernă care să fie compatibilă cu condiţiile geo-

miniere specifice fiecărei zone de zăcământ; mărirea ponderii extracţiei căr-

bunelui în cariere unde se poate extinde mecanizarea pe scară largă a ex-

ploatării şi reducerea exploatării în subteran unde mecanizarea şi automa-

tizarea sunt limitate, datorită condiţiilor specifice de zăcământ; computer-

izarea supravegherii proceselor de extracţie şi preparare în scopul asigurării 

posibilităţii de luare a unor decizii cât mai rapide;  

 tehnică: folosirea utilajelor adecvate condiţiilor specifice zăcămintelor de 

cărbuni din România care va contribui în primul rând la creşterea calităţii 

producţiei prin exploatarea selectivă a stratelor (excavatorul cu rotor de di-

ametru mic şi complexul de mecanizare tip pitic), reducerea pierderilor de 

rezervă printr-o recuperare maximă a acesteia, utilizarea tavanului art ificial şi 

sporirea securităţii muncii prin evitarea incendiilor, a exploziilor ca urmare a 

exploatării incomplete a cărbunilor.  

 economică: reconversia unor câmpuri adiacente şi închiderea câmpurilor 

unde exploatarea cărbunilor nu are perspective de a deveni rentabilă; limi-

tarea şi eliminarea cheltuielilor de capital în zonele cu rezerve geologice pe 

cale de a se epuiza şi orientarea acestora spre zonele de perspectivă; re-

ducerea şi eliminarea treptată a subvenţiilor de la bugetul statului; atragerea 

de credite din surse autohtone şi străine.  

                                                                 
1
 V. Răducanu, "Politica energetică", Politica industrială, INCE, Bucureşti, 1995, p. 137 -155 
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3. Reducerea decalajului între performanţele româneşti şi cele internaţionale în 

ceea ce priveşte: productivitatea muncii (de exemplu, în anul 1994, în România s -a 

înregistrat o productivitate a muncii de 200 kg/miner-oră, în timp ce, în ţările Pieţei 

Comune, în anul 1993, media a fost de 758 kg/miner-oră); gradul de utilizare a ca-

pacităţilor de producţie, calitatea materialelor utilizate etc. prin introducerea unui 

management corespunzător. Relevarea productivităţii muncii ca element de com-

paraţie a eficienţei activităţii, în unităţi miniere cu condiţii de zăcământ diferite, impu-

ne, evidenţierea influenţei factorului natural, în special, a raportului de descopertă 

asupra nivelului indicatorului analizat ceea ce arată necesitatea calculului productivi-

tăţii fizice nu numai pe baza producţiei de substanţă utilă ci şi a întregii mase minie-

re. Totodată, nivelul productivităţii muncii în activităţile de exploatare a resurselor din 

asigurarea corespunzătoare a forţei de muncă, depinde şi de calitatea mediului am-

biant deci de volumul cheltuielilor destinate realizării şi întreţinerii instalaţiilor depolu-

ante, ca indicator ecologic.  

4. Reorganizarea sistemului de pregătire profesională şi de reconversie a per-

sonalului disponibilizat în urma închiderii unor exploatări.  

5. Reducerea surselor de poluare şi distrugere a mediului înconjurător, concom-

itent cu o politică susţinută de refacere a suprafeţelor afectate de exploatările minie-

re, în special a celor în carieră (în prezent pentru exploatarea zăcămintelor şi haldele 

exterioare de steril este ocupată o suprafaţă de 17 mii ha din care 12 mii ha de către 

cariere ceea ce duce la un consum de 31,4 ha/1 milion tone lignit extras). Cuno-

aşterea efectelor pe care le poate produce exploatarea zăcămintelor de cărbune 

ajută la adoptarea acelor măsuri care vor contribui la reducerea la minimum sau la 

înlăturarea influenţelor negative exercitate asupra mediului înconjurător de către activi-

tatea extractivă.  

 

În sectorul extracţiei de ţiţei şi gaze naturale 

* Cerinţele1 care se impun în extracţia ţiţeiului sunt, în opinia noastră, 

următoarele: stabilizarea producţiei interne până în anul 2000 la 6,4-6,8 mil. t anual la 

ţiţei; creşterea gradului de recuperare a rezervelor din zăcământ; identificarea şi at-

ragerea în circuitul economic a noi zăcăminte pentru a menţine acelaşi nivel al 

producţiei şi pentru următorii 10-15 ani inclusiv prin concesionarea de perimetre.  

Pentru realizarea acestor obiective este necesară întocmirea unor programe co-

erente care să răspundă următoarelor cerinţe: 

 crearea unui sistem de concesionare a câmpurilor petrolifere pentru a se 

asigura tratamentul nediscriminatoriu al societăţilor comerciale române şi al 

celor străine în acordarea licenţelor de explorare şi exploatare;  

 introducerea urgentă a unui sistem stimulativ şi flexibil de stabilire a preţului 

la ţiţeiul brut, corelat periodic (lunar) cu cele de comercializare pe piaţa ex-

ternă în raport cu calitatea ţiţeiului de referinţă (ţiţei Brent), care să impul-

sioneze explorarea unor noi perimetre, ca şi extracţia ţiţeiului în cadrul unui 

                                                                 
1
 V. Răducanu, "Politica energetică", Politica industrială, INCE, Bucureşti, 1995 p. 137 -155.  
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mediu economico-financiar concurenţial, sensibil la atragerea capitalului 

străin pentru investiţii în zonele de producţie marginală sau pentru 

zăcămintele în epuizare. O asemenea politică de preţuri la ţiţeiul obţinut din 

producţia internă va permite crearea unor fonduri investiţii pentru reabilitarea 

unor zăcăminte vechi, în scopul creşterii ofertei interne în condiţii rentabile; 

identificarea resurselor financiare necesare descoperirii de noi zăcăminte şi 

retehnologizării sectorului; dimensionarea corectă a competitivităţii pro-

duselor pe piaţa externă în funcţie de consumurile energetice încorporate 

etc.; 

 introducerea unui management specific exploatării zăcămintelor pe termen 

lung, concomitent cu modernizarea echipamentelor de extracţie în scopul 

protejării rezervelor de ţiţei (pentru a nu se mai repeta erorile din perioada 

1980-1989); 

 utilizarea tehnologiilor avansate de prospecţiune seismică şi explorare la 

zăcămintele situate la mare adâncime. Totodată, utilizarea, pentru toate 

câmpurile petrolifere cunoscute a tehnicilor avansate de prospectare seis-

mică poate asigura confirmarea unor rezerve potenţiale în formaţiuni geolog-

ice complexe, prin aceasta putându-se stabiliza oferta internă de ţiţei la 6,4-

6,8 mii tone anual şi chiar majora.  

* Cerinţele în industria extractivă a gazelor sunt, în opinia noastră, aproximativ 

similare cu cele din extracţia petrolului, şi anume: stabilizarea producţiei interne, cu o  

uşoară creştere după anul 1998 la aproximativ 24-25 mld. m. c. anual; identificarea şi 

atragerea în circuitul economic a noi zăcăminte; introducerea unui management 

corespunzător acestui domeniu. Realizarea acestor obiective impune:  

 elaborarea unui cadru legislativ normativ adecvat care să permită reglemen-

tarea flexibilă a transportului şi distribuţiei gazelor naturale pentru toţi agenţii 

economiei, indiferent că sunt de stat sau privaţi şi care să creeze o bază 

contractuală de încredere pe termen lung determinând în acest fel eliminarea 

riscurilor ce pot influenţa companiile implicate şi protejarea competiţiei. In 

prezent, deşi multe dintre prevederile unor acorduri internaţionale pe care 

România le recunoaşte şi la care este parte, nu se regăsesc încă în legis-

laţia adoptată, astfel că, de multe ori, acţiunile de cooperare trenează pentru 

a se lăsa timp adoptării reglementărilor legale care să asigure derularea lor;  

 existenţa unor reglementări de ordin fiscal, vamal şi bancar şi a unor instituţii 

menite să creeze un mediu favorabil iniţierii acţiunilor de cooperare econom-

ică şi investiţiilor de capital străin, urmând ca acestea să fie susţinute de un 

climat social şi politic stabil, care să ajute procesul de reformă şi tranziţie la 

economia de piaţă. Astfel, o cerinţă a creării cadrului necesar aderării 

României la UE în acest sector îl constituie crearea unei agenţii naţionale 

pentru gaze naturale, după exemplul majorităţii ţărilor OECD. Această 

agenţie ar trebui să aibă un grad mare de independenţă în realizarea princ i-

palului său rol - implementarea politicii statului în domeniul gazelor naturale; 
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 introducerea unui sistem flexibil şi periodic de stabilire a preţului la gazele 

naturale livrate beneficiarilor, la nivelul celor de comercializare existente pe 

piaţa externă, în condiţiile unor normative care să permită asigurarea unui ve-

nit minim pentru întreţinerea, modernizarea, reabilitarea sau construirea in-

frastructurii de transport respective; în prezent preţul gazului metan obţinut 

din producţia internă reprezintă aproximativ 60% din cel de comercializare pe 

piaţa externă; 

 evaluarea completă şi corectă a efortului investiţional implicat de adaptarea 

reţelei naţionale de transport şi distribuţie existente sau de construirea unei 

noi conducte, în cazul în care prin România ar urma să tranziteze gaze natu-

rale de la nordul către sudul Europei, din Asia Centrală şi Orientul Mijlociu 

către centrul şi vestul Europei. Totodată, este necesară dimensionarea efi-

cienţei economice anticipate a acestor lucrări concomitent cu studierea a l-

ternativei ca investiţiile respective să fie făcute şi prin cooperare regională. In 

opinia noastră, realizarea unor reţele de tranzit a gazelor naturale constituie 

o alternativă de acoperire a cererii interne de surse primare de energie, 

alături de cea a importului acestora din ţările CSI; 

 studierea efectelor economice ale investiţiei privind terminalul de gaze lichefi-

ate de la Constanţa şi studierea posibilităţilor ca la construirea conductei să 

participe şi parteneri regionali; îmbunătăţirea interconectărilor existente de 

gaze, crearea de noi conexiuni eficiente şi realizarea unei reţele integrate de 

gaze naturale sunt cerinţe impuse de integrarea în UE;  

 participarea alături de alţi parteneri la construirea uzinei de gaz lichefiat în in-

sula Krk din Croaţia, în schimbul furnizării de gaze necesare economiei 

româneşti; 

 elaborarea unei strategii complexe care să prevadă realizarea unor investiţii 

minime necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea corectă a conductelor şi 

compresoarelor, inclusiv modernizarea sistemului de control şi achiziţie 

(SCADA) în domeniul gazelor naturale.  

 

În Sistemul Energetic Naţional (SEN) 

Integrarea SEN în structurile energetice europene asigură creşterea rentabilităţii 

în activitatea de producere a energiei electrice, utilizarea eficientă a resurselor, con-

servarea energiei, protecţia mediului şi securitatea nucleară.  

Cu toate acestea, alinierea preţurilor interne ale resurselor energetice şi energiei 

electrice la preţurile pieţei europene (tabelul 2.1.) poate avea efecte nedorite asupra 

economiei româneşti. Astfel, preţurile crescânde ale energiei electrice, aliniate la 

cele ale UE, pot influenţa negativ viabilitatea unor ramuri industriale, produsele re-

spective putând deveni necompetitive.  

Un alt aspect demn de remarcat este acela că în ţările dezvoltate preţurile ener-

giei electrice practicate pentru consumatorii casnici sunt mult mai mari decât cele 

aplicate pentru consumatorii industriali (cu alte cuvinte în aceste ţări pentru con-

sumatorii industriali se practică preţuri de livrare a energiei elect rice "en-gross", iar 



 

 
114 

pentru cei casnici "en-detail"). Singura ţară fostă socialistă în care se regăseşte 

această caracteristică a preţurilor energiei electrice este Polonia, unde, în altă ordine 

de idei, amintim că în ultimii ani s-au efectuat restructurări importante, cu rezultate 

pozitive, ale sectorului energetic în vederea aderării la structurile europene. La prima 

vedere, s-ar părea că în ţările foste socialiste (cu excepţia Poloniei) se pune mai mult 

accent pe protecţia socială. In realitate însă, preţurile foarte mari ale energiei elec-

trice determină preţuri mari de vânzare a bunurilor industriale, creându-se astfel o 

falsă impresie asupra dimensiunilor reale ale interesului pentru protecţia socială.  

 

Tabelul 2.1 - Date comparative privind preţurile de vânzare a energiei 
electrice în diferite ţări ale lumii 

Ţara Perioada 

Consumatori casnici Consumatori industriali 

$ SUA / MWh 

Raport 

preţ/preţ 

România 

$ SUA / MWh 

Raport 

preţ/preţ 

România 

România 1994 24. 2 1. 0 42. 4 1. 0 

Franţa 1993 146. 0 6. 0 55. 0 1. 3 

Germania 1993 169. 0 7. 0 90. 0 2. 1 

Italia tr. IV 1994 166. 0 6. 9 97. 0 2. 3 

Japonia 1993 237. 0 9. 8 163. 0 3. 8 

SUA tr. IV 1994 85. 0 3. 5 45. 0 1. 1 

Rep. Cehă 1.1. 1994 32. 5 1. 3 56. 4 1. 3 

Polonia 1994 50. 0 2. 1 36. 0 0. 8 

Ungaria 1994 40. 0 1. 7 47. 0 1. 1 

Bulgaria 1993 16. 0 0. 7 32. 0 0. 8 

Rusia 1993 3. 0 0. 1 18. 0 0. 4 

Sursa: Date preluate de la Ministerul Industriilor.  

 

Implicarea furnizorilor de energie în modul de utilizare a acesteia de către con-

sumatori are o importanţă deosebită, tarifele reprezentând principalul instrument eco-

nomic de reglementare a relaţiei furnizor-consumator. In România, printre deficienţele 

actualei politici tarifare în domeniul energetic se numără: neacoperirea tuturor 

costurilor de producţie; selectarea opţiunilor tarifare pentru energia electrică fără con-

cordanţă cu comportamentul energetic al consumatorului; dificultăţi în defalcarea 

cheltuielilor între energia electrică şi cea termică în cadrul RENEL; nereflectarea, în 

preţul energiei termice, a tipului de combustibil; lipsa sistemelor adecvate de contor-

izare şi a posibilităţilor financiare de implementare.  

Eliminarea acestor deficienţe presupune: eliminarea subvenţiilor; tarifarea pe ba-

za costurilor marginale; introducerea unor opţiuni tarifare stimulative pentru creşterea 

eficienţei utilizării energiei; echiparea tuturor consumatorilor cu sisteme de contor-

izare care să permită îmbunătăţirea flexibilităţii opţiunii de comportament energetic; 
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introducerea unor taxe în tarifele pentru energie care să promoveze preocupările 

pentru protecţia mediului înconjurător.  

Un alt factor condiţionant al integrării economiei româneşti în structurile UE este 

asigurarea protecţiei mediului înconjurător prin minimizarea, de o manieră eficientă 

din punct de vedere economic, a efectelor negative asupra mediului1, cerinţă care se 

impune cu pregnanţă în sectorul energetic dacă ţinem seama de faptul că acesta, pe 

întregul lanţ - producere-transport-distribuţie-consum al energiei, generează aproxima-

tiv 90% din emisiile poluante din ţara noastră.  

În cadrul obiectivelor energetice din România, pentru respectarea normelor UE de 

poluare a mediului ar trebui utilizate tehnologii foarte costisitoare de desulfurare şi 

reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere. Aplicarea acestora la instalaţiile 

energetice prevăzute a fi reabilitate ar conduce la un cost suplimentar de cca. 1,9 

mld. $ SUA. Astfel, pentru a se putea finanţa integral toate programele de restructu-

rare cu satisfacerea tuturor exigenţelor ecologice legate de integrarea sistemului en-

ergetic românesc în structurile UE ar trebui ca preţul energiei electrice să ajungă, 

treptat, în anul 2000, la 60$/MWh. Această valoare nu va putea fi însă suportată de 

economia naţională, ceea ce va duce la adoptarea numai a acelor programe care vor 

asigura încadrarea în normele naţionale de poluare. După anul 2000 se va trece la 

implementarea acelor tehnologii "curate" menite să ajute la atingerea standardelor 

comunitare de protecţie a mediului.  

În viziunea specialiştilor UE2, o altă coordonată a desăvârşirii Pieţei Unice a En-

ergiei este extinderea UCPTE acţiune ce va impune modificări substanţiale, cu efor-

turi greu de cuantificat la ora actuală, ale structurii unui Sistem Energetic European 

constituit din entităţi foarte diferite din punct de vedere al capacităţilor de generare.  

Creşterea, prin interconectare, a stabilităţii şi siguranţei în funcţionare a sis-

temelor energetice independente (ale căror capacităţi de generare permit acoperirea 

cererii interne de electricitate) a fost, încă de la înfiinţare - în anul 1951 - principalul 

obiectiv al UCPTE, a cărui realizare a determinat extinderea continuă a organizaţiei.  

Deşi comerţul cu electricitate nu a constituit de la început o problemă de interes 

pentru membrii UCPTE, schimbările petrecute în ultimii ani în Europa şi posibilitatea 

aderării unor noi ţări din Centrul şi Estul' continentului au dat o nouă dimensiune 

funcţionării sistemului prin intensificarea schimburilor internaţionale.  

Avantajele de natură tehnică ale funcţionării sincronizate a reţelelor electrice, 

concretizate prin reducerea capacităţilor de rezervă, asistenţă mutuală, mai buna ut i-

lizare a resurselor energetice, posibilitatea închiderii unor tipuri de centrale, alături de 

cele economice şi sociale precum diversificarea alternativelor de schimburi inter-

naţionale, stimularea concurenţei, micşorarea preţurilor energiei electrice, creşterea 

                                                                 
1
 Articolul 19 din Charta Europeană a Energiei  

2
 Friedrich W. Kindermann, Head of Electricity Unit, European Commission, DG XVII in 

"International Conference on East-West Gas and Electricity Interconnections, Budapest, 

Ungary 27-28 oct. 1994.  
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coeziunii politice, economice şi sociale dintre ţările membre sunt numai câteva dintre 

rezultatele obţinute de UCPTE în cei aproape 45 de ani de existenţă.  

În perspectiva extinderii UCPTE, Uniunea Europeană care dispune în prezent de 

supracapacităţi de producţie va deveni, pe termen scurt, exportator net de energie 

electrică, perioadă ce va permite (din punct de vedere al asigurării economiei cu elec-

tricitate) ţărilor din Centrul şi Estul Europei să întreprindă acţiuni de dezvoltare şi re-

tehnologizare a propriilor sisteme energetice în vederea alinierii acestora la stand-

ardele ecologice şi tehnologice impuse de funcţionarea interconectată.  

Realizarea principalelor obiective ale funcţionării interconectate a sistemelor en-

ergetice naţionale - îmbunătăţirea siguranţei şi a calităţii aprovizionării consumatorilor 

şi optimizarea posibilităţilor de producere a energiei electrice presupune, din partea 

fiecărui partener, membru sau viitor membru al UCPTE, respectarea unor cerinţe cum 

sunt: 

 - asigurarea acoperirii permanente a consumului intern de electricitate din 

centralele proprii sau prin import efectuat pe baza unor contracte de livrare 

încheiate cu alţi membri ai UCPTE; 

 menţinerea de către fiecare partener, a unei rezerve de reglaj primar re-

prezentând cel puţin 2,5% din puterea efectiv disponibilă în propriul sistem 

energetic şi posibilitatea punerii acesteia în funcţiune în timp de câteva se-

cunde; 

 echiparea reţelelor electrice aparţinând sistemelor energetice interconectate 

cu sisteme de reglaj secundar (reglaj frecvenţă-putere); 

 proiectarea reţelelor electrice astfel încât structura acestora să asigure re-

spectarea, în orice situaţie, a criteriului de siguranţă N-l1.  

Funcţionarea interconectată a sistemelor energetice aparţinând ţărilor membre 

UCPTE conform principiului colaborării voluntare, fără restricţii de natură politică sau 

economică şi fără limitarea libertăţii de acţiune şi a responsabilităţii întreprinderilor 

interconectate în alimentarea clienţilor cu energie electrică se face pe baza unor reg-

uli de colaborare stabilite de comun acord, publicate sub formă de recomandări în 

rapoartele UCPTE.  

In anul 1990, grupul de lucru intitulat "Funcţionarea Reţelelor Interconectate" a 

redactat un inventar al recomandărilor elaborate de la înfiinţarea UCPTE din care, în 

final, a fost selectat un set de 44 de recomandări structurate pe trei secţiuni - reco-

mandări privind sistemul organizatoric, condiţiile tehnice ale reţelei electrice şi reco-

mandări referitoare la reglaj - ce constituie, în prezent, cadrul tehnic şi organizatoric 

al exploatării în comun a reţelelor interconectate (Anexa 2.1.).  

Acţiunile concrete ale UE privind aderarea ţărilor din Centrul şi Estul Europei la 

UCPTE s-au rezumat, deocamdată, la elaborarea, în cadrul programului PHARE, a 

                                                                 
1
 Respectarea criteriului de siguranţă N-l presupune ca în caz de indisponibilitate a 

unui element constitutiv al reţelei (linie electrică, transformator etc.) celelalte elemente 

rămase în funcţiune să fie capabile să preia sarcina suplimentară provocată de avarie.  
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două studii de specialitate1 şi la propunerea lansării Programului Reţelei Transeuro-

pene (Transeuropean Network Programme) având ca scop evaluarea importanţei 

tehnice, economice, sociale şi politice a interconexiunilor.  

Astfel, în perspectiva aderării României, Bulgariei şi Albaniei la UCPTE, sub 

egida UE, cu finanţare prin programul PHARE, a fost elaborat un "Studiu tehnic de 

fezabilitate a interconectării Albaniei, Bulgariei şi României cu UCPTE" la a cărui 

realizare au participat atât reprezentanţi ai EDF (Franţa), ENEL (Italia), PPC (Grecia) 

şi SEP (Olanda), cât şi specialişti din RENEL (România), NEK (Bulgaria) şi KESH 

(Albania). Obiectivele acestui studiu au constat în: identificarea concordanţelor şi 

neconcordanţelor dintre caracteristicile sistemelor energetice şi recomandările 

UCPTE privind funcţionarea interconectată; analiza condiţiei tehnice a reţelelor elec-

trice existente şi a posibilităţilor concrete de rezolvare a problemelor generate de 

situaţia din fosta Iugoslavie, evaluarea investiţiilor necesare şi determinarea prior i-

tăţilor în acest domeniu; formularea strategiilor privind interconectarea sistemelor en-

ergetice cu UCPTE.  

Din rezultatele studiului rezultă faptul că, în cazul României, îndeplinirea cer-

inţelor aderării la UCPTE depinde, din punct de vedere al capacităţilor de generare, de 

creşterea gradului de disponibilitate a centralelor termoelectrice şi de sporirea sig-

uranţei alimentării cu combustibil de calitate prin diversificarea surselor de 

aprovizionare. In ceea ce priveşte centralele hidroelectrice, a fost evidenţiată prob-

lema indisponibilităţii acestora în unele perioade din an cu regim pluviometric scăzut.  

Producerea energiei electrice în centralele termoelectrice necesită perfecţionarea 

tehnologiilor aplicate îndeosebi extinderea preocupărilor care vizează creşterea ran-

damentului teoretic şi a parametrilor ciclului "clasic" cu abur, îmbunătăţirea indicato-

rilor tehnico-economici şi ridicarea disponibilităţii şi fiabilităţii echipamentelor, 

creşterea manevrabilităţii în exploatare, expertizarea şi controlul epuizării duratei de 

viaţă a agregatelor, deoarece grupurile de 50, 100 şi 200 MW din Sistemul Energetic 

Naţional care au depăşit durata de viaţă pot fi reabilitate şi modernizate în vederea 

continuării exploatării lor.  

Siguranţa alimentării cu combustibil de calitate poate fi asigurată prin:  

 încheierea de contracte pe termen lung pentru procurarea de combustibili 

atât din ţară cât şi din import, cu prevederea de obligaţii clare privind can-

tităţile, ritmicitatea livrărilor şi calitatea acestora; 

 utilizarea cu predilecţie a combustibililor din ţară (lignit, huilă); pentru sorturile 

de combustibili din import, ordinea de prioritate va fi: gaze naturale, păcură 

cu conţinut redus de sulf şi huilă energetică; 

 asigurarea surselor valutare necesare importului de combustibili;  

 reducerea costului transportului combustibililor; 

                                                                 
1
 1. Support to the implementation of the agreament between CENTREL and UCPTE; 2. 

Tehnical feasibility study of interconnection of Albania, Bulgaria and Romania with 

UCPTE.  
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 mărirea capacităţii depozitelor de cărbune şi păcură, care să permită procu-

rarea combustibililor în perioadele favorabile, la costuri scăzute şi asigurarea 

unor rezerve pentru perioada de iarnă; 

 intensificarea programelor naţionale privind utilizarea surselor energetice re-

generabile.  

Terminarea lucrărilor la obiectivele hidroenergetice începute ca şi a amenajărilor 

puse în funcţiune (dar neterminate complet) ar duce la creşterea producţiei de energie 

electrică, pentru anul hidrologic mediu, cu cca. 3,3 TWh/an, ajungându-se la un total 

de 19,6 TWh/an (48,9% din potenţialul tehnic amenajabil). Această producţie de en-

ergie echivalează cu reducerea importului anual de resurse energetice clasice cu 

cca. 7800 mil. tcc/an.  

În perioada 1994-2000 programul hidroenergetic urmăreşte terminarea investiţiilor 

începute, îmbunătăţirea exploatării amenajărilor hidro, urmărindu-se reabilitarea agre-

gatelor, creşterea eficienţei folosirii potenţialului hidroenergetic, evitarea producerii de 

incidente şi avarii la echipamentele electrice şi hidromecanice şi a accidentelor la  

construcţiile hidroenergetice.  

În timp ce sistemele de control cu care sunt echipate centralele hidroelectrice şi -

au dovedit eficacitatea în funcţionare, recomandându-se numai îmbunătăţirea sis-

temelor de reglaj primar, în cazul centralelor termoelectrice,  acestea vor necesita 

modificări importante însoţite de lucrări de retehnologizare capital intensive.  

Fezabilitatea interconectării României la UCPTE este condiţionată, în primul 

rând, de trecerea liniei electrice Sibiu-Mintia-Arad-Szeged de la funcţionarea la tensi-

unea de 220 KV la cea de 400 KV pentru care a şi fost proiectată iniţial, investiţia 

necesară fiind estimată la cifra de 21 mil. $ SUA. De asemenea, în ipoteza că sis-

temul energetic al fostei Iugoslavii va funcţiona independent, se impune intensificarea 

cooperării cu Ungaria prin substaţia de la Mukachevo din Ucraina sau prin constitu i-

rea unei noi linii electrice (de exemplu Oradea-Bekescaba).  

În ceea ce priveşte sistemele de protecţie, specialiştii consideră că acestea 

sunt, în general, suficiente permiţând asigurarea eliminării avariilor, singurele substaţii 

ce vor necesita reparaţii fiind cele de la Porţile de Fier, Ţânţăreni şi Urucheşti.  

În varianta în care va avea loc reabilitarea sistemului energetic al fostei Iugoslavii, 

strategia privind procesul de interconectare a României la UCPTE prevede ca soluţie 

optimă din punct de vedere tehnologic şi economic, interconectarea simultană a sis-

temelor energetice ale României şi Bulgariei cu toate ţările vecine UCPTE şi cu 

CENTREL. Pe de altă parte, în cazul continuării conflictului din fosta Iugoslavie 

aderarea României la UCPTE va fi posibilă numai prin intermediul CENTREL (sau cel 

puţin via Ungaria dacă acest lucru se va dovedi fezabil din punct de vedere tehnic).  

Una dintre cele mai importante cerinţe ale aderării României la UCPTE este 

întărirea relaţiilor bi- şi multilaterale cu viitorii parteneri, în scopul definirii condiţiilor de 

funcţionare în sistem interconectat şi al elaborării în comun a unor studii de special i-

tate. De asemenea, în noul context al interconectării cu UCPTE, va fi necesară per-

fecţionarea forţei de muncă, sporirea productivităţii muncii, funcţionarea sistemului de 
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securitate depinzând nu numai de dotarea cu aparatură hardware, dar şi de nivelul de 

calificare a personalului implicat în exploatarea sistemului energetic.  

Preocupările RENEL în domeniul interconectării sistemului energetic naţional cu 

UCPTE s-au concretizat în studii complexe elaborate în cadrul programelor de 

asistenţă iniţiate de Comunitatea Europeană, Banca Mondială şi SUA, din care a 

rezultat un vast program de măsuri pentru adaptarea SEN la cerinţele aderării la 

UCPTE. De altfel, strategia RENEL are în vedere realizarea alinierii SEN la stand-

ardele UCPTE în perspectiva anului 2000. In acest sens, strategia prevede reabili-

tarea unor unităţi generatoare însumând o putere de aproximativ 6100 MW, din care 

5300 MW instalaţii în centrale termoelectrice şi 800 în centrale hidroelectrice, acţiune 

ce va contribui la creşterea gradului de disponibilitate a centralelor şi îmbunătăţirea 

sistemelor de reglaj primar şi secundar. In acelaşi timp, în programele de dezvoltare 

a SEN se prevede punerea în funcţiune a unor capacităţi de 2x700 MW la CNE Cer-

navodă, a altor unităţi totalizând 1000 MW în centrale termoelectrice, respectiv 950 

MW în centrale hidroelectrice, toate acestea beneficiind de echipamente ale căror 

performanţe sunt în deplină concordanţă cu recomandările UCPTE.  

2.2. Potenţialul de resurse naturale şi energie al României  

A. ŢIŢEI 

Potenţialul actual de ţiţei al României este alcătuit din rezerve geologice de-

scoperite în proporţie de 57% şi rezerve de perspectivă de 43%. In cei peste 136 de 

ani de istorie a exploatării petrolului, au fost puse în evidenţă 380 structuri petrolifere, 

cu caracteristici geologice foarte diferite, din totalul rezervelor situate în zona de us-

cat numai 4,9% sunt plasate la adâncimi sub 3500m, în timp ce 95,1% sunt localiza-

te în structuri de adâncime ce depăşesc 3500m.  

Rezervele de ţiţei şi condensat posibil de descoperit în viitor, pent ru factorii pri-

mari de recuperare (de 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 apre-

ciază că vor proveni, în proporţie de 68% din rezerva de prognoză şi 32% din rezerve-

le C, + C2 pe structurile cunoscute. Prognozele efectuate apreciază ca prin realiza-

rea de lucrări de investiţii destinate promovării rezervelor recuperabile de ţiţei, se va 

realiza acoperirea cu rezerve pentru 15-20 ani.  

Suprafaţa cu condiţii de formare şi acumulare de ţiţei are un grad avansat de cer-

cetare. Până în anul 1994 s-au efectuat cca. 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/km2 de uscat, respectiv 2,9 km profil/km2 pe mare. Prin forajul de cer-

cetare au fost săpate cca. 23500 sonde de prospecţiune şi explorare, inclusiv pentru 

gaze, însumând cca. 35 mil. m foraţi. Densitatea medie a forajului este de o sonda la 

6 km2 de suprafaţa cu perspectivă. Activitatea de foraj, după anul 1989, a cunoscut o 

evoluţie descrescândă de la an la an, începând cu anul 1993 remarcându-se totuşi, o 

creştere faţă de 1992 de 24,5%. Eficienţa forajului de exploatare, exprimată în tone 
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ţiţei extras/metru de foraj, variază între valori de 0,820 în anul 1989, 0,536 în anul 

1992 şi 0,968 în anul 1993.  

În anul 1993 producţia de ţiţei a României s-a situat la nivelul de 6,6 mii. tone 

(135000 barili/zi), predominant de greutate specifică şi conţinut scăzut de sulf (32-36° 

API şi 0,4-0,6% sulf), înregistrând o reducere de 30% faţă de anul 1989. Aproximativ 

70% din volumul producţiei de ţiţei extras provine din rezerve primare (aprox. 50%) 

care pot fi exploatate prin energia naturală a zăcământului iar cca. 30% din rezerve 

secundare exploatate prin suplimentarea energiei zăcământului.  

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 - iar pentru rezervele secundare, nivelul 

indicatorului este de 3% ca efect al dificultăţilor în aplicarea proceselor de recuperare 

la scară industrială.  

Curbele de declin ale producţiei anterioare nu reflectă caracteristicile zăcăminte-

lor naturale ci sunt rezultatul deselor deteriorări de echipament care au dus la 

închiderea unor sonde. În anul 1993 s-au exploatat cca. 13800 sonde cu o producţie 

medie de 1,34 tone metrice/zi, 8000 de sonde producând mai puţin de o tonă/zi, ex-

tracţia realizându-se în proporţie de 97,4% prin sondele vechi.  

În ceea ce priveşte dotarea cu instalaţii, echipamente şi utilaje se scot în evi-

denţă următoarele aspecte: 

 echipamentele de fund au un grad de uzură avansat;  

 în perioada 1989-1993, nivelul asigurării cu principalele produse necesare 

unităţilor extractive s-a situat mult sub necesar; 

 cu foarte mici excepţii, nivelul tehnic al instalaţiilor de suprafaţă, se situează 

sub prescripţiile şi normele internaţionale.  

În acelaşi timp, pe lângă faptul că deteriorările de echipament - în special pom-

pele, supapele şi prăjinile de foraj - datorită proastei calităţi a produselor esenţiale 

fabricate în ţară, au contribuit ca unele rezerve iniţial recuperabile să devină irecu-

perabile, acestea au dus la declinul producţiei datorită pierderilor de ţiţei şi angajărilor 

de la sondele necorespunzător etanşate.  

Perspectiva dezvoltării industriei extractive a ţiţeiului este în interdependenţă cu 

gradul de dotare cu infrastructura necesară (conducte) furnizării ţiţeiului brut. În 

prezent, România deţine 4500 km conducte destinate transportului petrolului intern şi 

importat către rafinării, neexistând conducte de ţiţei de legătură cu ţările vecine. Cele 

două sisteme de conducte, cu o capacitate de aprox. 32,0 mil. tma, sunt caracter i-

zate prin: pierderi ridicate comparativ cu standardele internaţionale (între 0,2 şi 0,7) 

datorate tancurilor şi depozitare care permit evaporarea hidrocarburilor, deteriorări 

fizice şi pierderi asociate de-a lungul conductelor grav corodate, măsurare inadecvată 

a debitelor, lipsa controlului complet automatizat la staţiile de pompare.  

În concluzie, previziunile privind evoluţia rezervelor şi a producţiei de ţiţei şi ana-

lizele economico-financiare efectuate, au arătat că industria extractivă de petrol este 

viabilă, perspectivele pentru îmbunătăţirea valorilor de producţie depinzând de atenţia 
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care se va acorda managementului zăcămintelor pe termen lung, accesului la tehno-

logia avansată în domeniul extracţiei şi explorării, precum şi accesului la sursele de 

finanţare destinate dotării cu echipamente performante.  

 

B. GAZE NATURALE 

Rezervele de gaz metan şi gaze asociate sunt localizate în 154 de structuri. 

Zăcămintele de gaz metan din Bazinul Transilvaniei sunt situate la adâncimi cuprinse 

între 150-1600 m şi au un grad ridicat de puritate 99,17-99,77% metan, restul azot, 

oxigen şi dioxid de carbon, nu au compuşi cu sulf şi au conţinut redus de gaze in-

erte) şi presiune mare(40-60 atm). Zăcăminte însemnate de gaze (85 mld. mc) 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 la adâncimi de 

3500 m, în Transilvania.  

În funcţie de gradul de cunoaştere şi posibilităţile tehnico-economice de valorifi-

care a acestora, volumul rezervelor recuperabile de gaze naturale se compune din 

84% gaze libere, restul de 16% fiind gaze asociate.  

Gradul de asigurare a producţiei din rezervele existente este de 17,6 ani iar din 

cele de perspectivă de 6,4 ani.  

În prezent, ROMGAZ extrage gaze naturale din 150 zăcăminte cu 3700 sonde 

productive, cele mai multe zăcăminte producătoare fiind aproape epuizate, din totalul 

de 658 de exploatări, 132 sunt neeconomice. Diminuarea continuă a presiun ilor de 

zăcământ a avut ca efect necesitatea reabilitării şi aducerii la parametrii actuali de 

funcţionare a agregatelor de comprimare.  

Producţia de gaze naturale a înregistrat o scădere continuă datorită declinului 

natural al energiei de zăcământ care se va manifesta pregnant şi în anii următori in-

fluenţând negativ posibilităţile de transport a gazelor cu energie proprie la distanţe 

mari. Pentru viitor se anticipează că exploatarea zăcămintelor de gaze în faza lor 

finală de producţie va evolua cu multe dificultăţi şi implicaţii de natură:  

 tehnică: comprimarea generalizată a gazelor în una, două sau trei trepte de 

presiune, lucrări pentru transformarea unor zăcăminte depletate în depozite 

de înmagazinare subterană, foraj de exploatare în completare pe structuri 

epuizate; 

 tehnologică: defecţiuni în construcţia de fund a sondelor, apariţia fenomenelor 

de inundare, evacuarea apei acumulate în zona perforaturilor cu consecinţe 

negative asupra fundului de sonde activ; 

 economică: atingerea şi depăşirea limitei de rentabilitate a exploatării 

gazelor în diferite variante de extracţie şi de transport către zonele de con-

sum.  

Începând cu anul 1985 ritmul de producţie a devansat ritmul descoperirii de noi 

rezerve, situaţie ce se menţine şi în perioada 1994-2005, neputându-se asigura un 

raport echitabil între rezervele descoperite şi producţiile estimate a se real iza.  

Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, structurat pe 9 subsisteme, 

este alcătuit din conducte dispuse radial, din centrul ţării, şi însumează o lungime de 
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11 mii km, cu diametre cuprinse între 250-1000 mm. Capacitatea sistemului este de 

aproximativ 135 mil. m3/zi (40 mii. mc/an) iar presiunea maximă de lucru a conductei 

este de 50 bari, dar din cauza insuficienţei furnizării gazului, funcţionează cu o pres i-

une medie de 20 bari.  

Sistemul de distribuţie a gazelor, care totalizează peste 15 mii km conducte, 

deservesc 3000 de consumatori industriali, 20 mii consumatori comer-

ciali/instituţionali şi 2,5 mii. consumatori casnici, este lipsit de protecţie catodică şi e 

puternic corodat. Astfel, cca. 11500 km de reţele nu sunt protejate catodic, din care 

cca. 6500 km necesită a fi înlocuite fiind în stare avansată de uzură. Din cei 6500 km 

(având o vechime de 50-60 ani, deci depăşind perioada standard de funcţionare), 

1000 km se află într-o stare critică de coroziune şi uzura reprezentând prioritatea nr. l 

pentru înlocuire, astfel: 50 km în anul 1991, 130 km în 1992 şi 200 km în 1993, restul 

de 620 km urmând a fi înlocuiţi câte 200 km/an.  

Prin dimensiunile sale şi dispunerea teritorială, sistemul naţional de transport al 

gazelor oferă posibilitatea intensificării participării României la fluxurile internaţionale, 

în scopul echilibrării, cererii şi ofertei naţionale de gaz natural. Astfel, conducta de 

transport la distanţa, Izmail din Ucraina, intrată în funcţiune în anul 1974, având o 

lungime de 660 km, transporta gaz din Rusia spre România. Dincolo de punctul de 

livrare a gazului din CSI pentru România, aproape de Izmail, conductele de tranzit 

continua spre Bulgaria şi Turcia.  

România deţine o poziţie favorabilă exploatării unui potenţial care să asigure in-

stalaţii de depozitare a gazului din Asia Centrală sau Orientul Mijlociu prin conducte 

spre Europa, via Turcia. De asemenea, trebuie examinate posibilităţile pentru o altă 

cooperare regională care să includă o participare potenţială a ţărilor vecine în ceea ce 

priveşte terminalul propus a se construi la Constanţa, accesul la furnizarea de gaz 

lichefiat algerian prin Turcia şi participării în consorţiu la examinarea posibilităţii con-

struirii unei uzine de GNL în insula Krk din Croaţia. In acelaşi timp, nu trebuie negl i-

jată utilizarea posibilă a reţelei de conducte existente pentru furnizarea gazului 

rusesc în nord-vestul României spre Ucraina.  

 

C. CĂRBUNE 

Resursele de cărbune ale României constituie baza sistemului energetic naţional 

deoarece 42% din capacitatea instalată pentru producerea energiei funcţionează prin 

arderea cărbunelui. Totodată, ponderea cărbunelui în generarea energiei electrice 

este de 34% iar utilizarea acestuia în centralele termoelectrice reprezintă 42% din 

totalul combustibililor utilizaţi.  

Zăcămintele de cărbune ale României sunt situate în 14 judeţe în care sunt or-

ganizate 34 exploatări miniere de extracţie şi preparare grupate în 3 regii autonome.  

Rezerva geologică de cărbune exploatabilă în condiţiile utilizării tehnologiei ac-

tuale este estimată la 3,5 mld. tone din care: 2,7 mld. tone lignit, 0. 75 mld. tone 

huilă şi 0,05 mld. tone cărbune brun.  

Capacităţile de producţie existente sunt de 52 milioane tone/an cărbune din care: 

44,4 mii. tone/an lignit şi cărbune brun şi 7,6 mii. tone/an huilă.  
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In comparaţie cu cărbunele extras în Europa, în România cărbunele extras este 

de calitate inferioară conţinând substanţe volatile, cenuşă şi sulf în procent ridicat, 

parametrii calitativi inferiori fiind determinaţi de condiţiile geologico-miniere şi carac-

teristicile fizico- minerologice ale zăcămintelor exploatate şi anume:  

 tectonica complexă; 

 adâncime relativ mare de exploatare; 

 intercalaţii frecvente de steril în stratele de cărbune;  

 grosimea stratelor de cărbune în general mică; 

 condiţii hidrogeologice grele, aproximativ 50% din rezervele exploatabile de 

lignit sunt situate sub nivelul hidrostatic, iar pentru o tonă de cărbune extras 

este necesară asecarea şi evacuarea, în medie, a cca. 10 m3 apă; 

 conţinutul ridicat de cenuşă de constituţie.  

Parametrii calitativi inferiori ai cărbunelui extras influenţează negativ evoluţia 

costurilor de extracţie şi de preparare. Impactul calităţii Cărbunelui asupra principal i-

lor consumatori cât şi asupra pieţei cărbunelui este marcat de următorii factori: 

costul producerii energiei, la consumatori este afectat de caracteristicile calitative a 

cărbunelui; calitatea sub standarde a cărbunelui livrat determină creşterea con-

sumului specific pentru producerea energiei electrice (cu 100-150 g/kwh produs); 

gradul de poluare creşte prin arderea incompletă şi eliminarea gazelor şi cenuşilor 

provenite din ardere. De asemenea, impactul ecologic produs de extracţia cărbunelui 

energetic în cariere de suprafaţă este deosebit de mare, necesitând cheltuieli însem-

nate pentru refacerea ecosistemelor afectate.  

Tehnologiile utilizate în activitatea de extracţie a cărbunelui sunt practic la nivelul 

celor utilizate pe plan european. Utilajele şi echipamentele folosite la extracţie şi 

transport sunt, în cea mai mare parte, de fabricaţie internă, unele din acestea în 

cooperare cu firme europene de prestigiu, dar performanţele tehnice şi economice ale 

tehnologiilor aplicate sunt reduse în comparaţie cu cele ce se realizează pe plan eu-

ropean datorită: condiţiilor dificile de exploatare generate de condiţiile de zăcământ 

mai defavorabile faţă de cele ale zăcămintelor aflate în exploatare în alte zone ale 

continentului, fiabilităţii reduse a utilajelor şi echipamentelor, dificultăţile legate de 

starea tehnică deficitară a minelor ca şi a unor cariere.  

Performanţele reduse ale tehnologiilor datorate factorilor menţionaţi generează 

costuri ridicate de producţie. Prin soluţiile ce trebuie adoptate în scopul integrării 

României în UE, producţia de cărbune trebuie să devină competitivă atât din punct de 

vedere calitativ cât şi al preţului.  

 

D. ENERGIE ELECTRICĂ 

În anul 1994, producţia de energie electrică generată în Sistemul Energetic 

Naţional (SEN) s-a ridicat la 55 TWh, reprezentând aproximativ 3% din cea realizată 

în ţările membre ale UE. Din analiza structurii producţiei de electricitate în funcţie de 

tipul combustibilului utilizat în centralele generatoare din România, se constată apor-

tul semnificativ al termocentralelor pe bază de cărbune (35,6%) şi hidrocarburi (40%) 

şi al hidrocentralelor (23,6%), spre deosebire de ţările UE în care centralele nucle-
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aroelectrice asigură aproape 34% din producţie, termocentralele pe bază de cărbuni - 

36,4%, cele pe hidrocarburi - 18,5%, iar hidrocentralele 9,9%.  

La sfârşitul anului 1994, SEN dispunea de o putere instalată de 22042 MW, din 

care în termocentrale 15825 MW (71,8%) şi în hidrocentrale 5913 MW (26,8%); 

termocentralele pe cărbune au totalizat 8587 MW (39%), iar cele pe hidrocarburi 

7238 MW (32,8%). Din puterea totală instalată în centralele electrice din România, 

din motive de indisponibilitate a numeroase echipamente şi subansambluri, precum 

şi din cauza dificultăţilor de asigurare cu combustibili de calitate şi în cantităţi sufi-

ciente, se poate menţine în funcţiune o putere de cca. 10000 MW.  

Pentru anul 2000, luând în considerare reducerile temporare de putere disponibilă 

de cca. 2700 MW în termocentrale, de cca. 1900 MW în hidrocentrale, se prevede o 

putere efectiv disponibilă de 15200 MW.  

Evoluţia parcului de centrale ale RENEL şi ale autoproducătorilor în perioada 

1994-2000 va permite acoperirea consumului în condiţiile eliminării importului de en-

ergie electrică şi producerii maxime de energie electrică pe bază de lignit. La nivelul 

anului 2000, producţia de energie electrică din centralele RENEL va fi de 64100 TWh. 

In această perioadă se va schimba şi structura producţiei pe tipuri de centrale com-

parativ cu anul 1993. Astfel, va creşte ponderea producţiei centralelor termoelectrice 

pe cărbune, a celor hidroelectrice şi a centralei nucleare şi se diminuează cea a cen-

tralelor pe hidrocarburi.  

Deoarece nivelul tehnologiilor utilizate în centralele termoelectrice este cel al 

anilor 1960-1970, grupurile energetice din dotarea acestora au realizat, în ultimii ani, 

o disponibilitate în timp de numai 30-50%, datorată în principal uzurii acestora.  

Gradul de încărcare  al centralelor termoelectrice din România este mai redus 

(33,29%) comparativ cu cel al centralelor din diferite ţări ale Europei (52,63% în Polo-

nia, 42,95% în Belgia etc.), fapt datorat scăderii consumului de energie electrică 

după anul 1989, neasigurării cu combustibil la nivelul necesarului, disponibilităţii re-

duse a unor grupuri care necesită reabilitare, utilizării unui cărbune de calitate infer i-

oară (de provenienţă internă) care a condus la disponibilităţi reduse ale grupurilor en-

ergetice. Pentru anul 2000 se prevede o creştere a gradului de încărcare a termocen-

tralelor RENEL pe cărbune în urma realizării lucrărilor de retehnologizare şi punere în 

funcţiune a capacităţilor în curs de execuţie. Gradul de încărcare al termocentralelor 

pe hidrocarburi va fi în scădere spre anul 2000 din cauza reducerii producţiei de elec-

tricitate pe baza acestui combustibil. In cazul în care centralele pe hidrocarburi vor fi 

încărcate şi pentru export de energie electrică (13,2-16,4 TWh), gradul de încărcare 

al termocentralelor în anul 2000 va fi de 50,45-53,22%.  

Potenţialul hidroenergetic amenajabil al ţării este de aproximativ 40000 GWh/an,  

căruia îi corespunde o putere instalată de cca. 14800 MW.  

In prezent sunt realizate centrale hidroelectrice care însumează o putere in-

stalată de 5913 MW, cu o capacitate de producţie de cca. 16,2 TWh/an (40,6% din 

potenţialul tehnic- amenajabil). Aceste centrale s-au construit cu grupuri având puteri 

unitare cuprinse între 1-200 MW, de fabricaţie sovietică şi românească, la nivelul 

tehnologic al anilor 1960-1970.  
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Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, aflată în execut ie, are, conform proiec-

tului aprobat, o putere instalată de 3500 MW (5x700 MW). Producţia netă de energie 

electrică va fi de 21,016 TWh, la o disponibilitate anuală de 6670 ore, cu un consum 

specific de 22,236 grame uraniu/MWh.  

Alegerea tehnologiei CANDU a avut în vedere, în primul rând, realizarea inde-

pendentei energetice a tării, precum şi posibilităţile industriei româneşti de a asigura 

producţia combustibilului nuclear, apa grea şi majoritatea echipamentelor necesare. 

Reactorul CANDU este caracterizat printr-un grad ridicat de securitate nucleară, 

asigurând un nivel de protejare a populaţiei şi mediului la nivelul standardelor inter-

naţionale. Producerea energiei electrice în centralele nucleare de tipul CANDU per-

mite realizarea unor costuri concurentiale în raport cu alte tehnologii.  

În prezentul program se prevede realizarea până în anul 2000 numai a primelor 

două unităţi şi executarea de lucrări de conservare pentru celelalte unităţi. Asigurarea 

resurselor financiare se va face de la bugetul statului şi credite sau alte surse ex-

terne. Volumul de investiţii estimat pentru perioada 1994-2000 totalizează 1424,8 mil. 

US $, din care 309,3 mil. US $ import, pentru Unitatea nr. l fiind necesari 530,0 mil. 

US $. Pentru Unitatea 2 sunt în derulare tratative pentru atragerea de capital străin.  

Pe baza producţiei care va fi realizată de aceste două grupuri, se prevede pentru 

anul 2000 o producţie de energie electrică, de aproximativ 5,9 mld. kWh, ceea ce 

reprezintă o reducere a importului de hidrocarburi de 2,6 mil. tcc, corespunzător unui 

efort valutar net de cca. 144,2 mil. US $.  

Punerea în funcţiune a acestor unităţi are, de asemenea, o influenţă benefică 

asupra mediului înconjurător.  

Preţul unui KWh produs în prima unitate este cuprins între 3,0 şi 3,4 cenţi, la un 

factor de încărcare care variază între 70-80% iar la a doua unitate de 3 cenţi, la un 

factor de încărcare de 80%. Aceste preţuri sunt comparabile cu cele realizate de 

producătorii din Canada. Din această cauză aceste capacităţi constituie proiecte pr i-

oritare în etapa următoare de dezvoltare a ramurii producerii energiei electrice.  

Realizarea profilului final a acestui important obiectiv energetic depinde de evo-

luţia viitoare a consumului de energie după anul 2000, de posibilităţile externe de fi-

nanţare şi apariţia unei pieţe pentru export de energie electrică în ţările vecine.  

Având în vedere excedentul de capacităţi de producţie în centralele existente, 

configuraţia şi capacităţile de transport ale reţelelor electrice ale României, rezultă că 

va fi posibil exportul de energie electrică, atât în perspectiva apropiată (1995-1998) 

cât şi într-o perspectivă mai îndepărtată (2000-2003).  

Exportul este condiţionat de identificarea unor clienţi potenţiali, de asigurarea 

resurselor de energie primară (corespunzătoare producţiei de export), în condiţii de 

rentabilitate.  

Se precizează că atât capacităţile de producere cât şi cele de transport permit, 

teoretic (în afara vârfului de sarcină), un export de energie electrică de până la 2500 

MW din centrale şi 1350-2600 MW prin reţele electrice de transport.  

Subliniem şi posibilitatea folosirii în viitor a liniei electrice de interconex iune de 

400 kV Ucraina Sud-Bulgaria - în cazul perfectării unui acord cu Bulgaria pentru folo-
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sirea acestei linii, ceea ce conduce la creşterea capacităţii de transport a reţelelor la 

export (în direcţiile nord-est, sud şi sud-vest).  

Partenerii potenţiali pentru exportul de energie electrică sunt Grecia şi Bulgaria, 

Republica Moldova, Ucraina, Slovacia, Italia şi fostele ţări ale Iugoslaviei. In această 

apreciere se are în vedere perspectiva opririi în viitor a centralelor nucleare de prove-

nienţă sovietică, cu grad de securitate inferior normelor vest-europene.  

În cazul în care se va realiza actuala prognoză a consumului de energie elec-

trică, în anul 2000 s-ar putea produce suplimentar în capacităţile existente pe hidro-

carburi ale RENEL 13,2 TWh-16,4 TWh (1530 MW-1867 MW) pentru export.  

Preţurile de vânzare ale energiei electrice la export se vor stabili prin negociere, 

diferenţiate pe perioada de consum (sezon, zi-noapte, zi de lucru - zi de sărbătoare, 

vârf de consum - gol de consum), pentru fiecare partener, funcţie de costurile de pro-

ducere şi transport în condiţiile reale ale cererii de ofertă.  

. Sistemul existent de reţele electrice oferă şi posibilitatea unui tranzit de energie 

electrică a cărui valoare depinde, de asemenea, de partenerii externi. Taxele de 

tranzit trebuie să acopere cel puţin costurile de exploatare (pierderi mărite), întreţi-

nere, o parte din cheltuielile de capital şi un profit.  

Realizarea interconectării cu "Uniunea pentru Coordonarea Producerii şi 

Transportului Electricităţii" (UCPTE) va crea, pe lângă îmbunătăţirea calităţii energiei 

electrice (frecvenţă, siguranţă şi continuitate în alimentare la schimb "zero"), şi pos i-

bilităţile realizării de export sau tranzit cu sistemele energetice interconectate, toţi 

partenerii potenţiali fiind membri UCPTE (fosta Iugoslavie, Grecia, Italia) sau dorind 

să se afilieze la acest sistem (Ungaria, Bulgaria).  

Din cele prezentate se constată existenţa unor capacităţi energetice care re-

prezintă garanţia Sistemului Electroenergetic Naţional pentru unele situaţii deosebite, 

cum ar fi: schimbarea condiţiilor de obţinere a combustibililor primari de pe piaţa ex-

ternă (criza de hidrocarburi), mărirea consumului de energie electrică cu un ritm de 

creştere mai mare decât cel prognozat, nefinalizarea la timp a unor investiţii.  

2. 3. Concordanţe şi neconcordanţe între cerinţele integrării sectorului 

energetic în structurile europene şi potenţialul de resurse energetice şi 

energie 

Integrarea sectorului energetic în structurile europene presupune ca pornind de la 

volumul, structura şi calitatea potenţialului existent de resurse energetice şi energie 

şi prin valorificarea tuturor oportunităţilor disponibile să se realizeze adaptarea trep-

tată la reglementările comunitare prevăzute pentru acest domeniu. In acest scop es-

te necesară identificarea principalelor puncte de convergenţă dintre cerinţele integrării 

şi posibilităţile de satisfacere a acestora precum şi a neconcordanţelor ce se impun a 

fi eliminate (tabelul 2.2.).  

Tabelul 2.2 - Concordanţe şi neconcordanţe între cerinţele integrării 
sectorului energetic în structurile europene şi potenţialul de resurse 

energetice şi energie  
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Concordanţe Neconcordanţe 

ENERGIE ELECTRICĂ 

* Excedentul de capacităţi de producţie, 

configuraţia şi capacităţile de transport ale 

reţelelor electrice fac posibil exportul  

13,2-16,4 TWh în perspectiva anului 2000) 

* Producerea electricităţii în reactoarele 

CNE va asigura: 

- un grad de încărcare de 70-80%; 

- protejarea mediului înconjurător la nivelul 

standardelor internaţionale; 

- realizarea unor costuri de producţie 

concurenţiale 

* Sistemul de reţele electrice oferă 

posibilitatea efectuării tranzitului de 

electricitate 

* SEN oferă posibilitatea menţinerii unei 

rezerve de reglaj primar de cel puţin 2,5% 

din puterea efectiv disponibilă în sistem  

* Gradul de încărcare a centralelor 

termoelectrice (33,29%) este mai redus 

comparativ cu cel al centralelor din ţările 

UE 

* Disponibilitatea grupurilor energetice 

(30-50%) este mai mică decât a celor 

din ţările UE 

* Nivelul tehnologiilor utilizate în centra-

lele existente este cel al anilor 1960-1970 

* Productivitatea muncii este mai 

scăzută decât în sistemele energetice 

ale UE 

* Nivelul poluării depăşeşte standardele  

internaţionale 

* Preţurile energiei electrice sunt mai 

mici decât cele practicate în ţările UE 

CĂRBUNE 

* Tehnologiile utilizate în activitatea de 

extracţie a cărbunelui sunt la nivelul celor 

utilizate pe plan european 

* Infrastructuri pentru exploatare (mine, 

cariere) şi preparare comparative cu cele 

ale ţărilor comunitare 

* Resurse care asigură în mare parte 

necesităţile economiei în timp (54 ani) 

* Caracteristici calitative ale produselor 

miniere sub standardele existente pe 

plan european şi mondial: 

- puteri calorifice reduse; 

- lignit 1400-1800 Kcal/kg; 

- huilă pentru cocs 4600-6600 Kcal/kg; 

- huilă mixtă energetică 2200-3300 

Kcal/kg 

* Condiţii geologico-miniere dificile ale 

zăcămintelor exploatate 

* Nivel de poluare situat peste 

standardele internaţionale 

* Decalaj între performanţele româneşti 

şi cele internaţionale în ceea ce priveşte 

productivitatea muncii (200 kg/miner-oră 

faţă de 758 kg/miner-oră în ţările UE 

* Fiabilitate redusă a utilajelor şi echipa-

mentelor 

* Activitate economică care implică 

subvenţionarea produselor 

 

ŢIŢEI 

* Calitate superioară a ţiţeiului, caracterizată * Preţurile practicate reprezintă 72% din 
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prin greutate specifică şi conţinut scăzut de 

sulf (32-36° API, 0,4- 0,6% sulf) 

caracteristici ce contribuie la reducerea 

substanţială a cheltuielilor de transport şi 

depozitare şi la creşterea randamentului de 

procesare 

* Tradiţie şi experienţă îndelungată în 

domeniu 

* Volumul producţiei de ţiţei extras provine în 

proporţie de 70% din rezerve primare care 

pot fi exploatate prin energia naturală a 

zăcământului 

* Resurse care satisfac necesităţile 

economiei în timp (18-20 ani) 

preţul mondial 

- Dotări caracterizate prin uzură fizică şi 

morală, nivelul tehnic al instalaţiilor de 

suprafaţă situându-se sub prescripţiile 

şi normele internaţionale extracţia 

realizându-se în proporţie de 97,4% prin 

sondele vechi (8000 sonde producând 

sub o tonă pe zi) 

* Inexistenţa unor conducte de ţiţei de 

legătură cu ţările vecine 

* Sistemele interne de conducte sunt 

caracterizate prin 

- pierderi ridicate comparativ cu 

standardele internaţionale (0,2-0,7%)  

- deteriorări fizice  

- măsurare inadecvată a debitelor 

GAZE NATURALE 

* Zăcămintele de gaz metan sunt 

caracterizate prin: 

- grad ridicat de puritate (99,17-99,77% 

metan) 

- fără compuşi cu sulf 

- conţinut redus de gaze inerte 

- presiune mare (40-60 atm) 

* Resurse care asigură necesităţile 

economiei pe 25 ani 

* Sistem naţional de transport al gazelor cu 

dimensiuni şi dispunere teritorială 

favorabile intensificării participării României 

la fluxurile internaţionale 

* Inexistenţa unui cadru legislativ - 

normativ adecvat care să permită 

reglementarea flexibilă a transportului şi 

distribuţiei gazelor naturale în vederea 

eliminării riscurilor şi protejării 

competiţiei 

* Preţul gazului metan obţinut din 

producţia internă reprezintă 60% din cel 

de comercializare pe piaţa externă 

* Inexistenţa unei agenţii naţionale 

pentru gaze naturale cu rol de 

implementare a politicii statului în 

domeniul gazelor naturale  

* Dificultăţi de natură tehnică şi 

tehnologică 

 



Capitolul 3 -  CERINŢE ŞI POSIBILITĂŢI DE 

INTEGRARE A INDUSTRIEI EXTRACTIVE A 

MINEREURILOR ŞI DE PRELUCRARE PRIMARĂ ÎN 

STRUCTURILE ECONOMICE ALE UNIUNII EUROPENE 

 

Industria extractivă a minereurilor este o verigă principală a lanţului ce inter-

ferează şi intercondiţionează evoluţia preţurilor în aproape toate sectoarele industriale 

ale economiei. Fiecare sector industrial şi industria în ansamblu, încorporează sub o 

formă sau alta produse miniere. Consumatorii principali sunt metalurgia neferoasă, 

siderurgia, industria chimică, industria materialelor de construcţii, construcţii metalice  

şi produse din metal etc.  

Calitatea produselor miniere, influenţează în mod direct atât consumurile de ma-

terii prime şi energie cât şi calitatea produselor obţinute. Este cunoscut faptul că, în 

general, conţinuturile în substanţe minerale utile a minereurilor din ţara noastră, nu 

satisfac decât în mică măsură cerinţele industriilor prelucrătoare. Astfel, în condiţiile 

integrării Europene a României, menţinerea în funcţiune a capac ităţilor de producţie, 

depinde în mare măsură de posibilitatea de adaptare a industriei extractive la o piaţă 

dură, influenţată de eliminarea treptată a subvenţiilor alocate sectorului minier, 

eliminarea progresivă a taxelor vamale, precum şi de cal itatea produselor miniere 

care se vor comercializa liber pe piaţa românească.  

Ponderea produselor miniere în consumul industrial şi casnic în România la prin-

cipalele produse este de 79% la metale neferoase, 98% la substanţe nemetalifere, 

100% la sare şi ape minerale.  

3.1. Cerinţele privind sectorul de extracţie a minereurilor generate de 

integrarea României în UE 

Adaptarea industriei metalurgice la condiţiile integrării României la UE  presupune 

un efort deosebit din punct de vedere tehnologic, economic, ecologic şi social. Acest 

efort trebuie susţinut, în special, de industria extractivă cea care furnizează materia 

primă necesară metalurgiei, deoarece, produsele miniere româneşti nu satisfac, în 

mare măsură, necesităţile calitative şi cantitative de materii prime pentru producerea 

oţelului, cuprului, aluminiului etc.  

Industria extractivă nu exportă minereurile ca atare, acestea fiind preluate de 

producţia internă de metale, ciment etc. In cazul în care prin activităţile de modern i-

zare a preparării minereurilor şi creşterea, după o primă preparare, a calităţii pro-

duselor miniere, industria extractivă contribuie la îmbunătăţirea produselor industriei 

metalurgice astfel încât să poată pătrunde pe piaţa UE.  

Industria siderurgică, după o perioadă de declin accentuat, odată cu anul 1992 a 

cunoscut o creştere constantă. Adaptarea industriei siderurgice la economia de piaţă 
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s-a făcut în condiţiile menţinerii în funcţiune a utilajelor şi tehnologiilor moderne ex-

istente anterior anului 1989, premisă de bază în prognozele efectuate în care se 

apreciază că producţia de oţel va atinge 5000 mii tone în anul 1996 şi, respectiv 7430 

mii tone, în anul 2000 (Tabelul 3.1.).  

 

Tabelul 3.1 - Evoluţia necesarului de minereu de fier (mii tone)  

 1989 1992 1996 2000 

Producţia de oţel
1
 10938 3717 5000 7430 

Minereu de fie
2
r
31

 15601 5012 7200 10400 

* Fără producţia de oţel electric.  

Sursa: Date culese de la Ministerul Industriilor 

 

Creşterea producţiei s-a făcut simţită mai ales la produsele inferioare calitativ dar 

care au avut o bună piaţă de desfacere la export. De aceea, pentru a răspunde cer-

inţelor calitative impuse de UE, este oportună, în primul rând, eliminarea dificultăţilor 

în acoperirea necesarului de materii prime pentru siderurgia românească, deoarece:  

 minereurile indigene nu constituie o bază de aprovizionare pentru siderurgia 

românească, având în vedere ponderea scăzută (cca. 3-4% din necesar), 

calitatea inferioară (conţinut scăzut de fier şi ridicat de silice), precum şi 

rezervele mici existente; 

 calitatea inferioară a minereurilor de Krivoi-Rog (conţinut ridicat de silice şi 

alumină şi reductibilitate slabă), folosite în şarja fabricilor de aglomerare, 

comparativ cu minereurile bogate, utilizate în Europa Occidentală (m inereuri 

provenite din Brazilia şi Australia), caracteristici ce diminuează performanţele 

energetice ale instalaţiilor de aglomerare şi ale furnalelor; 

 conjunctura politico-economică a statelor din fosta URSS, în continuă 

schimbare, plasează piaţa minereurilor de la Krivoi-Rog, în perioada imediat 

următoare, pe o poziţie nesigură, mai ales din punct de vedere al preţului de 

achiziţie.  

Comparativ cu situaţia în care se folosesc în încărcătura minereuri Krivoi-Rog (cu 

circa 56-58% Fe) utilizarea minereurilor de fier bogate (cu cca. 62-64% Fe), ar de-

termina creşterea producţiei furnalelor cu cca. 20%. Faţă de aceste situaţii, apreciem 

                                                                 
1
 Din punct de vedere al structurii necesarului de minereuri de fier, pentru per ioada 1989-

1992, aceasta a fost următoarea: 

- 58% minereuri import - Est: Krivoi-Rog, respectiv: 

 * 28% minereuri mărunte şi concentrate, utilizate în cadrul fabricilor de aglomerare; 

       * 30% pelete; 

- 38% minereuri din import - Vest, respectiv: 

* 30% utilizabile în şarja de aglomerare; 

* 8% minereuri bulgări pentru furnale; 

 - 4% minereuri de fier indigene.  
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că trebuie diminuată proporţia de minereuri şi concentrate importate din Ucraina, de 

calitate inferioară, în aşa fel încât numărul furnalelor ce urmează a asigura realizarea 

producţiei de oţel prognozate, să fie redus cu efecte benefice asupra consumului de 

cocs în elaborarea fontei (o diminuare a acesteia cu aproximativ 10-15%).  

Aprovizionarea cu minereu de fier de bună calitate, oferă avantaje din punctul de 

vedere al calităţii metalului obţinut şi al consumului de materii prime. Deşi sursa de 

aprovizionare cu astfel de minereuri este situată la mare distanţă de ţară (Brazilia, 

Australia), aşezarea geografică a României permite aprovizionarea pe cale maritimă 

cu materii prime, la costuri competitive.  

Necesarul anual de huilă cocsificabilă în perspectiva anilor 1996-2002, este 

prevăzut să fie asigurat de către RAH-Petroşani. Acest necesar a fost estimat la 

1150 mii tone huilă cocsificabilă pentru anul 1996, ceea ce reprezintă 35% din total, 

diferenţa de 2150 mii tone procurându-se din import. Pentru anul 2000, datorită 

creşterii producţiei de oţel, deşi ponderile necesare constante, RAH Petreşti va asig-

ura 1620 mii tone huilă cocsificabilă iar diferenţa de 2980 mii tone se va procura din 

import.  

Cărbunii cocsificabili livraţi de RAH-Petroşani sunt de calitate inferioară, deşi 

sunt evaluaţi la un preţ apropiat celor din import, ceea ce a determinat înregistrarea 

unor cheltuieli suplimentare, atât la cocsificare, cât şi la elaborare a fontei (tabelul 

3.2.).  

Prin modernizarea şi retehnologizarea unităţilor de preparare ale RAH-Petroşani, 

huilă cocsificabilă va atinge nivelul cerinţelor calitative şi vor fi compet itive din punctul 

de vedere al produselor obţinute din import. Totuşi trebuie menţionat faptul că, în 

acest caz, RAH Petroşani va putea oferi numai 600 mii tone hui lă cocsificabilă 

diferenţa de circa 1 mii. t/an, la nivelul anului 2002, va trebui importată ceea ce va 

necesita efortul suplimentar de cca. 55-75 mil. $, în funcţie de sursa de 

aprovizionare.  

 

Tabelul 3.2 - Calitatea şi preţul cărbunilor cocsificabili aprovizionaţi  
din ţară şi din import (%) 

Caracteristici RAH-

Petroşani 

Import 

Ucraina Australia 

Conţinut de cenuşă 8,5-12,0 8 4,5-9,0 

Conţinut de volatile 37,0-40,0 21-30 17,0-22,0 

Conţinut de sulf 1,8-2,3 1 0,4-1 

Uniflare liberă 1-2 4,7 3-4 

Preţ de livrare, fără transport pe 

teritoriul României ($/t) 

51-63 48-50 50-61* 

* CIF Constanţa 

Sursa: Date luate de la Ministerul Industriilor.  
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În ceea ce priveşte introducerea noilor tehnologii la elaborarea oţelului acestea 

vor determina creşterea gradului de competitivitate a produselor metalurgice 

româneşti pe piaţa Uniunii Europene. Astfel, începând cu anul 1996, prin intrarea în 

funcţiune a instalaţiei de injectare a cărbunelui în Furnalele nr. 4,5 şi 6 din cadrul 

SIDEX -Galaţi se poate folosi un cărbune inferior din punct de vedere calitativ, celui 

cocsificabil, având o diferenţă de preţ, în cazul importului, de aproximativ 5 $/t.  

Utilizarea utilajelor tehnologice la capacitatea optimă, stabilită prin programul de 

producţie precum şi introducerea instalaţiei de insuflare a cărbunelui la unul din cei 

mai importanţie producători de oţel din ţară, va determina o scădere a consumului 

specific de cărbune cocsificabil.  

Producţia de metale neferoase datorită reducerii capacităţilor de producţie, cal i-

tăţii slabe a minereurilor livrate de sectorul extractiv, lipsei fondurilor necesare impor-

tului de materii prime, consumului deosebit de mare de energie şi nu în ultimul rând, 

poluării deosebite a zonelor în care sunt siturate unităţile de producţie a înregistrat o 

scădere spectaculoasă după anul 1989. Tehnologiile folosite pentru obţinerea metale-

lor neferoase, clasice, sunt utilizate de marea majoritate a producătorilor mondiali de 

aluminiu, cupru, plumb şi zinc. Exploatarea utilajelor tehnologice, caracterizată prin  

fiabilitate scăzută, parametri tehnico-economici inferiori, lipsa pieselor de schimb 

precum şi lipsa preocupărilor privind protecţia mediului înconjurător au condus la 

consumuri energetice şi de materii prime deosebit de mari, şi în unele zone, la 

adevărate catastrofe ecologice.  

Restructurarea industriei metalurgice astfel încât să îndeplinească cerinţele in-

tegrării europene, presupune şi retehnologizarea şi modernizarea industriei extrac-

tive, în aşa fel încât aceasta să poată furniza materii prime de bună calitate şi la 

preţuri avantajoase. Calitatea inferioară şi condiţiile dificile de zăcământ, alături de alţi 

factori (tehnologici, economici, de management şi ecologici) influenţează negativ ac-

tivitatea de extracţie şi preparare a minereurilor neferoase care, în ansamblu, este 

nerentabilă, ceea ce impune alocarea unor importante fonduri pentru acoperirea 

pierderilor la multe din unităţile de exploatare (în special la cele de cupru) sub formă 

de subvenţii. In condiţiile aderării la UE subvenţiile acordate întreprinderilor miniere 

nerentabile trebuie eliminate, iar calitatea produselor miniere trebuie să corespundă 

standardelor internaţionale. Astfel, sectorul minier prin modernizare şi retehnologizare 

poate susţine adaptarea metalurgiei la piaţa europeană, având în vedere că, pe piaţa 

mondială a metalelor neferoase grele (plumb, zinc, cupru) conform unei prognoze a 

Băncii Mondiale, se vor înregistra creşteri ale cererii începând cu anul 1995.  

Pentru valorificarea rezervelor de minereuri cuprifere este oportună dezvoltarea 

producţiei de cupru în concentrate, îndeosebi la cele trei zăcăminte de la Roşia-

Poieni, Moldova Nouă - banatite şi Bălan în care se află peste 90% din rezervele geo-

logice de minereu cuprifer ale ţării. Volumul mare de rezerve care pot fi valorificate 

prin tehnologiile existente, capacitatea de prelucrare proiectată de circa 9 milioane 

de tone pe an, necesarul de cupru pe piaţa internă, posibilitatea de reducere a 

costurilor prin redotare, retehnologizare şi modernizare sunt argumente care p le-

dează pentru acordarea în continuare a unei atenţii deosebite acestui obiectiv de im-
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portanţă strategică pentru România care poate asigura în condiţii de eficienţă eco-

nomică o parte importantă din cuprul necesar economiei. Conţinutul minereurilor cu-

prifere de 0,3% Cu nu poate asigura o prelucrare metalurgică eficientă, ceea ce im-

pune introducerea celor mai moderne tehnologii de preparare pentru asigurarea 

conţinutului de metal în concentrat de cupru impuse de normele metalurgiei neferoa-

se.  

În urma reducerii activităţii combinatului metalurgic de la Copşa Mică cererea de 

concentrate de Pb şi n-a înregistrat o scădere semnificativă. Acţiunile de retehnologi-

zare precum şi dotarea uzinei metalurgice cu sisteme antipoluante, vor determina 

reluarea activităţii economice. Menţionăm că reducerea gradului de poluare constituie 

o cerinţă ce trebuie onorată în momentul accederii în UE, care are cele mai ridicate 

standarde de protecţia mediului înconjurător şi care impune membrilor asociaţi să 

corespundă acestor standarde.  

Stocul de concentrate zincoase creat prin reducerea activităţii metalurgice de 

aprox. 46000 tone, a fost comercializată la export în anul 1994, şi stocul de 75000 

tone de concentrate colective de Pb şi Zn din rezerva naţională a fost trecut în propr i-

etatea Regiei 

Plumbului şi Zincului - Baia-Mare, urmând a fi reprelucrat şi exportat.  

În concluzie, cerinţele sectorului de producţie a metalelor neferoase şi preţioase, 

pentru integrarea în structurile economice ale UE se pot sintetiza:  

1. Asigurarea stabilităţii economice a sectorului, prin: 

 reabilitarea, oprirea declinului producţiei precum şi relansarea sectorului;  

 existenţa reală a pieţei interne (sectorul metalurgic) dar şi posibilitatea 

întrepătrunderii cu piaţa externă; 

 adoptarea unei politici economice de menţinere în funcţiune a principalelor 

capacităţi de producţie care în prezent reprezintă peste 20 milioane tone m i-

nereuri pe an; 

 creşterea productivităţii muncii, reducerea treptată a costurilor de producţie şi 

eliminarea subvenţiei de la buget pentru produsele miniere; 

 restructurarea organizatorică pentru adaptarea la condiţiile economiei de 

piaţă.  

Prin asigurarea stabilităţii economice, sectorul producţiei miniere de metale 

neferoase şi preţioase va susţine capacitatea de aprovizionare a economiei româneşti 

şi va fi pregătit pentru a face faţă concurenţei occidentale, având în vedere că, între 

România şi UE este în curs de stabilire a unei zone de liber schimb.  

2. Restructurări tehnologice  (convenţionale şi neconvenţionale) care contribuie 

la creşterea competitivităţii şi care pot implica importuri de tehnologii şi dotări precum 

şi colaborări cu firme specializate.  

3. Adaptarea de reglementări la practica inte rnaţională: 

 modificarea criteriilor şi normelor actuale de clasificare a rezervelor geologice 

de substanţe minerale utile (definirea de noi principii de clasificare legate de 

valoarea economică a rezervelor); 
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 elaborarea reglementărilor privind regimul juridic al terenurilor ocupate de ac-

tivitatea de exploatare şi explorare minieră; 

 alinierea la standardele şi normele internaţionale de protecţia mediului;  

 aplicarea practicii internaţionale privind stabilirea preţului produselor miniere 

în cadrul preţului final al metalului lingou livrat de sectorul metalurgic (65% 

din acesta, faţă de până la 49%, în prezent).  

4. Reglementările Europene privind protecţia mediului evidenţiază 

necesitatea unor acţiuni pentru diminuarea impactului ecologic creat de desfăşu-

rarea activităţilor miniere care se referă la: 

 reziduurile lichide: 

 optimizarea debitelor de apă industrială utilizate în fluxurile tehnolog-

ice pentru reducerea cantităţilor de ape reziduale impurificate;  

 reducerea gradului de poluare a apelor reziduale; 

 epurarea fizică (sedimentare, filtrare directă, electro-flotaţie) şi diurnică 

(electrodializă, osmoză inversă, schimbători de ioni); 

 diminuarea cantităţilor de steril extras şi mărirea pantelor de taluz cu 

efecte asupra reducerii suprafeţelor de teren dezafectat pentru halde;  

 raţionalizarea folosirii iazurilor de decantare silvic, a terenurilor afectate 

de activităţile miniere; 

 monitorizarea condiţiilor de mediu în zonele cu activitate minieră;  

 corelarea legislativă cu normele internaţionale din domeniul protecţiei 

mediului.  

5. Stimularea legăturilor directe între producătorii interni şi cei din UE 

Activitatea de extracţie a minereurilor nemetalifere spre deosebire de cea a mi-

nereurilor feroase este rentabilă, nefiind necesare subvenţii din partea statului. Pon-

derea cea mai mare în cadrul acestei activităţi o deţine extracţia sării, alături de care 

se mai exploatează: calcar, bentonită, mică, feldspat (15% din totalul producţiei).  

Tehnologia utilizată pentru prepararea sării este aceeaşi cu cea utilizată pe plan 

mondial, dar fiabilitatea utilajelor este redusă datorită gradului ridicat de uzură şi al 

activităţilor de întreţinere şi reparaţii necorespunzătoare, însoţit de consumuri ener-

getice mari. Ambalarea în saci, pungi sau cutii de carton şi paletizarea sării, este 

mult sub nivelul altor ţări. Dotarea cu utilaje necesare ambalării corespunzătoare la 

nivelul exigenţelor externe din punct de vedere al livrării şi prezentării produselor este 

necorespunzătoare îngreunând pătrunderea produselor pe piaţa europeană.  

Cu toate acestea exportul de sare şi produse nemetalifere a scăzut ca urmare a 

instituirii embargoului asupra fostei Iugoslavii, pierderea aproape în totalitate a pieţelor 

din Bulgaria precum şi reducerea cererii de astfel de produse din partea Ungariei.  

In aceste condiţii se încearcă reorientarea exportului spre ţările Comunităţii Euro-

pene dar, datorită calităţii necorespunzătoare a ambalajelor, varietăţii scăzute a pro-

duselor oferite şi costurilor mari de producţie şi transport nu s -au obţinut rezultate 

semnificative.  

Cerinţele integrării acestui sector în UE la cerinţele pieţei şi anume:  
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 îmbunătăţirea tehnologiilor de fabricaţie şi a calităţii prin retehnologizarea 

sectorului de extracţie şi preparare a sării.  

Prin retehnologizare se urmăreşte creşterea competitivităţii produselor prin:  

 eliminarea prafului din produsul finit; 

 realizarea unor sortimente superioare de sare cu un conţinut ridicat de NaCl 

şi un "grad de alb" superior; 

 reducerea consumurilor energetice şi de combustibil;  

 realizarea unor linii automate de ambalare, urmărindu-se prezentarea pro-

duselor la standarde internaţionale ce măresc atractivitatea cumpărătorilor 

pentru produsele comercializate; 

 realizarea unor instalaţii automate pentru iodarea sării;  

 mecanizarea integrală a tuturor operaţiilor din subteran;  

 introducerea măcinării autogene având ca obiective principale reducerea 

conţinutului de praf şi a consumului de energie.  

 Realizarea unor produse noi care să diversifice oferta pentru potenţiali benefi-

ciari interni şi externi.  

 Reducerea impactului ecologic asupra mediului înconjurător.  

In România, exploatarea sării în soluţie, a făcut să apară unele fenomene legate 

de stabilitatea suprafeţelor din zona de exploatare ca urmare a influenţei golurilor de 

dizolvare şi a circulaţiei apelor meteorice şi freatice pe "spinarea" zăcămintelor de 

sare, poluarea pânzelor freatice şi a solului cu saramură şi produse petroliere, 

apariţia surpărilor până la nivelul solului şi formarea unor lacuri sărate. Astfel, prin 

programele de exploatare s-a stabilit obligativitatea folosirii fluidului izolat conform 

programelor tehnologice impune dirijarea controlată a dizolvărilor din sondă.  

Cimentul reprezintă unul dintre materialele de contrucţii de largă utilizare care, 

îşi are asigurată baza de materii prime (clincherul în principal) din producţia internă. 

De remarcat, este faptul că, în general, materiile prime utilizate în producerea 

clincherului (calcarul şi argila), sunt asigurate din carierele proprii, fără să ridice 

probleme deosebite.  

Fiind un produs energointensiv, principala problemă cu care se confruntă această 

ramură este asigurarea resurselor energetice necesară, în special pentru piro-

procesare şi măcinare, ca faze principale ale fluxului tehnologic de obţinere a cimen-

tului.  

Cerinţele integrării pe piaţa europeană a industriei cimentului pot fi privite prin 

prizma avantajelor comparative şi competitive. Astfel, deşi materia primă este asig-

urată integral din resurse interne, existând un potenţial productiv capabil să satisfacă 

cererea internă şi externă, consumul energetic realizat este cu 10-13% mai mare 

decât în ţările europene producătoare iar nivelul de poluare este mult peste limitele 

admise. De asemenea, ponderea cimentului de calitate superioară în totalul 

producţiei este mai scăzută comparativ cu cea din ţările producătoare dezvoltate, iar 

uzura fizică şi morală a utilajelor şi instalaţiilor este deosebit de ridicată (vechimea 

acestora este de cca. 20-25 ani). La aceste dezavantaje putem adăuga faptul că 
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productivitatea muncii este de peste 5-7 ori mai mică decât în ţările dezvoltate, 

producătoare de ciment.  

În aceste condiţii, principalele cerinţe care trebuie satisfăcute pentru asigurarea 

competitivităţii industriei cimentului sunt: reducerea consumurilor specifice de materii 

prime şi energie precum şi diminuarea impactului asupra mediului înconjurător. 

Pentru realizarea acestora se impune restructurarea sectorului din punct de vedere 

tehnologic, economic, managerial şi ecologic.  

Restructurarea tehnologică în sensul retehnologizării liniilor de fabricaţie, modern-

izarea instalaţiilor şi echipamentelor, renunţarea treptată la tehnologia de preparare a 

cimentului prin procedeul umed poate conduce la diminuarea consumurilor de materii 

prime şi energie, ca şi la creşterea competitivităţii cimentului românesc pe piaţa 

mondială.  

În vederea eliminării impactului asupra mediului înconjurător, se impune moderni-

zarea instalaţiilor de desprăfuire a morilor şi cuptoarelor precum şi introducerea unor 

instalaţii suplimentare de desprăfuire a anexelor din fluxul tehnologic.  

3.1. Potenţialul de minereuri 

În prezent rezervele geologice de substanţe minerale utile-solide identificate în 

subsolul României reprezintă cantităţi apreciabile care asigură, cu tehnologiile ac-

tuale, baza continuităţii producţiei miniere, diferenţiat pe substanţe, pentru 30-100 ani, 

iar în unele cazuri chiar mai mult (de exemplu la sare gradul de asigurare este de 

peste 1000 ani).  

Rezervele geologice exploatabile cu tehnologiile actuale de cărbune, minereuri 

metalifere şi substanţe nemetalifere, puse în evidenţă, sunt de peste 12 miliarde tone.  

Valoarea în produse miniere utilizabile după extracţie şi prelucrare la nivelul tehnolog-

ic actual (cărbune net, metal în lingou, substanţe nemetalifere fine) reprezintă circa 

120 mld. $1.  

Existenţa acestei baze de rezerve a necesitat importante eforturi de cercetare 

geologică şi extracţie în domeniul minereurilor metalifere, astfel: 

 Rezervele de uraniu pot satisface necesarul de combustibil la centrala ato-

mo- electrică de la Cernavodă ce urmează a fi pusă în funcţiune pe baza pro-

gramului energetic nuclear al ţării.  

 Apele geotermale, deşi prezintă un potenţial important, sunt insuficient val-

orificate.  

 Minereurile cuprifere şi polimetalice puse în evidenţă prin studii geologice şi 

tehnologice, atestă un potenţial mineral însemnat pentru treapta de 

adâncime de până la 500 m. Randamentele de recuperare a substanţei utile 

de zăcăminte - în special plumb şi zinc - sunt foarte reduse atât în procesele 

de extracţie şi preparare minieră cât şi la extracţia metalurgică.  

                                                                 
1
 Date preluate de la Ministerul Industriilor, Departamentul Minelor şi Geologiei.  
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 Există un potenţial ridicat de minereuri de titan şi zirconiu, a căror valorificare 

este în fază incipientă, datorită dificultăţilor în procesul de exploatare şi 

preparare.  

 Există un potenţial apreciabil de substanţele nemetalifere de argilele refrac-

tare şi caolinoase, bentonită, cuarţuri şi nisipuri, caolin, bentonită, talc , sulf, 

feldspat, mică, disten, diatomite, calcare, dolomite etc. Pentru sulf sunt în 

curs studii pentru fabricarea acidului sulfuric. Pentru disten nu sunt încă de-

finitivate studiile privind valorificarea în condiţii de eficienţă economică a 

acestuia, iar pentru sare a fost pus în evidenţă un potenţial de circa 6 mld. 

tone.  

Oferta de produse miniere  a scăzut substanţial până în anul 1991 când s-a 

înregistrat o revigorare a acestora (Anexa 3.1). Prognozele pentru următorii ani 

(Anexa 3.2.) indică o evoluţie moderată la principalele produse miniere.  

Conţinuturile de metal în rezervele geologice din ţară sunt reduse (Anexa 3.3. ) 

faţă de cele ale zăcămintelor ce se exploatează pe plan mondial, iar dimens iunile 

zăcămintelor sunt în general mici şi mijlocii.  

Zăcămintele de minereuri metalice valorificate pe plan mondial, în general, în 

condiţii rentabile, au conţinuturi de metal superior, respectiv:  

 minereurile polimetalice (complexe) conţin: 6-15% Pb+Zn+Cu precum şi 0,5-

2 g/t Au şi 50-300 g/t Ag; 

 minereurile cuprifere extrase în subteran conţin 1-3% Cu şi în frecvente ca-

zuri 0,5-1,5 g/t Au, iar cele de tip porfiric, exploatabile la suprafaţă prin unităţi 

de mare capacitate, au 0,35-1,5% Cu şi 0,02-0,05% Mo precum şi minimum 

0,2 g/t Au; 

 minereuri auro-argintifere conţin peste 4 g/t Au în exploatările la suprafaţă 

(Anexa 3.4.).  

In general, conţinuturile de metal şi valoarea metalurgică a minereurilor neferoase 

din România sunt de 2-5 ori (în funcţie de zăcăminte) mai mici decât cele ale mineru-

rilor exploatate în alte ţări. Condiţiile geologice miniere ale zăcămintelor interne sunt 

totodată mai complexe mărind consecinţele negative asupra costurilor de producţie.  

Trebuie ţinut cont de faptul că principalii exportatori de minereuri şi concentrate 

neferoase se află situaţi pe arii geografice îndepărtate de Europa (America de Sud, 

Africa, Australia), cheltuielile de transport influenţând preţul acestor materii prime.  

De asemenea, calitatea acestor materii prime influenţează puternic calitatea 

metalului obţinut, consumurile energetice şi de materii prime precum şi gradul de 

poluare a mediului ambiant, ceea ce impune adoptarea unor decizii ferme vizând con-

tinuarea activităţii acestui sector de importanţă strategică în ansamblul economiei 

naţionale, astfel: 

 Creşterile de producţie la limita capacităţilor existente, sunt condiţionate de 

posibilităţile de prelucrare a concentratelor miniere de către sectorul metalur-

gic.  

 Exportul de produse miniere este practic inexistent, principalul beneficiar al 

acestora fiind industria românească; capacitatea de absorbţie a industriei, 
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pentru aceste materii prime va fi influenţată de posibilităţile de adaptare a cer-

inţelor UE (tehnologice, economice, ecologice).  

 Cantităţile de minereuri neferoase oferite metalurgiei sunt influenţate de:  

 condiţiile geologico-miniere mai grele faţă de cele al zăcămintelor ce se 

exploatează în alte ţări; 

 gradul de uzură al utilajelor este de peste 70%; 

 peste 50% din instalaţiile de preparare au utilaje de concepţie şi realiza-

re la nivelul anilor 1960-1970 cu uzură morală şi fizică avansată; 

 instalaţiile miniere de la Roşia Poieni şi Moldova Nouă sunt dotate cu 

baterii de concepţie mai nouă la nivelul anilor 1975-1980, dar cu majorita-

tea utilajelor unicate, neperformante şi cu fiabilitate redusă;  

 insuficienţa controlului şi reglării automate a parametrilor de functionnare 

a instalaţiilor; 

 durata anuală de folosire a capacităţilor de producţie s-a redus de la 320-

340 zile pe an în 1989 la 255 zile pe an în prezent; 

 durata reglementată a lucrului în subteran s-a redus de la 40-44 ore pe 

săptămână în 1989 la 30 ore pe săptămână în prezent.  

În prezent, capacitatea totală de producţie de minereuri metalifere neferoase 

şi preţioase însumează 20,5 milioane tone/an, nivel care nu satisface cererea 

internă de metale în concentrate. Diferenţiat pe tipuri de minereu, gradul de folo-

sire a capacităţilor este de 60-90%.  

În prezent, România se situează între primele 15 ţări producătoare de 

sare din lume. Importantele rezerve de sare, situate practic pe întreg teritoriul, au 

favorizat construcţia şi dezvoltarea unor mari combinate de produse clorosodice a 

căror capacitate de 4268 mii tone sare acoperă aproximativ 75% din totalul 

producţiei.  

Ţările vecine, în special Ungaria şi fosta Iugoslavie şi-au construit combinate de 

produse clorosodice având ca principală sursă de materii prime sarea din România, 

datorită calităţii acesteia şi distanţei reduse de transport, ponderea exportului către 

aceste ţări reprezentând circa 86% din totalul exporturilor realizate.  

În consumul intern sarea constituie materia primă pentru majoritatea ramurilor 

industriale, respectiv chimie 75%, agricultură şi industria alimentară 4%, textile-

pielărie 1,9%, energie electrică 3,8%, alte ramuri 5,2% (industria lemnului şi hârtiei, 

metalurgie, construcţii de maşini etc.). Exportul reprezintă numai 14,0% din totalul 

producţiei interne.  

Capacitatea de producţie de 20,5 mil. tone ciment (80% clincher) asigură 

necesarul intern şi posibilităţi pentru export cu condiţia asigurării normelor calitative 

internaţionale care se pot realiza prin îndeplinirea cerinţelor de integrare pe piaţa eu-

ropeană.  
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3. 3. Concordanţe şi neconcordanţe între cerinţele integrării industriei 

extractive a minereurilor şi de prelucrare primară în structurile UE şi 

potenţialul existent 

Din cele prezentate anterior rezultă că, între cerinţele integrării industriei extrac-

tive a minereurilor şi de prelucrare primară în structurile UE şi potenţialul existent 

apar unele concordanţe dar şi neconcordanţe care trebuie evidenţiate în scopul 

atenuării sau chiar eliminării lor (tabelul 3.3.).  

Tabelul 3.3  - Concordanţe şi neconcordanţe între cerinţele integrării 
industriei extractive a minereurilor şi de prelucrare primară în 

structurile UE şi potenţialul existent 

Concordanţe Neconcordanţe 

MINEREURI NEFEROASE 

* Existenţa unor rezerve minerale care pot 

asigura o parte din necesarul de materii 

prime a economiei 

* Existenţa unei infrastructuri pentru 

exploatare, preparare, transport şi 

distribuţie 

* Tradiţie şi experienţă îndelungată în 

domeniu 

* Nerentabilitatea activităţii unor 

întreprinderi miniere 

* Calitatea inferioară a unor zăcăminte 

faţă de cele exploatate în UE 

* Nivel de poluare a mediului ambiant 

care depăşeşte standardele 

internaţionale 

* Forţă de muncă, în general, bine calificată  

MINEREURI NEMETALIFERE 

* Existenţa unor rezerve minerale, care 

asigură, în mare parte, necesităţile 

economiei în timp 

* Existenţa unei infrastructuri pentru 

exploatare, preparare, transport şi 

distribuţie 

* Tradiţie şi experienţă îndelungată în 

domeniu 

* Calitatea superioară a unor substanţe 

minerale comparabile cu cele mai bune 

existente pe plan mondial (sare) 

* Forţă de muncă bine pregătită profesional, 

cu mare experienţă în domeniu 

* Utilaje tehnologice caracterizate, în 

general, prin uzură fizică şi morală 

avansată 

* Varietate sortimentală scăzută, care nu 

asigură o adaptare la piaţa UE 

* Tehnologii care nu asigură o calitate 

corespunzătoare produselor 

* Poluarea mediului înconjurător 

* Consumuri energetice mari 

INDUSTRIA CIMENTULUI 

* Materia primă asigurată integral din 

producţia internă 

* Piaţă tradiţională internă şi externă cu 

posibilităţi reale de creştere 

* Forţă de muncă calificată 

Potenţial productiv capabil să satisfacă 

cerinţele pieţei 

Calitate şi preţ competitive pe piaţa 

* Consumuri energetice mai mari cu 10- 

13% decât în ţările europene 

* Nivel de poluare peste limitele admise 

* Ponderea cimenturilor superioare în 

totalul producţiei este mai mică decât 

cea din ţările producătoare dezvoltate 

* Uzură fizică şi morală a unor utilaje şi 

instalaţii 
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internaţională * Sisteme învechite de supraveghere şi 

control a parametrilor tehnologici 

* Productivitatea muncii scăzută (de 5-7 

ori mai mică decât în ţările dezvoltate) 



Capitolul 4 - REALOCAREA RESURSELOR NATURALE 

ŞI A ENERGIEI ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ ÎN 

VEDEREA INTEGRĂRII ACESTEIA ÎN STRUCTURILE 

EUROPENE 

 

Impactul factorilor de producţie şi, în primul rând, al resurselor naturale asupra 

evoluţiei structurii economiei şi a comerţului exterior a stat în atenţia multor generaţii 

de economişti. De altfel, acum mai bine de 150 de ani a fost formulată teoria 

avantajului economic comparativ care, în secolul nostru, a căpătat noi interpretări şi 

dezvoltări, în conformitate cu noile condiţii economice şi sociale, sistematizate şi 

cuprinse în teoria înzestrării cu factori, prin care s-a încercat o explicaţie universală a 

structurilor economiilor şi a dezvoltării schimburilor economice internaţionale ale 

României cu alte state.  

În condiţiile actuale, de accentuare a caracterului deficitar al resurselor naturale, 

de instabilitate a economiei mondiale, la care subscrie şi economia în tranziţie a 

României, noi cercetări în acest domeniu sunt necesare, nu numai pentru a explica 

noile forme şi tendinţe, ci şi pentru a revitaliza factorii cu eficienţă înaltă şi de a 

promova factori noi care să contribuie la adaptarea şi restructurarea economiei 

româneşti, în funcţie de noile condiţii, în vederea integrării acesteia în structurile eu-

ropene.  

4.1. Premisele teoretico-metodologice ale problematicii alocării resurselor 

naturale şi a energiei 

Studiul resurselor naturale - componentă esenţială a mediului ambiant - se pre-

tează la o amplă analiză din foarte multe puncte de vedere, cum sunt: cerinţele 

creşterii economice, potenţialul oferit în perspectivă de factorii de mediu, progresele 

ştiinţifice şi tehnologice şi evoluţia demografică, ce influenţează, pe de o parte, ritmul 

cererii şi al extracţiei, iar pe de altă parte, ritmurile substituţiei, reducerii consumurilor 

specifice ş.a.  

Până de curând, analiza economică în ansamblul său, şi mai ales cea referitoare 

la optimizare, a fost predominată de conceptul privind caracterul deficitar al 

resurselor. O mare parte din aparatul conceptual şi metodologic a fost strâns legat 

de rezolvarea problemelor privind alocarea resurselor naturale şi a energiei la nivel 

micro- şi macro-economic. In acest context, limita factorilor de producţie apare ca 

fiind relativă atât în viziunea statică, cât şi în cea dinamică. Ele apar ca fiind deficita-

re deoarece factorii de producţie nu sunt disponibili fără limită în timpul procesului de 

producţie.  

Prin schimbarea concepţiei de politică economică care a urmat după decembrie 

1989, a crescut preocuparea pentru problema referitoare la măsura în care resursele 
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naturale vor putea face faţă creşterii provocate de viitoarea creştere economică mond-

ială. Printre factorii mai importanţi, răspunzători de incertitudinea asociată cu balanţa 

de perspectivă rezerve-cerere, se numără următorii: 

 resursele existente pot fi suplimentate în viitor, într-o măsură necunoscută, 

de noi descoperiri; 

 nu se cunoaşte măsura în care evoluţia tehnologiei va afecta cheltuielile de 

minerit şi extracţie; 

 ca urmare a schimbării preţurilor relative şi a modificărilor tehnologice în in-

dustriile care folosesc resurse minerale, ar putea rezulta înlocuiri (substituţii) 

ale acestora.  

Caracterul deficitar al resurselor în raport cu nevoile societăţii se atenuează 

treptat, pe măsura relansării economice şi a sporirii contribuţiei progresului tehnic la 

creşterea economică. Caracterul deficitar al resurselor ar trebui evidenţiat în econo-

mie cu ajutorul preţurilor: cu cât aceste resurse sunt mai deficitare, cu atât preţul lor 

ar urma să fie mai ridicat. Întradevăr, preţurile trebuie să exprime, pe de o parte, can-

titatea de cheltuieli de muncă vie şi materializată, iar pe de altă parte, situaţia 

curentă şi de perspectivă a pieţei (cerere-ofertă), starea resurselor naturale etc. In 

condiţiile mecanismului economic bazat pe maximizarea imediată a profitului, acţi-

unea spontană a cererii şi ofertei, a progresului tehnic etc., nu este de natură să ori-

enteze economia naţională către protejarea bogăţiilor naturale pentru evitarea re-

ducerii sau epuizării lor rapide. Dimpotrivă, însuşi acest mecanism încurajează su-

prasoliticitarea resurselor naturale, exploatarea iraţională a acestora.  

Interpretările anterioare au devenit însă insuficiente pentru o înţelegere adecvată, 

la adevărata dimensiune, a noii problematici, în condiţiile integrării europene. De 

aceea, apare necesară abordarea problemei alocării resurselor în strânsă legătură cu 

evoluţia mediului şi a factorilor acestuia, cu noile procese economice, sociale şi 

tehnologice de perspectivă, care au loc nu numai la scară naţională, ci şi mondială; 

acest concept - cel al dezvoltării durabile - pătrunde tot mai adânc şi în economia 

românească.  

În legătură cu alocarea resurselor minerale neregenerabile, este destul să stab i-

lim cu certitudine numărul anilor de exploatare a rezervelor existente până la com-

pleta lor epuizare. Dacă totuşi se calculează cantitatea rezervelor minerale (grupate 

în categoriile sigure, probabile şi posibile), aceasta se face de analişti nu cu scopul 

de a arăta că peste un număr de "n" ani resursele vor fi sau nu complet epuizate. 

Aceste cantităţi şi durata lor de exploatare arată mai degrabă gradul de cunoaştere a 

rezervelor la un moment dat (permis de mărimea fondurilor alocate pentru cercetări şi 

exploatări geologice), de interesul practic în contextul integrării care există în acest 

scop în alocarea de fonduri bugetare în ramurile extractive respective (adică, contin-

uarea subvenţionării de la stat a anumitor produse miniere de bază) pentru sporirea 

producţiei curente şi în perspectivă imediată, precum şi de posibilităţile tehnice şi 

economice existente de valorificare a acestora.  

Şi la rezervele energetice primare rezultă, de asemenea, diferenţe mari în ceea 

ce priveşte cantităţile înregistrate la categoriile de rezerve sigure, probabile şi pos i-
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bile. Aici, însă, un loc important îl are substituţia resurselor energetice clasice şi in-

cluderea în balanţa de energie primară a unor surse noi.  

De altfel, în structura resurselor de energie primară, în România, se vor înregistra 

mutaţii remarcabile, pe de o parte, datorită creşterii producţiei de cărbune şi energie 

hidroelectrică, şi, începând cu anul 1995, a energiei nucleare, iar pe de altă parte, ca 

urmare a scăderii producţiei de ţiţei şi gaze naturale. In ceea ce priveşte utilizarea 

energiei nucleare, o atenţie deosebită se acordă asigurării fiabilităţii şi securităţii cen-

tralelor nucleare, precum şi eliminării posibilităţilor de poluare a mediului şi a 

riscurilor de accidente la reactoare şi la instalaţiile auxiliare de răcire.  

În prezent, rezervele geologice de substanţe minerale utile solide care, în diverse 

stadii de cunoaştere, se află în subsolul teritoriului României, reprezintă cantităţi 

apreciabile care asigură, cu tehnologiile actuale, baza cotinuării producţiei miniere, 

diferenţiat pe substanţe, pentru 30-100 ani, iar în unele cazuri chiar după secolul XXI.  

Rezervele geologice totale exploatabile cu tehnologiile actuale la cărbune, m i-

nereuri şi substanţe nemetalifere puse în evidenţă, cu diferite grade de cunoaştere, 

însumează peste 12 miliarde tone în subsolul ţării. Valoarea în produse miniere ut i-

lizabile după extracţie şi prelucrare la nivelul tehnologiilor actuale (cărbune net, metal 

în lingou, substanţe nemetalifere finite), reprezintă circa 120 mi liarde $.  

Cele mai mari eforturi ale cercetării geologice, cât şi ale activităţii de extracţie s -

au făcut în domeniul combustibililor energetici şi a minereurilor metalifere. In sensul 

teoriilor enunţate anterior, concret, pe tipuri de resurse, situaţia globală este 

următoarea: 

 Pentru hidrocarburi lichide şi gazoase  este bine studiată treapta de 

adâncime până la 4000 m, urmând ca în viitor să se continue cercetarea la 

adâncimi peste 4000 m, atât pe uscat, cât şi pe platforma continentală din 

zona românească a Mării Negre. Rezervele asigură continuarea producţiei pe 

o perioadă de 18 ani la ţiţei şi 25 ani la gaze naturale.  

 La cărbuni - huilă, lignit şi cărbune brun - rezervele conturate asigură conti-

nuitatea producţiei pe o perioadă de 80-120 ani, în condiţiile în care perspec-

tivele identificării de noi rezerve sunt limitate 

 Există rezerve de uraniu care pot satisface necesarul de combustibil 

pentru grupurile atomo-electrice ce urmează a fi puse în funcţiune pe baza 

programului energetic al ţării.  

 În procupările pentru surse primare de energie, s-a acordat atenţie cercetării 

geologice şi tehnologia pentru apele geotermale; acestea, deşi prezintă un 

potenţial important, sunt în prezent insuficient valorificate.  

 Un grad avansat de studiere geologică şi tehnologică se remarcă în domeniul 

minereurilor cuprifere şi polimetalice  (plumb şi zinc), cu un potenţial 

mineral însemnat pentru treapta de adâncime de până la 500 m. Randamen-

tul de recuperare a substanţei utile din zăcăminte, în special la plumb şi 

zinc, se menţine încă redus atât în procesele de extracţie şi prelucrare 

(preparare) minieră, cât şi în extracţia metalurgică, ceea ce oferă un domeniu 

larg de intervenţie pentru modernizări tehnologice şi reutilări atât în infrastruc-
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tura minieră, cât şi în metalurgie. Gradul de asigurare în ani, variază în 

funcţie de conţinutul în substanţă utilă astfel: la m inereuri cuprifere, de la 200 

ani cele sub 0,3% Cu, la 150 ani cele între 0,3-0,5% Cu, până la 15-45 ani la 

cele peste 0,5% Cu; la minereurile polimetalice, între 31-40 ani; la mi-

nereurile auro-argintifere, între 16-34 ani; la minereurile de bauxită, circa 20 

ani. Pe ansamblu, conţinuturile de metale şi valoarea metalurgică a mi-

nereurilor neferoase din România sunt de 2-5 ori (diferenţiat pe zăcăminte) 

mai mici decât cele ale minereurilor exploatate în alte ţări. Totodată, con-

diţiile geologico-miniere ale zăcămintelor noastre sunt mai complexe, mărind 

consecinţele negative asupra costurilor de producţie.  

 Substanţele nemetalifere  puse în evidenţă prezintă pentru valorificare o 

gamă variată de produse. România este recunoscută pe plan mondial ca fiind 

printre puţinele ţări care dispun de un mare potenţial de rezerve de sare, 

pentru o perioadă de peste 1000 ani.  

In condiţiile integrării economiei României în structurile europene, existenţa 

acestui potenţial geologic şi de producţie conduce la formularea unor aprecieri asupra 

industriei extractive româneşti, structurate ca avantaje şi dezavantaje comparative şi 

competitive, după cum au fost prezentate în cap. 2 şi 3.  

4. 2. Probleme specifice ale realocării resurselor naturale şi a energiei în 

condiţiile integrării europene  

În contextul premiselor teoretico-metodologice conturate anterior, problemele 

specifice care vizează realocarea resurselor naturale şi a energiei sunt următoarele:  

l. Consumul viitor de resurse  va avea o mare influenţă asupra suficienţei 

rezervelor existente (vezi capitolul referitor la potenţialul actual de resurse minerale al 

României).  

Aceasta depinde, în principal, de ritmul de creştere economică prevăzut al 

României, dar şi tehnologiile viitoare vor exercita, de asemenea, o influenţă im-

portantă asupra consumului de resurse. Prin urmare, se impune o modificare a coefi-

cienţilor de input tehnic, care să ilustreze utilizarea specifică a resurselor de către 

fiecare sector consumator. In plus, în realocare trebuie să se ţină seama de 

economiile potenţiale de resurse primare datorate unor recuperări (reciclări) mai ac-

centuate, atât de materii prime, cât şi de diverse forme de energie.  

În general, cererea de resurse minerale este, în mare, proporţională cu PIB, veni-

tul net şi cu dezvoltarea demografică.  

În acest sens, vom sublinia faptul că, evoluţia economică a României va fi tot mai 

mult influenţată de fenomenele şi procesele care se desfăşoară pe plan internaţional, 

pe măsura integrării progresive în economia europeană şi mondială şi a asumării unui 

rol activ în cadrul acestor comunităţi.  

Realizarea unei creşteri economice accelerate, stabile şi de durată nu este un 

deziderat, ci o necesitate primordială pentru România, fără de care nu este pos ibilă 

integrarea în Uniunea Europeană şi nici ameliorarea calităţii vieţii pentru populaţie.  
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Relansarea creşterii economice în industrie este un obiectiv major şi pentru Un i-

unea Europeană, unde industriei i se acordă un interes special, deoarece: circa o 

treime din angajaţi lucrează în industria prelucrătoare; numeroase activităţi de servicii 

§unt direct dependente de activitatea industrială etc.  

Aceste argumente sunt valabile în întregime şi pentru România unde industria 

are o pondere mai mare decât în UE, în PIB şi în numărul de salariaţi, şi realizează 

95% din export. Din păcate, în prezent PIB pe locuitor în România este de 6 ori mai 

mic decât PIB mediu din UE.  

Având în vedere creşterea prognozată1 în UE pentru PIB/locuitor cu o rată medie 

anuală de 2,6%, România ar trebui să realizeze până în anul 2005 rate superioare. 

Dar în ce condiţii? 

În ipoteza adoptată pentru elaborarea unui scenariu mediu de dezvoltare, se pre-

vede scăderea raportului dintre dinamica resurselor şi dinamica PIB; o dinamică su-

perioară a PIB faţă de dinamica resurselor este efectul scăderii ecartului dintre export 

şi import, şi duce la o creştere a ponderii PIB în resurse, deci la o scădere a de-

pendenţei dezvoltării economiei de resursele nete de dezvoltare externe (importat 

net).  

În proiectarea dinamicii PIB s-a pornit de la estimările privind realizările anului 

1995, de la restricţiile induse de ipotezele adoptate privind evoluţia exportului net (def-

icitul balanţei de plăţi externe), precum şi dinamica raportului dintre creşterea 

resurselor şi creşterea PIB. In aceste condiţii, prin inversarea tendinţei înregistrate în 

perioada 1990- 1992, PIB va evolua pe o traiectorie pozitivă, dinamica proiectată 

prevăzând ritmuri relativ reduse în prima parte a intervalului şi o accelerare a creşterii 

în perspectiva anului 2000. Evoluţia este corelată cu alte procese ce se desfăşoară în 

economie, în principal cu dinamica investiţiilor şi randamentul ut ilizării resurselor de 

muncă, dar şi cu datoria externă sau atragerea investiţiilor directe de capital străin.  

Având în vedere structura PIB pe ramuri din ţările UE şi alte ţări dezvoltate, pre-

cum şi tendinţa mondială de creştere a ponderii serviciilor şi a altor ramuri în volumul 

total al PIB, se estimează că şi în România ponderea industriei ar putea scădea de 

la 36,3% în anul 1994, la circa 30% în anul 2004, faJă de 26,6% cât este în prezent 

în UE. In condiţiile reducerii ponderii industriei în PIB, industria ar trebui să realizeze 

o creştere a valorii adăugate brute cu circa 10%.  

Ţinând seama de posibilităţile limitate de creştere economică în industria extrac-

tivă, precum şi de necesitatea reducerii intensităţii energetice în tot sectorul productiv 

al economiei, care determină creşteri moderate în producţia de energie, se apreciază 

că industria prelucrătoare va avea, şi în continuare, rolul principal în creşterea eco-

nomică a industriei.  

În ceea ce priveşte evoluţia unor fenomene demografice, pentru următorii ani (pâ-

nă în 1997), chiar dacă ratele specifice de fertilitate se vor menţine în jurul valorilor 

înregistrate în intervalul 1991-1994 sau vor creşte uşor, considerăm că aceste 

tendinţe nu vor putea anula efectul de sens contrar determinat de scăderea absolută 

                                                                 
1
 ONUDI, Industry and Development, Global Raport, 1992/1993.  
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a contingentului feminin cu cea mai mare fertilitate. După anii 1997-1998, în ipoteza 

menţinerii aceluiaşi comportament în ceea ce priveşte fertilitatea specifică, tendinţa 

de scădere a populaţiei se va accentua, astfel încât spre anul 2010 populaţia totală va 

atinge valori în jurul nivelului de 22 milioane locuitori.  

2. Extracţia resurselor minerale  este sub puternica influenţă a factorului natu-

ral, a schimbărilor tehnologice şi a investiţiilor de capital necesare atât menţinerii ac-

tualelor capacităţi de producţie, cât şi pentru deschiderea unor noi exploatări.  

Este de menţionat faptul că, chiar acolo unde resursele minerale sunt relativ 

abundente din punct de vedere fizic, extragerea lor va deveni mai costisitoare în viitor, 

deoarece, pe măsură ce se epuizează rezervele acceptabile, încep să fie exploatate 

straturile profunde, care implică cheltuieli mai mari de extracţie. Acest lucru, poate fi 

modificat, în anumită măsură, prin sporirea eficienţei extracţiei de minerale şi prin 

descoperirea de noi rezerve cu grad mare de productivitate. Acestea sunt cerinţe de 

bază, de altfel, în vederea integrării europene.  

În sensul creşterii eficienţei extracţiei resurselor minerale, de o deosebită im-

portanţă apare conturarea unui sistem de indicatori de apreciere a oportunităţii at-

ragerii în circuitul productiv a resurselor naturale, care printr-o analiză multicriterială, 

să permită luarea viitoarelor decizii de acţiune.  

Orice scenarii de realocare a resurselor naturale şi a energiei, în vederea in-

tegrării economiei româneşti în structurile europene, şi cu atât mai mult exploatarea 

resurselor minerale, trebuie să abordeze şi problema poluării în creşterea rapidă care 

însoţeşte dezvoltarea/relansarea industriei, transporturilor, aglomerărilor urbane şi 

chiar progresului tehnic în agricultură. Cele mai importante probleme în această priv-

inţă sunt următoarele două: a) dacă creşterea poluării poate fi cu totul evitată, şi b) 

dacă costurile combaterii poluării sunt prea ridicate şi impun restricţii mari sau in-

surmontabile, asupra extracţiei resurselor minerale neregenerabile.  

3. Suficienţa înzestrării cu resurse minerale este în strânsă corelaţie atât cu 

necesarul de acoperit pentru economia naţională şi pentru populaţie, cât şi cu posibil-

ităţile de acoperire a acestui necesar din resurse interne.  

Trebuie analizată, în contextul alocării, atât evoluţia viitoare a necesarului de 

resurse minerale, cât şi producţia internă, astfel încât să se permită echilibrarea bal-

anţei prin eventualele importuri.  

Din studiile sectoriale elaborate (IEI, Ministerul Industriilor), rezultă rate medii 

anuale diferenţiate pe sectoare ale industriei extractive (tabelul 4.1.).  
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Tabelul 4.1 - Prognoza dezvoltării industriei extractive,  
în perioada 1995-2004 

Ramura sectorului extractiv Rata medie anuală (%) 

1. Extracţia cărbunelui (cărbune net) + (3-3,5) 

2. Extracţia petrolului - (1-1,2) 

3. Extracţia gazelor naturale -(2,5-3) 

4. Extracţia minereurilor neferoase + (1-2) 

Sursa: Ministerul Industriilor, estimări I. E. I.  

 

În extracţia cărbunelui, producţia va creşte, în special la exploatările de lignit, 

care dispun de rezerve importante, iar extracţia se poate realiza în condiţii accepta-

bile de rentabilitate.  

În extracţia de petrol şi gaze, declinul natural va fi parţial compensat atât pe 

seama creşterii factorului de recuperare, cât şi a descoperirii de noi rezerve, în spe-

cial la adâncimi peste 3500-4000 m.  

Evoluţia estimată la producţia de concentrate de minereuri neferoase este deter-

minată nu numai de nivelul rezervelor ci, mai ales, de soluţionarea problemelor privind 

creşterea eficienţei economice a produselor tehnologice, specifice m inereurilor cu 

conţinut redus de substanţe utile.  

Pentru producerea energiei electrice şi termice, România dispune de resurse en-

ergetice variate (cărbune, ţiţei, gaze naturale, uraniu, energie hidraulică, geotermală, 

eoliană, solară, RER), dar limitate.  

Strategia acoperirii cu resurse energetice primare prin alocarea acestora pe 

ramuri ale economiei naţionale, are două obiective principale, şi anume:  

 alocarea resurselor energetice necesare producţiei de energie electrică şi 

termică utilizând la maximum resursele interne de energie primară, la un 

cost cât mai redus (incluzând atât costurile de procurare şi manipulare, cât 

şi cele de utilizare şi protecţie a mediului); 

 securitatea aprovizionării cu combustibili pe termen lung.  

In legătură cu posibilităţile de alocare a combustibililor pentru sistemul energetic 

naţional, s-a efectuat un studiu global privind cererea şi oferta de energie primară în 

perioada 1994-2000. Pentru aceasta, au fost avute în vedere limitele creşterii 

producţiei interne, ţinând seama de concluziile studiilor de restructurare efectuate 

până în prezent pentru industria extractivă, bazate pe cercetări geologice şi previz i-

uni; prognozele privind evoluţia producţiei industriale şi agricole; dimensionarea reală 

a nevoilor populaţiei şi a sectoarelor publice, ţinând seama de evoluţia posibilităţilor 

de absorbţie (preţuri, inflaţie, ş.a.). S-au constituit astfel două variante: varianta care 

corespunde scenariului mediu de dezvoltare amintit anterior, şi varianta (optimistă), 

care corespunde unor estimări făcute în cadrul sectorului ERNE, având la bază rea l-

izările din anii 1992 şi 1993 (tabelul 4.2.).  

Evoluţiile ofertei interne a combustibililor fiind diferite.  
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Tabelul 4.2 - Evoluţia resurselor de energie primară din ţară 

Indicatorul U. M. 1992 1993 1994 1995 2000 
Total producţie 
internă, din care: 

VI mii. toc 49. 2 49. 2 48. 2 47. 4 47. 7 
V2 49. 2 49. 2 48. 2 49. 9 49. 4 

* gaze naturale VI mld. mc 21. 7 20. 7 20. 1 19. 0 15. 4 
V2 21. 7 20. 7 20. 1 18. 5 14. 9 

* ţiţei VI mil. t 6. 6 6. 7 6. 6 6. 3 6. 1 
V2 6. 6 6. 7 6. 6 6. 5 6. 0 

* lignit VI mil. t 34. 1 34. 9 37. 0 38. 7 49. 5 

V2 34. 1 34. 9 37. 0 46. 0 51. 0 

Sursa: Ministerul Industriilor, estimări I. E. I.  

 

Având în vedere cererea de energie şi posibilităţile reale de economisire, inclusiv 

prin restructurarea industriilor mari consumatoare de energie, s-au prognozat impor-

turile de resurse energetice pentru perioada 1995-2000 (tabelul 4.3.) ca şi consumul 

intern de energie primară pe categorii de consumatori (tabelul 4.4.).  

 

Tabelul 4.3 - Evoluţia importurilor de resurse energetice  

Indicatorul U. M. 1992 1993 1994 1995 2000 

Total import, din 

care: 

VI mii.  

tcc 

15. 8 22. 9 21. 6 24. 3 34. 7 

V2 15. 8 22. 9 21. 6 30. 0 40. 0 

* gaze naturale VI mld.  

mc 

4. 5 4. 5 5. 1 6. 3 10. 0 

V2 4. 5 4. 5 5. 1 8. 2 13. 2 

* ţiţei VI mil. t 2. 5 7. 6 7. 3 8. 2 12. 0 

V2 2. 5 7. 6 7. 3 10. 0 15. 0 

* cărbune 

energetic 

VI mil. t 2. 2 0. 6 1. 5 1. 0 1. 0 

V2 2. 2 0. 6 1. 5 1. 0 1. 0 

Sursa: Ministerul Industriilor, estimări I. E. I.  

 

 

Tabelul 4.4 - Consumul intern de energie primară (mii. tcc)  

Indicatorul 1992 1993 1994 1995 2000 
Consum intern total, 
din care: 

VI 66. 1 66. 3 67. 0 71. 8 81. 9 
V2 66. 1 66. 3 67. 0 80. 2 90. 1 

* Industrie, din 
aceasta: 

VI 52. 4 51. 0 53. 5 51. 2 61. 3 
V2 52. 4 51. 0 53. 5 57. 2 67. 4 

- RENEL VI 27. 6 28. 3 28. 5 28. 8 31. 7 
V2 27. 6 28. 3 28. 5 32. 2 34. 9 

* Agricultură şi 
alimentaţie 

VI 2. 7 2. 3 2. 3 2. 4 2. 8 
V2 2. 7 2. 3 2. 3 2. 7 3. 1 

* Populaţie VI 6. 0 3. 7 6. 9 8. 0 8. 6 
V2 6. 0 3. 7 6. 9 7. 2 7. 8 

Sursa: Date preluate de la Ministerul Industriilor, estimări IEI.  
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În aceste condiţii, alocarea resurselor de energie primară pentru producerea en-

ergiei electrice şi termice (tabelul 4. 5.), în funcţie de prognoza consumului de ener-

gie primară, a fost făcută prin luarea în considerare şi a necesarului pentru produc-

erea energiei termice din alte surse decât cele aparţinând RENEL; totodată, 

menţionăm că la acoperirea necesarului de resurse energetice primare se are în ve-

dere că, din potenţialul hidroenergetic tehnic amenajabil de 40 TWh/an, au mai 

rămas de amenajat cca. 60%.  

 

Tabelul 4.5 - Structura principalilor combustibili alocaţi pentru 
asigurarea producţiei de energie electrică şi termică  

Indicatorul U. M. 1993 1994 1995 2000 
1. Gaze naturale, 
total consum, din 
care 

VI mld. 
mc 

25. 2 24. 7 24. 8 24. 8 
V2 25. 2 24. 7 26. 2 27. 6 

* RENEL VI mld.  
mc 

8. 0 7. 8 7. 7 7. 2 
V2 8. 0 7. 8 8. 1 8. 0 

* îngrăşăminte 
chimice 

VI mld.  
mc 

3. 5 3. 2 3. 3 3. 4 
V2 3. 5 3. 2 3. 5 3. 8 

* Populaţie VI mld. 
mc 

4. 0 4. 0 4. 2 4. 4 
V2 4. 0 4. 0 4. 4 4. 9 

2. Păcură, total 
consum, din care: 

VI mil. t 4. 3 4. 4 4. 5 3. 3 
V2 4. 3 4. 4 4. 5 3. 3 

* RENEL VI mil. t 3. 1 3. 1 3. 2 1. 9 
V2 3. 1 3. 1 3. 2 1. 9 

3. Lignit şi cărbune 
brun, total consum, 
din care: 

VI mil. t 36. 2 37. 3 39. 1 49. 5 
V2 36. 2 37. 3 47. 0 52. 0 

* RENEL VI mil. t 34. 9 35. 5 37. 3 47. 7 
V2 34. 9 35. 5 44. 8 50. 1 

4. Huilă energetică, 
total consum, din 
care: 

VI mil. t 3. 7 5. 2 5. 2 5. 8 
V2 3. 7 5. 2 5. 2 5. 8 

* RENEL VI mil. t 3. 3 4. 9 4. 9 4. 4 
V2 3. 3 4. 9 4. 9 4. 4 

Sursa: Ministerul Industriilor, estimări IEI.  

 

Acoperirea necesarului de resurse de energie primară pentru producerea  

energiei electrice şi termice trebuie să facă parte integrantă din concepţia 

generală a restructurării industriei, implicit a sectorului energetic.  In România, 

aceasta are la bază, ca şi în oricare din ţările dezvoltate câteva idei fundamentale, 

dintre care cele comune se referă la necesitatea realizării în timp a unor structuri 

elastice care să permită eficientizarea maximă a funcţionării acestui sistem, realiz a-

rea unei stabilităţi faţă de eventualele perturbaţii interioare şi exterioare sistemului 

(posibilitatea existenţei alternativelor privind asigurarea cu combustibili, stabilitatea şi 

dezvoltarea pieţelor, în special în domeniul energiei electrice, având în vedere 
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tendinţele progresului tehnic şi a standardului de viaţă). De asemenea, se urmăreşte 

deschiderea sectorului spre concurenţă în scopul unei alocări şi utilizări mai bune a 

resurselor societăţii iar acolo unde există monopoluri naturale, reglementarea 

funcţionării economice printr-un cadru legislativ şi instituţional, cu efect minim pertur-

bator asupra mediului.  

De aici rezultă că, pentru ramura industriei energiei electrice şi termice din 

România, obiectivul strategic general este satisfacerea imediată şi pe termen lung 

(folosind în principal surse proprii) a cererii de energie electrică şi termică, la un preţ 

cât mai scăzut în condiţii de calitate şi siguranţă, şi cu limitarea impactului in-

stalaţiilor energetice asupra mediului.  

În aceste condiţii alocarea energiei, asimilata activităţii de planificare a dezvoltării 

industriei energiei electrice şi termice, este deosebit de complexă deoarece impune 

cunoaşterea dezvoltării economico-sociale şi tehnologice a întregii societăţi. In 

prezent, peste tot în lume deciziile de alocare a energiei se iau în urma unei planif-

icări integrate a resurselor, concept deosebit de fertil, apărut în ultimul deceniu şi 

care impune folosirea optimă, graduală, a tuturor resurselor, plecând de la consuma-

tori şi ajungând la producător. Pentru aceasta, pornind de la ideea că orice procent 

economisit la consumator (ceea ce impune o prognoză corectă a consumului) duce 

la o utilizare eficientă a 4-5 procente la producător, în spiritul conceptului de planifi-

care integrată, alocarea energiei ar trebui să parcurgă următoarele etape: 

 analiza macroeconomică care defineşte scenariile de dezvoltare economică, 

tehnologică, socială şi demografică a ţării; 

 estimarea necesarului de energie finală (energie electrică, termică, combus-

tibili şi carburanţi) sau de energie utilă (căldură, lumină, forţă motrice etc.) 

corespunzător scenariilor de dezvoltare adoptate; 

 analize ale resurselor de energie primară disponibile din ţară şi a posibilităţi-

lor de import, preţurile de livrare şi a constrângerilor fizice în aprovizionare;  

 evaluarea tehnologiilor existente şi previzibile în întregul sistem al energiei, 

de transformare a resurselor primare în forme de energie cerute de consuma-

tori; 

 analiza acoperirii cu resurse şi tehnologii energetice a necesarului de energie 

finală şi utilă ţinând seama de necesităţile de conservare a energiei;  

 determinarea programului de dezvoltare cu costuri minime a centralelor elec-

trice şi termice, şi verificarea modului de încadrare a acestora în ansamblul 

sistemului energiei; 

 analiza impactului asupra mediului a opţiunilor de dezvoltare a sistemului en-

ergiei, inclusiv a centralelor electrice.  

Unele dintre aceste etape au constituit premize ale modului de alocare a 

resurselor de energie primară destinate producerii energiei electrice şi termice. Altele 

se vor parcurge în procesul de stabilire a evoluţiei consumului de energie electrică şi 

termică.  

De aceea, datorită incertitudinilor inerente în evoluţia viitoare a economiei ţării no-

astre - aflată într-o perioadă de transformări complexe - pentru estimarea evoluţiei 
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consumului de energie electrică şi termică s-au studiat diferite scenarii de dezvoltare 

până în anul 2020, în funcţie de ritmurile diferite de realizare a obiectivelor de restruc-

turare a economiei naţionale cuprinse în programul de guvernare, respectiv momentul 

relansării economice şi rata de creştere a PIB, şi de gradul de creştere a eficienţei 

energetice la consumatorii finali, exprimat prin variaţia intensităţii energetice. Corelat 

cu scenariile de dezvoltare economică, tehnologică, socială ş i demografică1, a re-

zultat şi modul de alocare a energiei, concretizat prin consumul de energie electrică 

şi termică.  

Scenariul adoptat până în anul 2000 pentru evoluţia consumului de energie elec-

trică este scenariul mediu, corespunzător unui ritm mediu anual de creştere de 2%, 

considerat ca având probabilitate crescută de realizare. Acest ritm de creştere este 

comparabil cu ritmurile adoptate de ţările OCDE. Astfel, în perioada 1991-2000, ţările 

OCDE şi-au prognozat un ritm de dezvoltare anual în domeniul energiei electrice de 

1,5%, în timp ce jumătate din ţările din Europa prevăd ritmul de creştere cuprinse 

între 2-4%, ţările din jurul Mării Negre prevăd ritmuri aproape zero, iar Turcia şi-a pro-

pus un ritm de 9,8%.  

Din punct de vedere energetic, în toate domeniile de activitate va avea loc un 

proces de restructurare şi modernizare, ceea ce va conduce la creşterea eficienţei 

economice şi energetice, şi la reducerea intensităţii energetice, prin penetrarea în 

industrie a noilor tehnologii.  

In aceste condiţii, consumul intern de energie electrică, care s-a redus cu cca. 

32% în anul 1993 va ajunge din nou la valoarea realizată în anul 1989 doar în jurul 

anului 2005 (tabelul 4.6.); la aceasta s-a avut în vedere schimbarea structurii con-

sumatorilor, şi anume: 

 ponderea agriculturii în PIB va creşte de la 18,5% în anul 1991, la 22% în 

anul 2000; 

 ponderea serviciilor (inclusiv transporturi) în PIB va creşte de la 32,9% în anul 

1991, la 34% în anul 2000; 

 ponderea industriei în PIB va scădea de la 34,1% în anul 1991, la 27,1% în 

anul 2000 iar pe ramuri industriale: ponderea construcţiilor de maşini va 

creşte de la 26,4% în anul 1991, la 28,9% în anul 2000, a bunurilor de con-

sum de la 31,8% la 36%, iar ponderea materialelor de bază va scădea de la 

36% la 30% în acelaşi interval de timp.  

Pentru populaţie s-a considerat o creştere medie anuală a consumului de energie 

electrică de 2,4%, astfel, în anul 2000 consumul fiind cu 15% mai mare decât cel 

realizat în anul 1994.  

 

                                                                 
1
 Vezi scenariul mediu de dezvoltare descris succint în deschiderea subcapitolului 4.2. 
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Tabelul 4.6 - Alocarea energiei electrice pe principalii consumatori din 
economie (GWh) 

  1993 1994 1995 2000 

Total consum intern brut VI 57320 58400 59500 65600 

V2   59900 67400 

Total consum intern net, din care: VI 45648 46730 47620 52480 

V2   47940 53920 

A. Industriei VI 29501 28730 28730 27280 

V2   28900 28530 

B. Construcţii VI 558 850 1000 1700 

V2   1010 1750 

C. Transporturi şi telecomunicaţii VI 2233 2900 2930 3300 

V2   2950 3390 

D. Agricultură şi silvicultură VI 2400 2750 3100 5200 

V2   3120 5340 

E. Consum edilitar VI 3897 3700 3860 6000 

V2   3900 6160 

F. Consum casnic VI 7059 7800 8000 9000 

V2   8060 9250 

Sursa: RENEL, estimări I. E. I.  

 

Prognoza consumului de energie termică s-a făcut atât pe baza realizărilor din 

ultima perioadă, cât şi pe baza studiilor sectoriale elaborate în vederea integrării 

economiei româneşti în structurile europene. Astfel, se prognozează o creştere a 

consumului de energie termică livrată, de la 105647 Tcal în anul 1993, la 115900 Tcal 

în anul 2000, ceea ce reprezintă o creştere relativă de 9,7% (tabelul 4.7.). Modul de 

alocare a energiei termice pune accentul pe creşterea consumului populaţiei şi alţi 

consumatori urbani în scopul îmbunătăţirii gradului de confort (similar cu tendinţa 

consumului de energie electrică), astfel încât să se realizeze o apropiere faţă de 

standardele de confort şi civilizaţie realizate la nivel european.  

La energia termică livrată din centralele RENEL se consideră aceeaşi tendinţă 

ascendentă a evoluţiei consumului, cu un ritm de creştere în intervalul 1994-2004 de 

2% pe an pentru industrie şi cca. 3% pentru populaţie (tabelul 4.7.). Se constată 

astfel, că energia termică livrată de RENEL acoperă cca. 41-46% din consumul de 

energie termică pe total ţară în intervalul 1994-2000. Totodată, se remarcă faptul că, 

la asigurarea necesităţilor de energie termică ale populaţiei, precum şi a altor con-

sumatori urbani din surse centralizate de producere, pe lângă centralele RENEL vor 

participa şi centralele aparţinând primăriilor, precum şi a altor agenţi economici (tabe-

lul 4.7.).  
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Tabelul 4.7 - Alocarea energiei termice pe producători şi pe 
principalele ramuri ale economiei (Tcal) 

  1993 1994 1995 2000 

Energie termică livrată - 

TOTAL din care: 

VI 105647 106400 110040 115900 

V2   111720 119540 

- RENEL  

din acestea, pentru: 

VI 45983 47107 48412 53800 

V2   49151 55500 

• Industrie VI 18661 18660 19712 20800 

V2   20011 21500 

• Agricultură VI 2560 3000 3200 4000 

V2   3250 4200 

• Alţi consumatori VI 3000 4000 4100 5000 

V2   4200 5200 

Energie termică livrată 

pentru populaţie şi alţi 

consumatori urbani - 

TOTAL din care de: 

VI 38577 38400 38438 42462 

V2   38784 43438 

- RENEL VI 21722 21447 21400 24000 

V2   21600 24500 

- Primării VI 13000 13100 13200 14710 

V2   13300 15050 

- Alţi agenţi economici VI 3855 3853 3838 3752 

V2 3855 3853 3884 3828 

 

 

Ajunşi în acest punct al analizei se remarcă faptul că tendinţa evidentă de 

creştere a consumului de energie, electrică sau termică, odată cu dezvoltarea eco-

nomică, amplifică setul de constrângeri aplicat activităţii economice privită din punc-

tul de vedere al alocării resurselor naturale şi energiei. Necesitatea conversiei ener-

giei în scopul obţinerii de bunuri şi servicii, ca şi impactul consumului de energie 

asupra mediului sunt recunoscute ca atare prin preţul purtătorilor de energie, ceea 

ce, în ultimă instanţă, reprezintă preţul plătit pentru a obţine dreptul de conversie, 

rămânând în sarcina utilizatorului găsirea modalităţii optime de exercitare a acestui 

drept în spaţiul delimitat de principiile generale ale termodinamicii şi ale ştiinţei eco-

nomice.  

Din acest punct de vedere rezultă cu claritate importanţa creşterii eficienţei ener-

getice la nivel macroeconomic şi rolul gestiunii cererii de energie în eliberarea unor 

resurse financiare deloc neglijabile. Rezultă astfel că, prin implementarea şi gener-

alizarea măsurilor de eficienţă energetică, avem la îndemână o importantă 

sursă de energie "ieftină şi curată": conservarea energiei .  Modelele de alo-

care a energiei (prezentate în subcapitolul 4. 1.) trebuie să ţină seama şi de po-

tenţialul naţional a energiei şi recuperare a RER. Este la fel de adevărat, însă, şi fap-

tul că penetrarea acestor măsuri la nivelul majorităţii consumatorilor finali este un 
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proces dificil care pretinde importante resurse umane şi materiale, dar care, la rândul 

său, poate fi organizat pentru eficacitate maximă.  

În acest sens, trebuie subliniat faptul că, sectorul industrial este cel care pre-

zintă potenţialul cel mai mare de conservare, în condiţiile în care industria va rămâne 

principalul consumator de energie din economie (cca. 50% din consumul total). 

Relansarea economică în special a ramurilor industriale de bază (în general energo-

intensive şi cu pondere mai redusă în structura valorii adăugate) va fi însoţită de o 

creştere a intensităţii energetice până în anul 2000. În ceea ce priveşte modul de alo-

care a substanţelor minerale utile ale industriei miniere, pe baza prevederilor din 

studiile de strategie ale sectorului metalurgic, precum şi a concluziilor ce se 

desprind din studiile efectuate de firme străine pentru sectorul respectiv, se es-

timează că în perspectiva anilor 2000-2005, cererea internă de metale în concentrate 

reprezintă următoarele niveluri anuale: plumb în concentrate = 25 mii tone/an; zinc în 

concentrate = 38-39 mii tone/an; cupru în concentrate = 39-43 mii tone/an. In ceea 

ce priveşte metalele preţioase, nu este exprimat un nivel al cererii, urmărind a se 

prelucra în sectorul metalurgic întreaga cantitate de produse ce rezultă din sectorul 

minier, cu excepţia concentratelor de pirită auriferă cu arsen de la Şuior.  

Tendinţele privind piaţa mondială a metalelor neferoase grele (plumb, zinc, cu-

pru), relevă, după prognoza Băncii Mondiale, că, după scăderea continuă din ult imii 

ani, se vor înregistra creşteri ale cererii începând cu anul 1995. In aceste condiţii, 

nivelul estimat al cererii poate fi asigurat de sectorul minier de producţie a m i-

nereurilor din metale neferoase şi preţioase, deoarece concepţia şi obiectivele re-

structurării industriei miniere de extracţie şi preparare a minereurilor neferoase şi 

preţioase se sprijină pe câteva elemente de bază ale sistemului integrat minier (geo l-

ogie - minerit - consumatorii metalurgici de produse miniere), printre care 

următoarele: 

 nici o economie naţională nu funcţionează fără materii prime minerale, în 

general, apelându-se în primul rând la resursele interne de substanţe miner-

ale; 

 în ţară există o piaţă internă reală pentru desfacerea produselor miniere, dub-

late de o bază reală de rezerve de substanţe minerale utile, diversificate; 

 în etapele imediat următoare nu este oportună închiderea de capacităţi de 

producţie numai în contextul motivaţional al trecerii obligatorii la economia de 

piaţă, deoarece în minerit, se includ oricum capacităţile de producţie neren-

tabile pe măsura epuizării rezervelor exploatabile (în ultimii ani s-au închis 17 

capacităţi miniere şi acţiunea continuă); 

 închiderea şi conservarea capacităţilor de producţie necesită costuri aprecia-

bile, plăţi pentru dezafectarea acestora, cât şi pentru protecţia ecologică, în 

cele mai frecvente cazuri, fondurile pentru astfel de activităţi ajungând la 70-

80% din nivelul care ar fi necesar de alocat în continuare pentru funcţionare;  

 construcţia minelor şi carierelor, în general, este foarte scumpă şi se întinde 

în timp, orice închidere de capacitate minieră fiind practic reversibilă; 
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 în strategia industriei miniere se prevede formarea şi respectarea unei 

corelaţii optime succesive între zonele subvenţionate - zonele în care se fac 

investiţii - zonele în care se execută cercetarea geologică - zonele pentru 

care se realizează cercetări ştiinţifice, corelaţie ce va asigura direcţionarea 

activităţii spre o evoluţie favorabilă cu tendinţă către rentabilizare.  

Totodată, vom avea în vedere şi faptul că, pe de o parte, sectorul minier are prac-

tic o situaţie relansată în economia naţională prin volumul de producţie fizică şi 

productivitatea muncii realizată, iar pe de altă parte, că, începând cu anul 1994 se 

constată o revigorare a producţiei industriale, concomitent cu interesul unor invest itori 

străini pentru dezvoltarea relaţiilor comerciale cu România. Pe baza menţinerii capac-

ităţilor de extracţie şi preparare, precum şi a unor dezvoltări ale acestora, în funcţie 

de cererea estimată, în alocarea resurselor minerale vom ţine seama de următoarea 

evoluţie a volumului producţiei fizice (tabelul 4.8.).  

 

Tabelul 4.8 - Evoluţia resurselor minerale de substanţe utile din ţară  

Tipul de 

mineral 
 U. M. 1992 1994 1995 2000 

Plumb în 

concentrate 

VI mii t 17. 0 21. 0 20. 5 25. 0 

V2  17. 0 21. 0 22. 6 27. 94 

Zinc în 

concentrate 

VI mii t 26. 1 34. 4 35. 0 37. 7 

V2  26. 1 34. 4 35. 9 41. 7 

Cupru în 

concentrate 

VI mii t 25. 6 26. 2 27. 3 38. 6 

V2  25. 6 26. 2 28. 5 33. 92 

Aur VI coef.  1. 086 1 1. 012 1. 090 

V2  1. 086 1 1. 012 1. 090 

Argint VI coef.  1. 114 1 1. 015 1. 118 

V2  1. 114 1 1. 015 1. 118 

Sursa: Ministerul Industriilor, estimări I. E. I.  

 

Vom sublinia faptul că, la determinarea nivelurilor de producţie a metalelor grele 

în concentrate, s-a ţinut seama de orientarea generală a strategiei miniere privind 

susţinerea producţiei de metale preţioase la care cererea este practic nelimitată -, 

aceasta prevenind, în proporţie de 50%, din minereurile polimetalice (plumb, zinc, 

cupru) şi minereuri cuprifere.  

În acelaşi timp, vor fi analizate şi posibilităţile de a exporta acele resurse miner-

ale care sunt abundente (în special, substanţe minerale nemetalifere cum ar fi sarea, 

grafitul s. a.).  

4. Efectul preţurilor alternative ale petrolului asupra balanţei de plăţi  este 

explicat prin faptul că, existenţa unor rezerve interne nu constituie în continuare în 

mod necesar o asigurare împotriva penuriilor sau a preţurilor ridicate, şi nici nu gar-

antează o trecere economică lină la folosirea şisturilor bituminoase, a cărbunelui 

gazeificat şi a altor surse noi de energie.  
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Un parametru esenţial pentru evaluarea perspectivelor cererii şi ofertei de energie 

primară îl reprezintă preţul petrolului, care, în evoluţia sa, înregistrează osci laţii destul 

de mari de la o perioadă la alta, în funcţie de conjunctura internaţională economică şi 

politică. Ca atare, apreciem că societatea românească va trebui să găsească mijlo-

acele adecvate pentru a face faţă unei inevitabile perioade de tranziţie de la condiţiile 

actuale ale dependenţei faţă de ţiţei, la situaţia viitoare când alte surse vor fi exploat-

ate cu preponderenţă.  

Ca instrumente de politică socială ale guvernului, preţurile la petrol şi gaze sunt 

controlate de acesta cele indigene fiind stabilite la mai puţin de 2/3 din cele plătite 

pentru importuri, în realitate producţia internă este folosită pentru subvenţionarea 

preţului hidrocarburilor importate. In acelaşi timp, se remarcă faptul că regiile auto-

nome au plătit deja "preţuri internaţionale" pentru electricitate şi alte servicii. De 

aceea, considerăm că stabilirea preţului intern pentru creşterea producţiei interne de 

ţiţei trebuie aplicată regiei PETROM pentru încurajarea atât a explorării şi identificării 

de noi zăcăminte, cât şi pentru evitarea discriminărilor faţă de piaţa externă. In ceea 

ce priveşte producţia existentă, se recomandă cercetarea lunară a preţurilor la ţiţei ca 

reacţie la schimbările preţurilor internaţionale, calculate la valoarea cursului de 

schimb al pieţei, deoarece se estimează că vor fi diferenţe importante între valoarea 

cursului de schimb oficial şi cel de piaţă. De asemenea, apreciem că se impune 

corectarea preţurilor în concordanţă cu cotaţiile Platt, fie pentru preţurile-spot Brent, 

fie Es-Sider, pe o bază fixă lunară. Totodată, considerăm că trebuie introdusă o flex i-

bilitate mai mare la fixarea diferenţelor de preţ pentru ţiţeiul intern, în jurul preţului luat 

ca bază, pentru a le permite să reflecte cât mai exact diferenţele reale, ale valorilor 

de rafinare. In opinia noastră, o asemenea schimbare impune modificarea impozitării 

în amonte a activităţilor regiei, pentru a împiedica societatea să păstreze o parte ex-

cesivă din renta economică asociată producţiei.  

 

* 

*    * 

Rolul în economie al surselor de materii prime, şi energie este dat, în principal, 

de relevanţa lor cantitativă: întregul sistem tehnologic şi de producţie modern al unor 

ramuri de bază ale industriei este susţinut de dimensiunea şi modul de folosire a 

acestora. In acest sens, am considerat ca cele două alternative să fie însoţite de an-

aliza implicaţiilor pe care le-ar avea acestea, în fiecare din domeniile prezentate 

(tabelul 4.9.).  

 Având în vedere premisele teoretico-metodologice de la care am pornit con-

struirea celor două variante de alocare, cât şi condiţiile practice din economia 

românească, optăm pentru varianta VI, care din punct de vedere tehnico-economic 

are cele mai mari şanse de realizare. In acelaşi timp, varianta VI corelată cu toate 

industriile din amonte şi din aval este justificată şi din punct de vedere al strategiilor 

de restructurare atât din sectorul extractiv şi al prelucrării primare, cât şi din sectorul 

producerii şi distribuirii energiei electrice şi termice, strategii corelate şi incluse efor-

tului comun de integrare a industriei româneşti în structurile economice europene.  
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Oricum, în prognozele pe termen scurt şi mediu ce privesc alocarea resurse lor 

naturale, problema globală a rezervelor care să corespundă acestor cereri crescânde 

practic nu se pune. In cadrul acestor termene pot apărea doar anumite diferenţe între 

cerere şi ofertă, ultima rămânând în urma celei dintâi, fie din cauza amânării ex-

ecutării unor proiecte ca urmare a lipsei mijloacelor financiare necesare - problemă 

generalizată în economia românească -, fie datorită ciclurilor investiţionale foarte lungi 

ce caracterizează industria extractivă. Dereglările de alocare pot apărea şi ca urmare 

a lipsei capacităţii de absorbţie a produselor miniere din partea industriei prelu-

crătoare, fenomen caracteristic perioadei de declin a producţiei industriale şi a re-

structurărilor masive şi repetate din această ramură a economiei naţionale. In 

prognozele pe termen lung şi foarte lung ce privesc alocarea resurselor naturale, nu 

se pot face precizările necesare referitoare la durata globală de acoperire cu rezerve 

a producţiei din cauza lipsei sau precarităţii informaţiilor. Cunoştinţele actuale, fapt 

caracteristic la nivel mondial, nu ne permit să fie formulate cu precizie răspunsuri la 

întrebarea "cât timp rezervele subsolului vor putea ţine pasul cu creşterea rapidă a 

exploatării şi a cererii de resurse minerale?".  

Privită din punctul de vedere al alocării resurselor naturale, în problema măririi 

rezervelor de zăcăminte minerale exploatabile care să satisfacă creşterea cererii de 

resurse energetice în perspectivă (vezi tabelul 4.4.), trebuie atrasă atenţia nu atât 

asupra epuizării fizice a acestora (în scădere puternică la hidrocarburi), ci mai ales 

asupra distribuirii teritoriale foarte inegale şi, mai ales, a "epuizărilor economice". 

Aşa cum s-a menţionat anterior, diferenţele există fie din cauza condiţiilor actuale 

reale (condiţii dificile de extracţie, conţinuturi mici în substanţe utile), fie din cauza 

slabei cunoaşteri a rezervelor (cu precădere a celor de perspectivă) şi a existenţei 

unor obstacole economico-financiare, accentuate după 1989, mai ales în condiţiile 

unui potenţial economic în declin şi investiţional scăzut, ştiut fiind faptul că atât ex-

ploatările, cât şi trecerea la exploatarea zăcămintelor solicită importante cheltuieli de 

investiţii, cu un timp de imobilizare mai îndelungat decât în alte sectoare.  
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Tabelul 4.9 - Implicaţii tehnico-economice, sociale şi financiare induse 
de realocarea resurselor naturale şi a energiei 

Domeniul Implicaţii tehnico-economice Implicaţii sociale 
Implicaţii 

financiare 

1. Extracţia 

lignitului şi 

huilei 

energetice 

1. Implementarea măsurilor de 

reabilitare a 16 cariere cu 

tehnologie continuă şi 

închiderea a 18 mine 

perspective de eficientizare cu 

fără translatarea activităţii pe 

zone rentabile.  

2. Deschiderea a 2 noi cariere 

de lignit echipate cu utilaje mo-

derne cu performanţe ridicate.  

3. Asigurarea numai a impor-

turilor critice (la carierele Roşia 

de Jiu, Pinoasa şi Jilţ Sud).  

4. Reabilitatea (reconstrucţia) a 

4-6 mine de huilă şi 

experimentarea de metode noi 

de exploatare a huilei din 

bazinul carbonifer Valea Jiului.  

1. Creşterea pro-

ductivităţii fizice a 

muncii la 650 

t/om an în anul 

2000.  

2. Reorganizarea 

unui sistem coe-

rent de pregătire 

profesională în 

cadrul recon-

versiei cerute de 

modernizarea 

proceselor de 

extracţie.  

3. Conturarea 

unei politici 

salariale speciale 

1. Investiţii de 

99 mld. lei 

anual pentru 

reabilitarea 

producţiei de 

lignit.  

2. Investiţii de 

156 mld. lei 

anual pentru 

reabilitatea 

producţiei de 

huilă 

2. Extracţia 

minereurilor 

1. Creşterea producţiei de 

minereuri auro-argintifere sau 

neferoase cu conţinuturi mai 

mari de aur (peste 2 g- aur/t)  

2. Îmbunătăţirea tehnologiilor de 

recuperare şi valorificare a 

minereurilor, respectiv a 

produselor miniere 

(concentrate), pentru creşterea 

producţiei de aur şi argint  

3. Extragerea metalelor 

preţioase din alte resurse prin 

retratarea a cca. 14 mil. t steril 

din iazurile vechi de la Baia-

Mare 

Creşterea 

productivităţii fizi-

ce a muncii, până 

în anul 2000, la: 

280 t/om-an la 

minereuri cuprife-

re; 190 t/om- an la 

minereuri 

polimetalice; 

1015 t/om-an la 

substanţe 

minerale extrase; 

900 t/om-an la 

sare extrasă 

Investiţii de 115 

mld. lei anual 

pentru RAC 

Deva şi RA 

PbZn Baia-Mare 

(în principal din 

alocaţii de la 

buget) 

3. Total 

industrie 

minieră 

Eliminarea sau reducerea 

accentuată a alocaţiilor bugetare 

ar avea consecinţă imediată 

diminuarea cu 70-90% a 

volumului lucrărilor de 

deschideri concomitent cu 

diminuarea capacităţii de 

producţie a majorităţii minelor şi 

Disponibilizarea a 

180000 

persoane, care 

împreună cu 

familiile 

respective conduc 

la afectarea a cca. 

un milion 

Preluarea din 

import a 

cantităţilor 

miniere care 

solicită fonduri 

valutare de 

peste 1 mld. 

dolari anual 
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Domeniul Implicaţii tehnico-economice Implicaţii sociale 
Implicaţii 

financiare 

carierelor persoane (3,5% 

din populaţia ţării) 

4. Extracţia 

hidrocarburi

lor (ţiţei şi 

gaze 

naturale) 

Eforturile financiare justifică 

obţinerea unei producţii fizice 

totale, în perioada 1995-2000, 

de minimum 43,3 mii. tone ţiţei 

şi cca. 118 mld. mc gaze  

Sporirea producţiei este 

condiţionată de punerea în 

producţie şi exploatarea 

zăcămintelor Eocen-Lebăda Est  

În condiţiile în care consumul de 

gaze reprezintă cca. 80% din 

surse interne şi 20% din import, 

consolidarea importurilor 

presupune:   

- diversificarea surselor de gaze 

din import prin noi conducte 

(interconectări cu sistemul 

Ucraina în zonele Baia- Mare şi 

Ungheni, precum şi racord la 

conducta Turkmenistan-Iran-

Turcia- Europa de Vest) 

- realizarea unui terminal de 

gaze naturale lichefiate pe 

litoralul Mării Negre, cu o 

capacitate iniţială de 5 mld. 

mc/an, urmând ca ulterior sa 

ajungă la 10-15 mld. mc/an  

Productivitatea 

valorică a muncii 

24000 mii 

lei/pers. în anul 

2000 

Investiţii de 

1000 mld. lei 

anual pentru 

PETROM şi 

ROMGAZ (câte 

500 mld. lei 

anual pentru 

fiecare regie) 

2. Investiţii de 

100 mld. lei 

pentru 

zăcământul 

Lebăda Est 

5. Produ-

cerea şi 

distribuirea 

energiei 

electrice şi 

1. Pentru realizarea obiectivelor 

strategice în domeniul 

producerii energiei electrice şi 

termice, respectiv producerea 

energiei la un cost cât mai 

redus şi asigurarea capacităţilor 

de producţie în perspectivă (cu 

reducerea impactului asupra 

mediului) este necesară 

realizarea unui program 

complex de reabilitare 

2. Programul de reabilitare este 

necesar pentru readucerea unor 

centrale vechi, cu grupuri uzate 

fizic şi moral, la condiţiile 

Strategia în 

domeniul forţei de 

muncă o impune 

creşterea eficien-

ţei în activităţile 

industriei pentru a 

oferi consuma-

torilor un serviciu 

public modern şi 

performant. 

Aceasta implică 

asigurarea canti-

tativă şi calitativă 

a forţei de muncă, 

corelată cu dota-

1. Investiţii şi 

reabilitări cu 

finanţare din 

surse RENEL = 

cca. 5000 redus 

şi asigurarea 

capacităţilor de 

mii. dolari, în 

perioada 1994-

2000termice 

2. Investiţii cu 

finanţare de la 

bugetul de stat 

cca. 500 mii. 

dolari în 
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Domeniul Implicaţii tehnico-economice Implicaţii sociale 
Implicaţii 

financiare 

tehnologice actuale de econo-

micitate şi impact asupra 

mediului, fapt ce necesită o 

investiţie mai mică decât în 

cazul construirii unui obiectiv 

nou.  

3. În domeniul transportului şi 

distribuţiei energiei electrice se 

presupune vehicularea energiei, 

la un cost cât mai redus, în 

condiţii de calitate, deplină 

siguranţă şi de limitare a impac-

tului asupra mediului. De 

asemenea, are în vedere 

asigurarea capacităţii necesare 

de transport şi distribuţie în 

perspectivă, inclusiv 

interconectarea cu sistemul 

vest- european UCPTE, întărirea 

legăturilor cu sistemul 

electroenergetic al Republicii 

Moldova 

rea SEN şi a teh-

nologiilor utilizate, 

modernizarea 

sistemului de 

pregătire 

profesională 

perioada1994-

2000 

3. Investiţii cu 

finanţare din 

surse externe 

atrase = cca. 

700 mii. dolari 

în perioada 

1994-2000 

 Reabilitarea în reţelele de 

transport şi distribuţie se 

justifică prin necesitatea 

eliminării gradului avansat de 

uzură al multora dintre ele, prin 

alinierea acestora la 

standardele internaţionale, în 

scopul dimensionărilor pentru 

satisfacerea unui consum 

casnic la nivel european şi 

pentru realizarea unor 

performanţe superioare.  

Programul privind lucrările noi 

este corelat cu programele de 

punere în funcţiune a noilor 

capacităţi de producţie în 

perioada 1994-2000, cu evoluţia 

consumului de energie electrică 

şi schimbarea structurii 

acestuia. Aceasta implică 

realizarea şi punerea în 
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Domeniul Implicaţii tehnico-economice Implicaţii sociale 
Implicaţii 

financiare 

funcţiune a capacităţilor impuse 

de evacuarea puterii din noile 

centrale, eliminarea trangulărilor 

în reţea, închiderea inelului de 

400KV în zona de vest a ţării, 

interconectarea cu sistemele 

electroenergetice vest-europene 

şi cu Republica Moldova, reţele 

de distribuţie de medie ş i joasă 

tensiune pentru alimentarea de 

noi consumatori locuinţe, 

institute, inclusiv extinderea 

electrificării rurale.  



Capitolul 5 - DIRECŢII NECESARE DE ACŢIUNE, 

POSIBILITĂŢI EXISTENTE ŞI EFORTURI FINANCIARE 

IMPLICATE DE ELIMINAREA NECONCORDANŢELOR 

DINTRE CERINŢELE INTEGRĂRII EUROPENE A 

ECONOMIEI ROMANEŞTI ŞI POTENŢIALUL 

ACESTEIA DE RESURSE NATURALE ŞI DE ENERGIE 

 

Eliminarea neconcordanţelor dintre cerinţele integrării României în structurile in-

dustriale ale UE şi potenţialul său de resurse naturale ş i de energie presupune, în 

primul rând, modernizarea şi restructurarea industriei pentru atingerea performanţelor 

realizate de celelalte ţări comunitare, şi, în al doilea rând, dimensionarea corectă a 

eforturilor investiţionale necesare şi a surselor de finanţare a acestor investiţii.  

Restructurarea şi modernizarea industriei vizează, în mod deosebit, reabilitarea 

capacităţilor de producţie viabile în scopul creşterii competitivităţii producţiei şi pro-

duselor şi constituie în acelaşi timp, condiţia principală pentru asigurarea unei 

creşteri economice echilibrate.  

Creşterea competitivităţii produselor industriale implică un complex de măsuri 

printre care şi cele ce vizează scăderea consumurilor energetice şi materiale, cu in-

fluenţe deosebite asupra modelului de alocare a resurselor naturale şi energiei pe 

ramuri, subramuri şi grupe de produse industriale. Realizarea acestor obiective, 

necesită apreciabile eforturi investiţionale, estimate la aproximativ 2,8 mld. ECU, 

cheltuieli anuale de investiţii (tabelul 5.1).  

 

Tabelul 5.1 -  Investiţiile medii anuale necesare pentru modernizarea 
şi restructurarea industriei   

 
1995-1999 
mld. ECU 

% 
2000-2004 
mld. ECU 

% 

Total industrie* din care: 2470 100. 0 3120 100. 0 
Industria prelucrătoare 1280 51. 8 1680 53. 8 
Industria extractivă din care: 690 28. 0 810 25. 9 
* extracţia petrolului şi gazelor 
naturale 

421 17. 1 524 16. 8 

* extracţia cărbunelui 217 8. 8 233 7. 4 
* alte activităţi extractive 52 2. 1 53 1. 7 
Producerea şi distribuţia energiei 
electrice şi termice 

500 20. 5 630 20. 3 

Notă: * - Nu sunt incluse investiţiile necesare pentru industria alimentară, a băuturilor şi 
tutunului, edituri, poligrafie şi captarea apelor.  
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Sursa: Strategia dezvoltării industriei în vederea aderării -României la UE, Ministerul In-
dustriei, Institutul de Economie a Industriei şi Institutul de Economie Mondială, 
Bucureşti, iunie 1995, p. 24.  

Datele de mai sus relevă faptul că, din totalul efortului investiţional estimat pentru 

industrie s-au alocat pentru modernizarea şi restructurarea industriei extractive 

aproximativ 26,8% iar pentru industria energiei electrice şi termice, 20,3%. Din totalul  

investiţiilor pentru industria extractivă aproximativ 63% sunt cele dest inate extracţiei 

petrolului şi gazelor naturale, 30% extracţiei cărbunelui şi 7% pentru extracţia mi-

nereurilor metalifere, nemetalifere şi radioactive.  

 

ENERGIE ELECTRICĂ 

Gradul de încărcare al centralelor termoelectrice  din România, mai redus 

comparativ cu cel al centralelor din diferite ţări ale Europei (tabelul 5. 2. ) poate fi 

sporit prin: 

 creşterea siguranţei alimentării cu combustibil de calitate şi diversificarea 

surselor de aprovizionare; 

 reabilitarea grupurilor energetice care prezintă un grad redus de disponibil i-

tate; 

 

Tabelul 5.2 - Gradul de încărcare al termocentralelor pe plan mondial 

Ţara  

Polonia 52. 63 

Belgia 42. 95 

Turcia 41. 08 

Bulgaria 45. 68 

Cehoslovacia 61. 26 

Ungaria 33. 70 

Grecia 61. 79 

Sursa: "Annual Bulletin of Electric Energy Statistics", 1990 - ONU.  

 

În anul 2000 se prevede o creştere a gradului de încărcare al termocentralelor 

RENEL (tabelul 5. 3.) pe cărbune în urma realizării lucrărilor de retehnologizare şi 

punere în funcţiune a capacităţilor în curs de execuţie. Gradul de încărcare al termo-

centralelor pe hidrocarburi va fi în scădere spre anul 2000 din cauza reducerii 

producţiei de energie electrică pe hidrocarburi. In cazul în care centralele pe hidro-

carburi vor fi încărcate şi pentru export de energie electrică (13,2-16,4 TWh), gradul 

de încărcare al termocentralelor în anul 2000 va fi de 50,45-53,22%.  

 

Tabelul 5.3 - Gradul de încărcare al termocentralelor din România  

 1993 realizări 2000 prognoză 

Termocentrale România din care: 33. 29 37. 49 

- Autoproducători 14. 31 16. 83 
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- RENEL din acestea: 34. 90 39. 00 

* pe cărbune 34. 34 43. 42 

* pe hidrocarburi 35. 61 32. 82 

 

Disponibilitatea grupurilor energetice poate fi mărită prin:  

 Înlocuirea unor agregate care şi-au atins durata normată de serviciu, re-

prezentând un total 1550 MW: CET Işalniţa (grupurile nr. 7 şi 8 - 2 x 315 MW 

şi grupul nr. 5 - 50 MW), CTE Mintia (grupurile nr. l şi 2 - 2 x 210 MW) şi 

CET Paroşeni (grupul nr. 4 - 150 MW), CET Bucureşti Sud (2 x 100 MW) şi 

CET Grozăveşti (grupurile nr. 1 şi 2, 50 MW); 

 executarea unor lucrări pentru îmbunătăţirea performanţelor unor agregate ce 

însumează o putere instalată de 2560 MW: CTE Turceni (grupurile nr. 4 şi 5 - 

2 x 330 MW), CTE Rovinari (grupul nr. 5 şi 6 - 2 x 330 MW), CET Brazi 

(grupurile nr. 8 şi 9 - 2 x 200 MW), CTE Brăila (grupurile nr. l şi 2 - 2 x 210 

MW), CET Drobeta (grupurile nr. l - 4, 4 x 50 MW) şi CET Palas (grupurile nr. 

l şi 2 - 2 x 50 MW şi grupul nr. 3 - 120 MW); 

 trecerea de la funcţionarea pe bază de lignit la cea pe huilă a cazanelor 

aferente unor grupuri energetice cu putere instalată de 550 MW: CET Iaşi II 

(2 x 50 MW), CET Suceava (2 x 50 MW), CET Borzeşti II (3 x 50 MW), CET 

Bacău (2 x 50 MW) şi CET Giurgiu (2 x 50 MW).  

Programul total de reabilitări în termocentrale însumează 5270 MW, din care 

550 MW reprezintă treceri de la funcţionarea pe bază de lignit, pe huilă.  

Productivitatea muncii poate fi sporită prin: 

 îmbunătăţirea continuă a modului de evaluare a factorului uman;  

 realizarea şi generalizarea sistemului informatic privind gestiunea personalu-

lui; 

 realizarea unui program social adecvat, de construcţii de locuinţe, asistenţă 

medicală, baze de agrement şi odihnă; 

 asigurarea stării de securitate a muncii prin perfecţionarea acţiunilor de pre-

venire, eliminare sau reducere a factorilor de risc; 

 În urma acţiunilor de reabilitare şi instalare de noi capacităţi, pentru eficien-

tizarea activităţii regiei şi realizarea restructurării organizatorice, evoluţia pre-

vizională a numărului de personal se prezintă astfel (tabelul 5.4.): 

 

Tabelul 5.4. 

Anul 1994 2000 

Total personal 96000 84000 

Sursa: Date preluate de la RENEL.  

 

Creşterea eficienţei în activitatea de producere, transport, distribuţie şi utilizare a 

energiei electrice se poate realiza, la producător, prin: 
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 reabilitarea unor agregate energetice, prin care se vor obţine nu numai 

creşteri ale disponibilităţii dar şi creşteri ale randamentelor de funcţionare; 

 casarea unor agregate cu uzură fizică şi morală avansată care totalizează o 

putere de 1367 MW (320 MW în centrale pe cărbune şi 747 MW în centrale 

pe hidrocarburi) repartizate la: CET Işalniţa, CET Doiceşti,  CET Paroşeni, 

CTE Fântânele şi CET Brazi; 

 montarea unor agregate noi la care se consideră că se vor realiza perfor-

manţele de proiect (în perioada 1994 - 2000 se prevede terminarea lucrărilor 

şi punerea în funcţiune a 7 grupuri pe cărbune însumând 770 MW în centrale-

le Turceni, Braşov, Bacău, Timişoara, Arad şi a 50 MW - grupul 4 - în CET 

Bucureşti - Progresu pe hidrocarburi); 

 încărcarea optimă a agregatelor de producere a energiei electrice după crite-

riile realizării costurilor minime; 

 creşterea producţiei de energie electrică produsă în regim de termoficare (de 

exemplu, pentru a acoperi deficitul actual de energie termică în sistemul de 

termoficare a oraşului Bucureşti, se au în vedere atât lucrări de prelungire a 

duratei de viaţă a unor echipamente din Bucureşti Sud şi Grozăveşti, reabili-

tarea şi modernizarea unor echipamente relativ noi dar cu performanţe reduse 

din CET Vest, Progresu, Sud şi Titan, cât şi instalarea unor noi echipamente 

generatoare de căldură în centralele existente şi în noi surse în zona de 

nord-est a capitalei; 

 îmbunătăţirea calităţii lucrărilor de reparaţii şi întreţinere.  

şi, la consumator, prin: 

 sprijinirea consumatorilor prin informare, sensibilizare şi acordarea de con-

sultaţii tehnico-economice în vederea economisirii energiei; 

 introducerea standardelor de eficienţă energetică minimă, pe tipuri de recep-

toare şi etichetarea energetică a acestora; 

 promovarea cadrului legal pentru aplicarea măsurilor de eficienţă energetică; 

 promovarea de către furnizor a conceptului Demand Side Management în 

relaţiile cu consumatorii, în vederea creşterii eficienţei energetice;  

 aplicarea unei politici tarifare care să reflecte structura costurilor şi să stimu-

leze economisirea energiei; 

 analiza tuturor produselor cu caracter energofag; 

 generalizarea introducerii aparatelor de măsură, a contoarelor pentru decon-

tare, aparatură de control şi automatizare a proceselor;  

 introducerea gestiunii energetice şi urmărirea de către toţi consumatorii a 

consumurilor specifice; 

 modernizarea instalaţiilor şi utilajelor, în scopul creşterii randamentelor ener-

getice şi reducerii consumurilor specifice.  

Alinierea preţurilor energiei electrice la cele practicate în ţările UE se poate real i-

za prin: 

 tarifarea pe baza costurilor marginale; 



 

 
166 

 introducerea unor opţiuni tarifare stimulative pentru creşterea eficienţei ut i-

lizării energiei; 

 echiparea tuturor consumatorilor cu sisteme de contorizare care să permită 

îmbunătăţirea flexibilităţii opţiunii de comportament energetic;  

 introducerea unor taxe în tarifele pentru energie care să promoveze pre-

ocupările pentru protecţia mediului înconjurător.  

Gradul de poluare a mediului înconjurător se poate reduce prin:  

 îmbunătăţirea calităţii aerului în zonele urbane industriale cu influenţă deose-

bită asupra sănătăţii populaţiei; 

 reducerea nivelului de poluare pentru a respecta prevederile impuse de con-

venţiile internaţionale la care România este parte (Protocoalele de la Helsinki,  

Oslo şi Sofia); 

 necesitatea cuantificării investiţiilor cerute de acţiunile care pot conduce la 

alinierea României la standardele UE, în perspectiva intrării ţării noastre în 

structurile europene; 

 dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de monitorizare şi analiză a emis iilor 

poluante; 

 adoptarea neîntârziată a unei legi a mediului şi modificarea standardelor 

asupra nivelului admis de noxe, pentru alinierea la standardele UE; 

 introducerea unor instrumente economico-financiare care să stimuleze re-

ducerea poluării, cum ar fi taxele pe C02.  

Din "Studiul tehnic de fezabilitate a interconectării Albaniei, Bulgariei şi Român iei 

cu UCPTE" rezultă că interconectarea sistemului energetic naţional cu UCPTE va fi 

posibilă în măsura în care se vor face investiţiile necesare pentru îmbunătăţirea ca-

pacităţilor de generare a electricităţii, a reţelelor electrice şi a sistemelor de protecţie 

(Tabelul 5.5.).  

 

 

Tabelul 5.5 - Cerinţe investiţionale în vederea atingerii de către  SEN a 
standardelor tehnice şi tehnologice ale UCPTE (mil. $)  

Retehnologizarea sau 

extinderea capacităţilor de 

generare 

Investiţii ce trebuie 

corelate cu 

reînnoirea sistemului de 

control 

Controlul generării de 

electricitate 

57 38 

Dezvoltarea reţelelor electrice 21  

Perfecţionarea sistemelor de 

protecţie 

40 40 

Perfecţionarea sistemelor de 

control şi transmitere a 

informaţiilor 

- 42 

Notă: * varianta reabilitării sistemului energetic al fostei Iugoslavii 

** varianta continuării conflictului din Iugoslavia  
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*** 28 mil. $ SUA pentru linia electrică Oradea-Bekescaba şi 120 mil. $ SUA pentru 

dezvoltarea reţelelor electrice interne 

Sursa: European Commission, International Conference on East-West Gas and Electricity 

Interconnections, Budapest, Hungary, 27-28 oct. 1994.  

 

Din calculele RENEL, realizarea programului de dezvoltare şi reabilitare a SEN în 

perioada 1994-2000 va necesita un efort investiţional de aproximativ 5000 mil. $ SUA, 

din care o pondere de 15-20% va fi asigurată din împrumuturi sau investiţii străine, 

restul fiind acoperit din resurse proprii.  

Programul integral de restructurare şi dezvoltare a ramurii energiei electrice şi 

termice va necesita fonduri în valoare de 5907 mil. $ SUA (Tabelul 5.6.), din care 

1512 mil. S SUA pentru reabilitări ale unor centrale, linii şi staţii electrice ceea ce ar 

asigura creşterea siguranţei în funcţionare a SEN, sporirea eficienţei în activitatea din 

această ramură şi încadrarea în standardele funcţionării interconectate cu ţările afil i-

ate la UCPTE.  

 

Tabelul 5.6 - Fonduri necesare pentru reabilitarea şi dezvoltarea SEN  
în perioada 1995-2000 (mil. $ SUA) 

Total, din care pentru: 5907 

A. Programul nuclear 1284 

B. Programul de reabilitare din care pentru:  

* centrale termoelectrice 

* centrale hidroelectrice 

* linii şi staţii electrice 

* sistem de conducere SEN 

1512 

885 

24 

560 

42 

C. Programul de dezvoltare din care pentru: 3111 

* centrale termoelectrice 997 

* centrale hidroelectrice 1081 

* linii şi staţii electrice 890 

* telecomunicaţii şi informatică 80 

* alte lucrări (dotări şi locuinţe) 63 

Sursa: Date preluate de la Ministerul Industriilor.  

 

Din aceste fonduri aproximativ 118 mil. $ SUA sunt necesare pentru realizarea 

cerinţelor strict necesare pentru încadrarea obiectivelor energetice în normele 

naţionale de poluare, iar 1284 mil. $ SUA sunt aferente realizării primelor două grupu-

ri de 700 MW la CNE Cernavodă.  

 

CĂRBUNE 

În ceea ce priveşte caracteristicile calitative ale cărbunelui extras, parametri (aflaţi 

sub standardele internaţionale) sunt direct dependenţi de condiţiile geologice de for-

mare a zăcămintelor. Acţiunile ce se impun a fi întreprinse va avea în vedere 

adoptarea unor procedee de ameliorare a calităţii cărbunelui, ce va fi utilizat în 
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siderurgie şi producerea energiei electrice, obţinerea competitivităţii cărbunelui 

românesc pe piaţa internaţională fiind exclusă.  

In ceea ce priveşte încadrarea nivelului poluării în standardele internaţionale: 

 valorificarea subproduselor rezultate din procesele de preparare ca şi a ster-

ilelor din halde, ramblee şi iazuri de decantare; 

 minimizarea, pe cât posibil, a suprafeţelor de teren afectate de activitatea 

minieră; 

 obligativitatea haldării interioare la carierele care au atins nivelul vetrei de ex-

ploatare; 

 scurtarea perioadei de redare în circuitul agricol sau silvic de la 6 la 3-3,5 

ani) a terenurilor afectate, (având în vedere că, până în prezent, numai 11% 

din suprafeţele afectate au fost reabilitate; 

 epurarea mecanică şi/sau chimică a apelor uzate provenite de la uzinele de 

preparare a huilei până la limita admisă de normele ecologice;  

 obligativitatea exploatărilor miniere de a asigura alimentarea cu apă potabilă 

din puţuri de adâncime, ca urmare a epuizării pânzei de apă freatică datorată 

activităţii acestora.  

Acţiuni de reducere a decalajelor în ceea ce priveşte productivitatea muncii: 

 îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă şi de muncă în mine;  

 mărirea ponderii extracţiei lignitului de suprafaţă în detrimentul celui subteran; 

 reconstrucţia minelor de extracţie a Huilei şi concentrarea producţiei în zone-

le rentabile corelat cu asigurarea protecţiei sociale şi reconversia forţei de 

muncă; 

 asigurarea unei dotări cu utilaje şi echipamente performante şi fiabilitate 

mare, la nivelul celor utilizate pe plan mondial; 

 promovarea tehnologiilor neconvenţionale.  

 Adoptarea măsurilor de rentabilizare a activităţii, ceea ce va determina 

eliminarea subvenţiilor acordate, şi anume: 

 concentrarea investiţiilor pentru menţinerea capacităţilor de producţie rentabi-

le concomitent cu diminuarea treptată a activităţii de exploatare în 

perimetrele fără perspectivă; 

 revizuirea normelor de evaluare a rezervelor de substanţe minerale; la căr-

bune se vor stabili grosimile minime ale straturilor exploatabile care, în 

funcţie de caracteristicile fizico-mineralogice - şi de tehnologiile de exploat-

are şi preparare disponibile, pot asigura recuperarea investiţiilor;  

 continuarea reabilitării şi reconstrucţiei minelor rentabile şi reducerea treptată 

a volumului subvenţiei pe unitatea de produs minier;  

 susţinerea activităţii de cercetare geologică în scopul identificării zonelor fa-

vorabile desfăşurării activităţii extractive; 

 reconsiderarea întregului proces de extracţie din subteran şi concentrarea 

activităţii pe orizonturi şi blocuri geologice, având drept criteriu de decizie 

rentabilitatea.  
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ŢIŢEI 

În ceea ce priveşte preţurile se impune instituirea unei politici de preţuri favori-

zante pentru producătorii de ţiţei, aliniate la piaţa internaţională.  

Acţiunile prevăzute a se realiza în vederea reducerii decalajelor în ceea ce 

priveşte dotarea tehnică şi practicile de producţie:  

 folosirea unor metode, tehnologii şi tehnici performante de investigare geof-

izică a bazinelor sedimentare; lucrările seismice însumând pe perioada 

1994-2000, 191,6 km2 profile 2D şi 3730 km2 profile 3D; 

 utilizarea metodelor moderne de programare a forajului de cercetare şi ex-

ploatare şi eşalonarea acestor lucrări pe baza criteriilor de evaluare a riscului 

şi a criteriilor de eficienţă economică; în perioada 1994-2000 se estimează 

necesitatea săpării a 1033 sonde de cercetare geologică şi a 1133 sonde de 

exploatare; 

 dotarea cu instalaţii de carotaj de producţie (măsurarea debitului, presiunii, 

temperaturii, densităţii fluidelor); 

 implementarea tehnicilor performante de extracţie a fluidelor (pompe cu 

cilindru lung, pompe elicoidale, diversificarea tehnologiilor de gaz-lift); 

 înlocuirea ţevilor de extracţie şi a prăjinilor de pompare uzate;  

 înlocuirea conductelor de ţiţei sau apă la sonde, a conductelor magistrale 

pentru transport intern pentru ţiţei şi apă (de injecţie şi tehnologică);  

 înlocuirea echipamentelor, utilajelor şi sondelor de intervenţie şi reparaţii capi-

tale şi probe de producţie foarte vechi şi uzate; 

 înlocuirea instalaţiilor de colectare, separare şi tratare ţiţei, gaze, apă 

(rezervoare, separatoare, aparate de măsură şi reglare);  

Realizarea tuturor acestor acţiuni presupun un efort investiţional evaluat pe peri-

oada 1994-2000 la cca. 3300 mld. lei.  

 în ceea ce priveşte creşterea graduală a rentabilităţii se va acţiona 

pentru: 

 promovarea acţiunilor de introducere a sistemului locaţiilor de gestiune şi 

practicarea închirierilor pentru valorificarea superioară a disponibilului de ca-

pacităţi de cercetare geologică; 

 finalizarea acţiunii de concesionare a unor perimetre de cercetare geologică 

a hidrocarburilor către companii româneşti sau străine;  

 scoaterea la licitaţie şi concesionarea către companii străine a unor perime-

tre posibil purtătoare de hidrocarburi.  

 

GAZE NATURALE 

Acţiunile prevăzute a se realiza în vederea reducerii decalajelor în ceea ce 

priveşte dotarea tehnică şi practicile de producţie:  

 achiziţionarea unor unităţi de tubing flexibil, echipament modern şi de mare 

eficienţă pentru lucrările de intervenţii, reparaţii capitale şi probe de producţie 

la sonde; 
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 investigarea sondelor care produc cantităţi mari de apă, cu carotaj de 

producţie pentru stabilirea şi executarea unor programe adecvate şi eficiente 

de reactivare a sondelor; 

 creşterea debitelor la sondele cu grad avansat de depletare şi acumulări de 

lichide prin utilizarea substanţelor spumogene, experimentarea şi aplicarea la 

un număr cât mai mare de sonde a procedeelor de gaz-lift şi plunger-lift; 

 înlocuirea cilindrilor compresori la unele agregate în vederea adaptării para-

metrilor de funcţionare a compresoarelor cu evoluţia presiunilor de zăcământ 

în scădere continuă până la cca. 2 bari şi modificările presiunilor pe sisteme-

le de transport şi distribuţie; 

 transferul de tehnologie şi "know-how" pentru montajul şi întreţinerea con-

ductelor inclusiv dotarea cu seturi de dispozitive şi utilaje specifice pentru 

aceste operaţii.  

Perfecţionarea cadrului instituţional şi legislativ adecvat care să asigure 

transparenţă, să echilibreze interesele diferitelor părţi implicate în sectorul energetic 

şi să protejeze concurenţa prin: 

 reorganizarea regiilor autonome de interes naţional îndeosebi sub aspectul 

desprinderii unor unităţi auxiliare şi de deservire şi a organizării acestora ca 

entităţi producătoare de valoare adăugată; 

 îmbunătăţirea cadrului legal referitor la investiţiile străine.  

Crearea de noi conexiuni eficiente şi realizarea unei reţele integrate efi-

ciente de gaze naturale. O asemenea reţea reprezintă garanţia unei pieţe a gazelor 

caracterizată prin flexibilitate, securitate şi posibilităţi reale de alegere a diferiţilor fur-

nizori de gaze naturale.  

In ceea ce priveşte preţurile este necesară adoptarea unei politici de preţuri 

care să favorizeze producătorii de gaze naturale, preţuri aliniate la piaţa inter-

naţională.  

 

MINEREURI NEFEROASE 

Rentabilizarea activităţii întreprinderilor miniere se poate realiza prin:  

 îmbunătăţirea tehnologiilor de extracţie şi recuperare a metalelor neferoase 

astfel încât acestea să corespundă nivelului calitativ al celor comercializate 

pe piaţa internaţională, introducerea unor noi tehnologii ca şi promovarea unor 

tehnologii de recuperare a metalelor preţioase din m inereuri şi pirite aurifere; 

 introducerea unor tehnologii moderne de mentenanţă preventivă pentru 

echipamente şi instalaţii, în condiţiile aplicării sistemului de asigurare a cal i-

tăţii; 

 trecerea în conservare sau sistare a activităţii în zonele nerentabile şi reorien-

tarea producţiei spre unităţile rentabile; 

 creşterea cantităţii de metale neferoase prin valorificarea subproduselor pre-

zultate din procesele de preparare, ca şi a sterilului din halde, ramblee sau 

iazuri de decantare; 

 extinderea utilizării materialelor feroase reciclabile;  
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 diminuarea treptată până la eliminare a subvenţiilor;  

 acoperirea costurilor de producţie din venituri proprii şi surse atrase; 

 alinierea preţurilor de livrare la nivelul preţurilor internaţionale;  

 creşterea productivităţii muncii; 

 dezvoltarea sistemelor informatice şi informaţionale de conducere a pro-

ceselor tehnologice de gestiune tehnică şi economică şi a celor decizionale 

şi manageriale; 

 desprinderea activităţilor complementare din cadrul regiilor autonome şi  con-

stituirea acestora în societăţi comerciale în vederea privatizării;  

 reorganizarea structurilor organizatorice ale regiilor autonome, prin constitui-

rea de "centre de profit" pentru activităţile complementare, care nu se pot or-

ganiza ca societăţi comerciale, şi separarea contabil-financiară de restul re-

giei; în acest sens se impune adoptarea unor structuri de tip holding în care 

să fie incluse activităţile extractive, de preparare şi cele metalurgice, după 

modelul ţărilor dezvoltate, structuri care să aibă atât atribuţii tehnologice şi 

economice cât şi cele de realizare a programelor strategice.  

Reducerea nivelului de poluare a mediului înconjurător se poate realiza prin: 

 respectarea condiţiilor impuse de convenţiile internaţionale la care România 

este parte; 

 repararea şi exploatarea corectă a instalaţiilor de extracţie şi preparare;  

 îmbunătăţirea metodologiei de evaluare a emisiilor poluante ş i de elaborare a 

studiilor de impact; 

 diminuarea perioadei de redare în circuitul economic a terenurilor ocupate de 

exploatările miniere.  

 

SUBSTANŢE MINERALE NEMETALIFERE 

Creşterea eficienţei economice a activităţii de extracţie a substanţelor minerale 

nemetalifere se poate realiza prin: 

 cooperarea în activităţi de cercetare şi dezvoltare tehnologică cu parteneri 

străini; 

 transferul de tehnologii şi know-how în producerea sării recristalizate, a 

grafitului de înaltă claritate chimică, a sării cu un grad mare de alb, tratarea 

sării cu iod şi în exploatarea sării în soluţie; 

 restructurarea sectorului de extracţie şi preparare a grafitului, micei, feld-

spatului şi bentonitei; 

 realizarea unor schimburi avantajoase privind aportul sau trasferul de capital 

străin; 

 asocierea cu parteneri din ţările UE pentru exploatarea şi valorificarea sării şi 

a unor substanţe nemetalifere; 

 alinierea la reglementările tehnice şi de calitate comunitare;  

 creşterea exportului de substanţe nemetalifere.  

Reducerea nivelului de poluare prin cooperarea în domeniul mediului înconjurător 

cu organisme specializate din UE. Astfel este necesară expertizarea factor ilor de 
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risc, stabilirea unor programe de reconstrucţie ecologică şi dotarea unităţilor de ex-

ploatare cu utilaje nepoluante.  
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CIMENTUL 

Adaptarea industriei cimentului cerinţelor integrării în UE  presupune: 

 retehnologizarea fabricilor de ciment în scopul scăderii consumurilor mate-

riale şi energetice şi creşterii competitivităţii acestui produs pe piaţa UE;  

 cooperarea în domeniul activităţilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică cu 

parteneri străini; 

 transferul de tehnologie necesar producerii şi ambalării cimentului;  

 alinierea la reglementările tehnice şi de calitate din cadrul UE;  

 creşterea exportului de ciment 

Reducerea nivelului de poluare prin modernizarea instalaţiilor de desprăfuire 

a morilor şi cuptoarelor, precum şi introducerea unor instalaţii de desprăfuire supl i-

mentare la anexele din fluxul tehnologic.  

 

ALOCAREA RESURSELOR NATURALE ŞI A ENERGIEI  

În condiţiile integrării, problema alocării resurselor trebuie abordată pe plan euro-

pean şi mondial. Astfel, dacă cererea globală de materii prime va putea fi satisfăcută 

în perspectiva următoarelor două decenii, ţările lipsite de resurse minerale proprii 

abundente şi de mijloace valutare (aşa cum este cazul României), vor întâmpina tot 

mai multe greutăţi. Acestea îşi vor procura din import materiile prime necesare în 

condiţii dificile, datorită creşterii cererii şi a preţurilor pe piaţa mondială, pătrunderii tot 

mai mult în domeniul industriei extractive a firmelor multinaţionale, precum şi a 

tendinţei ţărilor vest-europene de a-şi dezvolta industriile proprii de preparare şi prelu-

crare a minereurilor.  

Întrucât istoria nu a cunoscut încă un proces similar cu cel pe care-l traversează 

România şi ţările din Europa de Est şi Centrală, respectiv de trecere de la o econo-

mie excesiv centralizată la una concurenţială, nu există un model al alocării în tran-

ziţie. Practica mondială, însă, demonstrează că trăsăturile esenţiale ce caracter-

izează cele două tipuri de economie (de piaţă, respectiv centralizată), îşi găsesc re-

flectare şi în domeniul alocării resurselor naturale. Piaţa resurselor naturale şi de ma-

terii prime trebuie să respecte legea cererii şi ofertei, instrumentul principal ce echili-

brează raportul cerere/ofertă fiind mecanismul costurilor, respectiv cel al preţurilor. In 

aceste condiţii, preţurile ar trebui să joace rolul unor semnale ce indică gradul de 

raţionalitate a alocării resurselor. Metoda de alocare a resurselor naturale pe baza 

instrumentelor specifice economiei de piaţă prezintă următoarele avantaje: a) 

promovează piaţa consumatorilor, îndeplinind dorinţele acestora într-o mai mare 

măsură decât în cazul economiei dirijate; b) realizează libertatea agenţilor economici 

de a intra în relaţii multiple şi directe cu producătorii preferaţi; c) conduce la lărgirea 

gamei sortimentale de produse şi servicii ce pot fi oferite; d) creşte competiţia în ut i-

lizarea resurselor; e) realizează flexibilitatea alocării resurselor în faţa modificării 

preţurilor interne şi internaţionale; f) creşte capacitatea de schimbare a producţiei po-

trivit cu noile condiţii etc.  

Alocarea resurselor naturale în ţările în tranziţie la economia de piaţă intră de-

ocamdată în atribuţiile guvernului, care dispune de instrumentele economice şi 
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politice adecvate. In aceste ţări, inclusiv în România, sectorul public are rol cheie în 

influenţarea deciziei guvernului privind gestiunea economică a resurselor naturale.  

Măsurile guvernamentale au ca scop protecţia consumatorilor (individuali şi co-

lectivi) în faţa exploziei preţurilor, ca urmare a liberalizării lor, şi se constituie din: 

subvenţii; controlul importurilor, impozite pe venituri şi capital diferenţiate; măsuri de 

economisire a valutei etc.  

În concluzie, referitor la problema dacă pentru economia românească este sau 

nu benefică păstrarea, pentru un timp, a monopolului statului asupra gestionării unor 

grupe de resurse naturale şi de materii prime, este necesar să precizăm faptul că 

dependenţa de resursele naturale, ca şi de capacitatea limitată în prezent a agenţilor 

economici de soluţionare a aprovizionării prin importuri, face ca aceştia (regii auto-

nome şi societăţi comerciale) să fie interesaţi ca tratarea problemei alocării să fie 

făcută de către stat, care să-şi asume şi responsabilitatea gestiunii acestora. 

Apreciem că aceasta este o problemă specifică perioadei de tranziţie în viitorul 

apropiat pentru ca alocarea resurselor naturale să respecte cerinţele legilor econo-

miei de piaţă.  
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Anexa 1.1. Intensitatea şi eficienta energetica realizată  
în economia României, în anii 1990-1993 

 Intensitatea energetică tcc/ 1000$ 

PIB 

Eficienţa energetică $/tcc 

1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

TOTAL 

ECONOMIE din 

care: 

2. 343 2. 567 3. 402 2,327 1,943 426,7 389,6 293,9 402,50 514,8 

Agricultura 0,546 0,655 0,740 0,413 0,283 1832,5 1536,0 1533,0 2436,70 3543,7 

Industrie 3. 383 3. 950 4. 797 4,563 3,763 295,6 253,2 208,5 219,40 265,8 

Construcţii 0,475 0,654 0,793 0,464 0,443 1341,8 1529,1 1260,4 1890,00 2275 

Transporturi şi 

telecomunicaţii 

1,498 2,006 3,664 1,99 1,781 667,4 498,6 273,8 500,2 562,6 

Nota: PIB s-a calculat in $ in raport cu următoarele cursuri de revenire: 

- 22,41 lei/dolar; 

- 76,39 lei/dolar; 

- 307,95 lei/dolar.  

- 760,05 lei/dolar 

- 1654,33 lei/dolar 

- 2033,25 lei/dolar.  

Sursa: Calculat pe baza datelor din Anuarul Statistic al României, Comisia Naţionala  de 

Statistica Bucureşti, 1993 şi 1994 

 
 

Anexa 1.2 - Evoluţia structurii PIB  
(în preţuri comparabile) şi a consumului e nergetic 

 (CE) pe principalele ramuri ale economiei naţionale în per ioada 1989 - 
1994 

Total = 100% 

Anul  Industrie 
Agricultura 

şi silvicultura 
Construcţii 

Transporturi şi 
telecomunicaţii 

Consumul 
populaţiei 

Alte 
ramuri 

1989 PIB 55,3 10,9 6,5 8,5 X 18,8 

 CE 77,1 4,1 1,9 3,9 9,2 3,8 

1990 PIB 50,8 13,4 7,0 6,9 X 21,9 

 CE 73,2 4,2 1,7 4,3 13,3 3,3 

1991 PIB 49,9 14,0 6,3 6,8 X 23,0 

 CE 66,7 4,8 1,2 4,9 16,1 6,3 

1992 PIB 47,1 14,0 6,5 6,4 X 26,0 

 CE 63,0 4,1 1,0 9,3 20,6 2,0 

1993 PIB 36,1 20,8 4,6 5,6 X 32,9 

 CE 60,3 3,5 1,0 8,2 18,8 8,2 

19941 PIB 36,3 19,5 5,3 7,8 X 31,1 

 CE 47,0 2,2 1,0 6,8 15,6 2,6 

* Date provizorii 

Sursa: Anuarul Statistic al României, CNS, Bucureşti, 1993 şi Balanţa energetică CNS, 

Bucureşti 1990, 1991, 1992, 1993, 1994.  
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Anexa 1.3 - Structura producţiei industriale şi a consumului energetic 
din industrie înregistrată în anii 1991, 1992,1993 si 1994 

Ramurile industriei 

Structura producţiei 

industriale 

Structura consumului 

energetic 

1991 1992 1993 1994* 1991 1992 1993 1994* 

Industrie - total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

a. Industria extractiva din care: 8,7 7,5 6,8 6,4 8,4 8,2 11,0 10,0 

- Extracţia si prepararea cărbunelui 1,1 2,2 2,1 2,3 1,7 2,1 2,2 1,9 

- Extracţia petrolului şi gazelor naturale 6,7 4,4 4,0 3,4 5,0 5,0 7,5 6,7 

- Extracţia de produse neenergetice 0,9 0,8 0,7 0,4 1,7 1,1 1,3 1,4 

b. Industria prelucrătoare 84,0 81,6 84,6 84,9 85,0 83,7 80,3 81,4 

- Prelucrarea lemnului 1,8 2,0 1,8 1,8 1,5 1,5 1,4 1,4 

- Celuloza, hârtie si carton 1,5 1,4 1,4 1,0 1,9 2,0 1,7  

- Prelucrarea ţiţeiului, cocsif icarea 

cărbunelui şi tratarea combustibililor 

nucleari 

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

- Industria chimica si a f ibrelor  

sintetice şi artif iciale - 

7,8 8,9 7,4 7,5 20,5 23,7 21,7 20,2 

- Prelucrarea cauciucului şi  

maselor plastice 

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

- Industria altor produse din  

minerale nemetalice 

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

- Metalurgie 9,6 10,6 8,8 9,3 23,8 17,4 19,8 20,4 

- Constructii metalice şi produse  

din metal 

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

- Alte ramuri ale industriei prelucrătoare 47,3 41,9 49,1 48,5 10,7 9,6 8,5 9,1 

c. Energie electrică şi termică, gaze şi  

apă caldă 

7,3 10,9 8,6 8,7 6,6 8,1 8,7 8,6 

* Date provizorii 

Sursa: Anuarul Statistic al României, CNS, Bucureşti, 1993 şi Balanţa energetică CNS, 

Bucureşti 1990, 1991, 1992, 1993, 1994.  
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Anexa 1.4 - Intensitatea şi eficienţa energetica realizate în 
principalele ramuri ale industriei în anii 1990, 1991 şi 1993 

Ramurile industriei 

Intensitatea energetică 

- tcc/1000 $ 
Eficienţa energetică - $/tcc 

1990 1991 1993 1990 1991 1993 

Industrie - total 3,383 3,950 4,159 295,6 253,2 240',4 

a. Industria extractivă din care: 2,703 4,245 5,014 369,9 235,6 199,4 

- Extracţia şi prepararea 

cărbunelui 

4,361 6,146 4,708 229,3 162,7 212,3 

- Extracţia petrolului şi gazelor 

naturale 

1,819 3,836 6,127 540,8 260,6 163,2 

- Extracţia de produse 

neenergetice* 

4,644 3,915 2,587 177,2 255,4 386,5 

b. Industria prelucrătoare 3,210 3,987 4,256 311,5 250,8 235,0 

- Prelucrarea lemnului 3,433 3,828 2,725 299,5 353,6 367,0 

- Celuloza, hârtie şi carton* 8,278 5,491 5,543 118,9 182,1 180,4 

- Prelucrarea ţiţeiului, cocsif icarea 

cărbunelui şi tratarea 

combustibililor nucleari* 

57,017 16,171 12,048 17,5 62,0 83,0 

- Industria chimică si a f ibrelor 

sintetice şi artif iciale* 

27,182 17,232 13,488 36,8 58,0 74,1 

- Prelucrarea cauciucului şi 

maselor plastice 

0,882 1,328 3,309 1134,0 752,9 302,2 

- Industria altor produse din 

minerale nemetalice* 

2,793 4,090 3,877 358,0 244,5 257,9 

- Metalurgie* 15,404 14,754 14,715 64,9 68,0 67,8 

- Constructii metalice şi produse 

din metal* 

4,370 9,711 10,944 228,8 103,0 91,4 

- Alte ramuri ale industriei 

prelucrătoare 

0,550 0,715 0,732 1818,2 1399,1 1364,9 

c. Energie electrica şi termică, 

gaze şi apa caldă 

21,274 3,310 2,893 47,0 302,1 345,7 

* ramuri energointensive 

Sursa: Calculat pe baza datelor din Anuarul Statistic al României , Bucureşti, 1993 la care 

s-au aplicat urmatoarele cursuri de revenire: 1990 - 22,41 lei/$; 1991 - 76,39 lei/$; 

1993 - 1073 lei/$ 
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Domenii ce fac obiectul recomandărilor UCPTE privind funcţionarea interconec-

tată a sistemelor energetice 

Sistemul organizatoric 

a. Decontarea şi compensarea schimburilor neplanificate de energie 

(diferenţa dintre valorile specificate în programele de livrare a energiei 

electrice şi cantităţile efective care au făcut obiectul schimburilor de en-

ergie); 

b. Aplicarea, în cadrul UCPTE, a tarifelor pe perioade de consum, astfel 

încât compensarea schimburilor neplanificate de energie să se facă în 

funcţie de perioadele tarifare determinate în cadrul UCPTE; 

c. Reglajul orei de sincronism (ca urmare a diferenţei între frecvenţa reţelei 

şi frecvenţa de consum rezultă diferenţe ale orei sincrone în raport cu ora 

astronomică; în aceste condiţii, atingerea orei sincrone în raport cu ora 

astronomică se face, în principiu, modificând periodic frecvenţa de con-

semn de 50 Hz la 49,9 Hz sau la 50,05 Hz); 

d. Evitarea perturbaţiilor importante (în cazul apariţiei unei perturbaţii urmată 

de reconstituirea reţelei sunt necesare atât măsuri de ordin tehnic, cât şi 

de natură organizatorică, măsuri ce fac obiectul recomandărilor UCPTE); 

e. înregistrarea, măsurarea şi deconectarea consumurilor de energie elec-

trică - condiţii esenţiale unei bune cooperări între partenerii interconectaţi 

pentru exploatarea reţelei şi realizarea schimburilor de energie; 

f. Coordonarea lucrărilor la liniile electrice importante pentru functionnarea 

interconectată prin coordonarea punerii sau scoaterii din funcţiune a in-

stalaţiilor aferente reţelelor electrice; 

g. Colaborarea în grupe de lucru, subgrupe, şi grupe de experţi;  

h. Participarea la redactarea de rapoarte UCPTE.  

Condiţiile tehnice ale reţelelor electrice 

a. Dimensionarea corespunzătoare a liniilor de interconexiune şi a elemen-

telor constructive aferente (transformatorul de curent, întrerupătoarele, fi l-

trele de înaltă frecvenţă) la capacitatea maximă de transport a liniei.  

b. Securitatea reţelei electrice care trebuie exploatată în condiţiile re-

spectării criteriului de siguranţă N-l şi ale menţinerii în funcţiune a reţelei 

interne fără a determina perturbaţii în sistemul interconectat; 

c. Serviciile auxiliare ale staţiilor de transformare şi distribuţie trebuie pro-

iectate astfel încât apariţia unei avarii în reţea să nu stânjenească efec-

tuarea manevrelor specifice, această condiţie putând fi asigurată de ex-

istenţa unei reţele regionale de distribuţie independenţă de reţeaua de 

înaltă tensiune sau de instalarea unui grup de intervenţie; 

d. Protecţia instalaţiilor de transport la curenţii de scurtcircuit. Pentru 

echipamentele de transport akenergiei electrice şi în special pentru 

staţiile de frontieră, protecţia la curenţii de scurtcircuit trebuie dimen-

sionată astfel încât să permită evitarea unor avarii de mare amploare şi 

de pierdere a legăturilor de exploatare pe durată inacceptabilă;  
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e. Reglajul tensiunii şi a puterii reactive. Pentru asigurarea menţinerii tens i-

unii şi a unui bilanţ echilibrat al puterii reactive trebuie utilizate toate 

posibilităţile de reglaj. Astfel, reglajul puterii reactive a grupurilor genera-

toare, a transformatoarelor, a defazoarelor, ca şi punerea şi scoaterea 

din funcţiune a reactoarelor şi bateriilor de condensatoare presupun 

măsuri de ordin tehnic similare. O atenţie specială trebuie însă acordată 

menţinerii tensiunii în punctele de schimb cu reţelele electrice vecine, 

condiţiile fiind decise de comun acord între partenerii respectivi.  

f. Conceptul de protecţie. Referitor la acest concept, UCPTE a formulat 

următoarele recomandări specifice: 

 dispozitivele de protecţie pentru grupurile generatoare, trans-

formatoare, sisteme de bare şi linii trebuie să elimine cu rapiditate, 

într-un mod selectiv şi fiabil toate defectele care apar; 

 în toate staţiile de transformare importante, în centrale şi în punc-

tele de interconexiune ale reţelei trebuie instalate dispozitive de 

sincronizare; 

 toate liniile importante şi în particular de interconexiune vor trebui 

să fie exploatate cu dispozitive de reanclaşare rapidă monofazată; 

 trebuie prevăzute locatoare de defecte pentru defectarea rapidă a 

locului unde a apărut avaria.  

g.  Extinderea, construirea şi funcţionarea reţelelor trebuie să ţină seama 

de interesele ţărilor vecine.  

 

Reglajul puterii active 

Conducerea în condiţii de siguranţă a funcţionării interconectate a sistemelor en-

ergetice antrenează necesitatea efectuării unor investiţii considerabile pentru reglajul 

energiei electrice ce face obiectul schimburilor între parteneri, soluţionarea 

problemelor de reglaj al reţelei pentru fiecare dintre sistemele participante constituind 

o problemă de maximă importanţă a cărei rezolvare condiţionează afilierea la UCPTE.  

a. Reglajul primar. In reţelele interconectate, reglajul producţiei trebuie să 

se facă în primul rând după principiul reglajului primar, astfel încât dacă 

apare un dezechilibru între cererea şi oferta de electricitate la unul dintre 

parteneri, ceilalţi membri ai UCPTE trebuie să participe automat la 

menţinerea frecvenţei şi să "ajute" reţeaua partenerului afectat de per-

turbaţie; 

b. Reglajul secundar (reglajul frecvenţă-putere). Fiecare membru UCPTE a 

cărui reţea este supusă unei perturbaţii trebuie să-şi compenseze defi-

citul de schimb de putere prin punerea în funcţiune cât mai repede a ca-

pacităţilor disponibile.  

c. CĂRBUNE 

d. MINEREURI 
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Anexa 5.1 - Situaţia rezervelor de bilanţ la 
01.01.1994

 

Anexa 3.2 - Oferta cantitativă de produse miniere  

Produsul Realizări Program Estimări 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2005 2010 2015 

Plumb în 

concentrate 

-1  

38206 25074 16177 16999.  17052 20999 20481 21355 25010 25140 25500 2600 

Zinc în 

concentrate 

-1 

55282 36048 26741 26128 28058 34418 35046 35490 37730 39100 39400 40000 

Cupru în 

concentrate

-1 

47497 32003 27048 25559 25362 26247 27333 30060 38610 42550 46000 50000 

Total 

Pb+Zn+Cu 

în 

concentrate 

140985 93125 69966 68686 70472 81664 82860 86905 101350 105800 110900 116000 

Bauxită 

spălată 

uscată - mii 

t  

313 243 200 173 184 184 190 195 200 250 250 250 

Aur coef. 

1994= 1 - 

1,427 1,045 1,045 1,086 1,044 1 1,012 1,032 1,090 1,140 1,200 1,300 

Argint coef. 

1994= 1 

1,947 1,288 1,056 1,114 1,060 1 1,015 1,041 1,118 1,180 1,260 1,380 

Sare  - mii 5058 4236 3257 2484 2188 2201 2300 2845 3260 3900 4500 5200 
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tone  

Anexa 3.3 - Situaţia comparativă, calitativă şi a gradului de asigurare 
cu rezerve geologice de bilanţ aflate în evidenţa Regiilor Autonome 

miniere din Baia Mare şi Deva 

 

Rezerva 

de 

minereu 

- mil. t - 

Conţinut de metale  Grad de 

asigu-

rare 

- ani - 

Cu 

% 

Pb 

% 

Zn 

% 

Au 

g/t 

Ag 

g/t 

AI2O3 

% 

1. Minereuri 

cuprifere- cu 

conţinut sub 

0,3% Cu 

740        

RAC 282 0,25 x X 0,05 X X 200 

- cu conţinut 

0,3-0,5% Cu 

RAC 

353 0,36 X X 0,05 X X 150 

- cu conţinut 

peste 0,5% Cu 

105 RAC 

98 0,75 x X 0,05 17,2 X 45 

RAPbZn 7 0,80 x X 0,38 10,7 X 15 

2. Minereuri 

polimetalice 

92        

RAC 30 x 0,56 1,14 0,69 X X 40 

RAPbZn 62 0,34 1,23 2,22 0,72 36,7 X 31 

3. Minereuri 

auro-

argintifere 

41        

RAC 34 X x X 1,4 11,9 X 34 

RAPbZn 7 x X X 1,7 20,6 X 16 

4. Minereuri de 

bauxită RAC 

3 x X X X X 55 20 

 

Anexa 3.4 - Situaţia comparativă a preţurilor şi costurilor la unele 
produse miniere principale 

Produsul 

 

Regia 

autonomă 

produ-

cătoare  

Preţ de 

livrare 

(exclusi

v 

transport

ul - $/t- 

Europa . 

România 

(echivalen

t 

Cost de 

producţi

e 

România

- $/t- 

Actual 

 

 

Prevă-

zut 

Raport: 

cost 

Români

a 

La cost 

actual 

preţ 

Europa 

La cost 

prevăzu

t 

Cupru în 

concentrat

e 

RAC Deva 1300 900 4164 3600 320 277 

Plumb în 

concentrat

RAPbZn 

 Baia Mare 

95 64,5 

 

328 

 

280 

 

345 

 

295 
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e 

Zinc în 

concentrat

e 

RAPbZn  

Baia Mare 

360 253 

 

1026 

 

900 285 250 
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CUVÂNT ÎNAINTE 

Inerţia mecanismelor economice de piaţă în funcţionarea agriculturii este de ne-

conceput fără organizarea şi a pieţelor principalelor produse agricole. Indiferent dacă 

acestea sunt consumate direct ca produse alimentare sau ca materii prime pentru 

industriile prelucrătoare respective, trecerea lor de la producţie la consum se face 

prin comerţ, adică prin intermediul pieţei.  

Transformându-şi produsele în mărfuri, producătorii agricoli devin şi ei agenţi eco-

nomici de piaţă. In această calitate, ei se supun "regulilor jocului', confruntându-se 

permanent cu forţele fundamentale ale pieţei: cerere, ofertă, concurenţă, preţ, etc. 

Dacă cererea reprezintă pe piaţă consumul şi transmite mesajul acestuia pentru 

producător, în schimb, oferta reprezintă pe piaţă producţia, înglobând răspunsul 

producătorului la nevoile consumatorului, pe care acesta le poate satisface cu ven i-

turile disponibile.  

Punând faţă în faţă producţia şi consumul, oferta şi cererea definesc nu simple 

acte comerciale de vânzare cumpărare, şi nici numai problematica securităţii alimen-

tare a populaţiei, ci o problemă de creştere economică şi de raporturi de echilibru 

care străbat întreaga economie şi societate. De aceea, studierea pieţelor agricole şi 

agroalimentare reprezintă o necesitate permanentă, cu semnificaţii nu numai pentru 

agricultură, ci pentru întreaga economie. Un început de drum în acest domeniu îl re-

prezintă studiile incluse în volumul de faţă. Şi ca orice început l-am dorit şi l-am con-

ceput cât mai fidel realităţii, demers care ne dă nu numai o înţelegere cauzală a ac-

tualelor stări de lucruri, ci şi o îndrumare pentru viitor, pe care-l avem în vedere în alte 

cercetări ce vor urma.  

Prof. dr. Nicolae Belii 



MĂSURAREA ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ - ÎNTRE 

RIGORILE INTEGRĂRII EUROPENE ŞI "LAG"-UL 

METODOLOGIC 

Filon TODEROIU 

 

 
Rezumat 

Premisa modernizării instrumentarului econometric de măsurare economică în 

agricultură o constituie ajustarea sistemului statistic al României la practicile euro-

pene curente. După o scurtă incursiune istorică comparativă asupra relevanţei indica-

torilor sintetici utilizaţi până în anul 1989 şi prezentarea "cheilor" de conversie a 

acestora în indicatorii unanimi acceptaţi actualmente, în lucrare sunt prezentate re-

zultatele aplicării câtorva metode de măsurare economică a unor fenomene şi pro-

cese din agricultura României privitoare la: determinarea descompunerii sporului 

productivităţii sociale; coeficienţii legăturilor şi efectelor amonte şi aval ai agriculturii 

în economia naţională; foarfeca preţurilor reale şi transferurile intersectoriale de cap i-

tal.  
 



Motto: 

Există oameni care văd lucrurile aşa cum 

sunt şi spun: "De ce?". Eu visez la lucruri 

care n-au existat niciodată şi spun: "De 

ce nu?"  

Robert Kennedy 

 

INTRODUCERE 

 

Într-un fel sau altul, din formularea titlului demersului transpar premisele teoretice 

şi practice ale ambelor întrebări din motto-ul citat. Pe de o parte, întrebarea "de ce?" 

se pune pe două planuri: primul palier poate fi formulat astfel: de ce are nevoie agri-

cultutra României pentru a se ajusta şi armoniza cu agriculturile performante ale Un i-

unii Europene?; al doilea palier, cel mai important, s-ar putea formula astfel: de ce 

resurse interne dispune agricultura României care, valorizate, să-i confere competitiv-

itate internă şi externă.  

Pe de altă parte, întrebarea: "de ce nu?" devine din ce în ce mai actuală, în 

măsura în care "diagnozele" interne asupra stărilor şi evoluţiilor acestora în agricultu-

ra României sunt tot mai calificate şi, atunci: "de ce nu " s-ar adopta instrumentarul 

metodologic de măsurare econometrică practicat în ţările avansate economic şi cu 

agricultură performantă? 

Deşi răspunsurile la cele trei întrebări • sunt la fel de importante, fără a avea pre-

tenţia că epuizăm subiectul, în demersul de faţă vom încerca, pe baza unei evaluări 

realiste a "stocului" de informaţii statistice existente, să prezentăm câteva procedee 

econometrice de măsurare a fenomenelor şi proceselor economice din agricultura 

României, în măsura posibilului, prin analize de tip comparativ.  

 

1. AJUSTAREA SISTEMULUI STATISTIC - PREMISA ESENŢIALĂ A 

MODERNIZĂRII INSTRUMENTARULUI ECONOMETRIC 

După cum este cunoscut, până în anul 1989, în România, ca de altfel în toate 

ţările central-şi est-europene cu economii planificate centralizat, s-a practicat aşa-

numitul "sistem statistic al producţiei materiale" (SPM), care situa în centru prob-

lema creării şi utilizării venitului naţional, ca agregat economic sintetic esenţial. Erau 

cunoscute şi recunoscute în statistica internaţională forţa de expresie şi limitele 

posibilităţilor de comensurare a fenomenelor economico-sociale prin indicatorii sin-

tetici utilizaţi în sistemul SPM. Că aşa stau lucrurile rezultă şi din faptul că, într-o 

serie de studii de comparaţii internaţionale1 elaborate de organizaţii specializate ale 

ONU sau alte instituţii economico-financiare cu vocaţie globală sau regională, prin 

intermediul unor adaptări calculatorice, s-a putut spori omogenitatea de conţinut a 

                                                                 
1
 Citat de Wilhelm Brandes (1995, p. 227) 
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indicatorilor direcţi sau derivaţi luaţi în consideraţie în studiile de economie compara-

tive.  

În plan intern, utilizând indicatorii sintetici ai sistemului statistic al producţiei ma-

teriale - produsul social şi venitul naţional - cu asigurarea comparabilităţii temporale şi 

spaţiale, s-a încercat folosirea unor procedee econometrice de comensurare2 a nivelu-

lui şi dinamicii productivităţii agriculturii în raport cu ramurile neagricole şi cu ansam-

blul economiei naţionale, precum şi determinarea factorială multiplicativă a valorii nou 

create (venitul naţional) în agricultură, de către forţa de muncă, înzestrarea tehnică cu 

capital fix a muncii, eficienţa brută a capitalului fix şi material - intensitatea producţiei 

agricole (Toderoiu, 1987).  

Existenţa unor "chei" de conversie a macroindicatorilor sintetici ai sistemului sta-

tistic al producţiei materiale (SPM) în macroindicatori echivalenţi ai sistemului 

conturilor naţionale (SCN) a făcut relativ lesnicioasă adoptarea şi utilizarea practică a 

sistemului statistic (SCN), inclusiv prin reconstituirea seriei de indicatori din anul 

1980 încoace. Actualul sistem de indicatori sintetici ai economiei naţionale nu diferă 

esenţial, din perspectiva conţinutului şi metodologiei de calcul, de cei utilizaţi în ţările 

occidentale, el permiţând, în mare măsură, reflectarea schimbărilor structurale pro-

funde intervenite după 1989, nu numai ca resurse de formare a produsului intern brut, 

ci şi ca tendinţe ale utilizărilor acestuia (Ivan-Ungureanu et al., 1994).  

Structura actuală a sistemului de indicatori sintetici ai agriculturii are doi piloni 

centrali. Pe de o parte, valoarea adăugată brută, ca indicator de "racord" al părţii 

(ramurii) cu întregul (economia naţională) şi expresie sectorială a agregatului eco-

nomic esenţial al statisticii conturilor naţionale - produsul intern brut (PIB) - generate 

de fluxurile materiale şi financiare input - output din interiorul economiei şi din inserţia 

cu economia externă. Pe de altă parte, valoarea producţiei agricole, ca indicator 

agregat al întregii activităţi din agricultură, prin însumarea produselor dintre vectorii 

cantitativi ai producţiilor vegetale şi animale şi vectorii de preţuri nominale ataşate 

acestora.  

Dacă prin acest din urmă indicator sintetic se poate analiza structura de produs 

şi dinamica producţiei agricole, iar în profil teritorial permite comensurarea aspectelor 

de zonalitate specifice agriculturii3, prin intermediul valorii adăugate brute se poate 

aprecia competitivitatea internă a agriculturii în raport cu alte ramuri ale economiei 

naţionale.  

Scurta incursiune cu tentă istorică în procesul de adaptare metodologică a sis-

temului statistic reliefează două aspecte: pe de o parte, că nevoia adoptării sis-

temului statistic al conturilor naţionale practicate în cea mai mare parte din ţările dez-

voltate cu economie de piaţă, nu a apărut pe "teren" viran. Pe de altă parte, că în 

aceşti ani de tranziţie n-au putut fi acoperite toate domeniile extrem de dificilului pro-

ces de conversie a sistemului de măsurare economică, fie şi numai pentru simplul 

motiv că, de multe ori, stagnarea reformei economice stânjeneşte ajustarea metodo-

logică a statisticii, care este în mare măsură succesivă şi nu anticipativă fe-

nomenelor şi proceselor transformatoare din economie. Altfel spus, nici să ne punem 

cenuşă în cap, dar nici să ne umflăm în pene. Nevoia de realism pragmatic este sufi-
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cient de mare, mai ales atunci când se analizează cadrul structural intern în care se 

pune şi în România aceeaşi problemă, a măsurării economice ca în ţările cu agricu l-

tură dezvoltată din Uniunea Europeană.  

Este destul să amintim aici doar faptul că, în ţările occidentale, se pune prob-

lema "rafinării" metodelor econometrice de măsurare economică, pe baza unor "sen-

zori" de procese economice, într-o structură agrară formată şi cunoscută, în timp ce 

în România se pune problema adaptării de "senzori". . . europeni de măsurare eco-

nomică la structura agrară neformată şi disfuncţionalităţi vizibile ale pieţelor mărfurilor 

şi serviciilor agricole, ale factorilor de producţie şi ne putem da seama de baza obiec-

tivă a "lag"-ului metodologic.  

Tocmai de aceea considerăm că, în actuala etapă, mai oportun este să valor-

izăm la maximum concluziile de esenţă ce decurg din prelucrarea cu metode econ-

ometrice moderne a fondului informaţional statistic existent, decât să aşteptăm până 

se crează şi în ţara noastră cadrul structural tipic agriculturii într-o economie de piaţă 

deplin funcţională. Fără a face din asta un capăt de ţară, vom încerca să prezentăm 

câteva exemple practice de fenomene şi procese economice persistente sau apărute 

în economia agroalimentară din România, "măsurate" cu procedee econometrice 

moderne, pe baza informaţiilor furnizate de actualul sistem statistic.  

 

2. MĂSURAREA ECONOMICĂ - UNELE APLICAŢII COMPARATIVE 

Sunt, după opinia noastră, două "zone" mai importante, care, în ultimii cinci ani, 

au ieşit din "penumbra" reflectării statistice, chiar dacă nu pe deplin. Prima "zonă", 

de factură macroeconomică, se referă la reflectarea poziţiei agriculturii în tabloul eco-

nomic de ansamblu al economiei naţionale. Seriilor de date privind produsul intern 

brut pe categorii de resurse, în termeni nominali şi reali (indici de volum), care aco-

peră perioada 1980-1994, se adaugă informaţiile statistice sintetizate în conturile 

naţionale pentru anii 1989-19924.  

Cea de-a doua "zonă" informaţională, în mare măsură relativ nouă, se referă la re-

flectarea statistică a pieţei bunurilor agroalimentare, atât în segmentele sale de mate-

rii prime agricole - prin intermediul livrărilor de produse agricole la fondul de resurse 

agricole, cu preţurile specifice aferente, sau a vânzărilor de mărfuri agroalimentare pe 

pieţele ţărăneşti din 95 de municipii şi oraşe, cu preţurile ataşate - cât şi în segmen-

tele sale terminale - prin vânzările de mărfuri agroalimentare cu amănuntul, cu 

preţurile corespunzătoare sau cheltuielile pentru alimente, comensurate prin bugetele 

de familie.  

Nivelul nominal şi indicii de volum ai produsului intern brut pe total şi pe ramuri 

creatoare de valoare adăugată brută, permit reliefarea creşterii sau declinului relativ al 

importanţei agriculturii în economia naţională, atât ca volum fizic cât şi ca preţuri rela-

tive sectoriale. În schimb, pe baza informaţiilor furnizate de conturile naţionale se pot 

analiza comparativ - pe ansamblu şi pe ramură - structura şi dinamica resurselor şi a 

utilizărilor şi, pe această bază, se poate măsura intensitatea legăturilor interramuri, 

ca şi sensibilitatea producţiei unei ramuri la modificarea cererii intermediare şi finale 

agregate ale altor ramuri.  
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O primă modalitate de valorizare a informaţiilor cu caracter macroeconomic a fost  

elaborarea de studii de sinteză, unele asimilate "strategiilor" sectoriale, fără luarea în 

consideraţie a "componentei" externe a economiei agricole. (Dumitru et al. 1993; Ag-

ricultural Strategy Team et al.,1993; Dumitru et al. 1995 a), iar altele cu statut de 

"strategie" propriu-zisă (Dumitru et al. 1995 b), cu considerarea incidenţelor econom-

ice ale "racordului" agriculturii României la "regulile jocului" din Uniunea Europeană 

sau la cele internaţionale.  

În aceeaşi ordine de idei se înscriu şi studiile cu caracter prognostic asupra 

tendinţelor pe termen scurt şi mediu al PIB-ului agricol, în raport cu evoluţiile recente 

ale acestor macroindicatori şi cu implicaţiile aşteptate ale accelerării reformelor eco-

nomico-sociale. (Comşa et al., 1994; Toderoiu, 1993; World Bank, 1993).  

Fără a trata metodica studiilor asimilate sau nu cu "strategiile", a estimărilor 

prognostice, un răspuns fie şi parţial la întrebarea "de ce are nevoie agricultura 

României pentru a se ajusta la rigorile Uniunii Europene?" ar putea veni aproape de la 

sine dacă vom analiza şi evalua decalajele care despart ţara noastră de parametrii 

comunitari ai unor indicatori sintetici de performanţă, decalaje care trebuie să fie 

măcar micşorate dacă nu recuperate.  

O corelaţie principală, care exprimă sintetic raporturile dintre structura agrară şi 

performanţa economică a agriculturii, din perspectivă comparativ europeană, re-

liefează că, dacă în România la o persoană activă ocupată în agricultură revin circa 

4,2 ha teren agricol şi cca 2,6 teren arabil (faţă de 16,9 ha şi respec tiv 9,4 ha în me-

die pe Uniunea Europeană), decalajul României faţă de Uniunea Europeană la 

productivitatea netă (măsurată prin PIB-ul agricol pe persoană ocupată în agricultură 

se situează de la cca 1250 ECU la cca 18000 ECU (grafic 1), între ţările luate în 

comparaţie doar două ţări (Letonia şi Lituania) prezentând un nivel de productivitate 

agricolă inferior ţării noastre (European Commission, 1995).  

2. 8. Cunoaşterea şi compararea nivelului de productivitate, ca indicator de per-

formanţă sunt necesare dar nu şi suficiente pentru un analist atent al proceselor eco-

nomico-sociale. Tocmai de aceea, considerăm utilă adâncirea investigaţiei econom-

ice a fenomenului productivitate a muncii, în înţelesul său de rezultat al interacţiunii 

de tip multiplicativ dintre variaţiile relative ale mai multor factori, dintre care cei esen-

ţiali sunt: nivelul şi dinamica valorii adăugate brute, numărul şi dinamica populaţiei 

active ocupate.  

 
Tabelul 1 - Modificări relative ale valorii adăugate brute (VAB), 

populaţiei active ocupate şi a productivităţii, pe ansamblul economiei 
şi în agricultură, în perioada 1980 – 1994 

Nr. crt. Ani 

Economia naţională Agricultură 

Variaţia 

relativă a 

VAB 

Variaţia 

relativă a 

pop. ocup. 

Variaţia 

relativă a 

producti-

vităţii 

Variaţia 

relativă a 

VAB 

Variaţia 

relativă a 

pop. ocup. 

Variaţia rel-

ativă a 

producti-

vităţii 
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Nr. crt. Ani 

Economia naţională Agricultură 

Variaţia 

relativă a 

VAB 

Variaţia 

relativă a 

pop. ocup. 

Variaţia 

relativă a 

producti-

vităţii 

Variaţia 

relativă a 

VAB 

Variaţia 

relativă a 

pop. ocup. 

Variaţia rel-

ativă a 

producti-

vităţii 

1 1980 - - - - - - 

2 1981 -0,016 0,004 -0,0198 0,0 -0,0149 0,0151 

3 1982 -0,074 0,005 -0,0787 0,0450 -0,0056 0,0508 

4 1983 -0,001 0,0006 -0,0017 -0,0105 0,0111 -0,0214 

5 1984 0,045 0,004 0,0404 0,1248 0,0044 0,1198 

6 1985 0,026 0,009 0,0173 -0,0052 -0,0032 -0,002 

7 1986 0,018 0,008 0,0105 -0,0493 -0,0014 -0,0480 

8 1987 0,031 0,005 0,0265 -0,0455 -0,0005 -0,0449 

9 1988 0,017 0,008 0,0084 0,0562 0,0023 0,0538 

10 1989 -0,077 0,013 -0,0886 -0,0685 -0,0039 -0,0649 

11 1990 -0,025 -0,0097 -0,0154 0,3940 0,0142 0,3745 

12 1991 -0,117 -0,0049 -0,1129 -0,1190 0,0200 -0,1363 

13 1992 -0,098 -0,0304 -0,0696 -0,1310 0,0789 -0,1946 

14 1993 0,012 -0,0379 0,0519 0,2420 0,0521 0,1806 

15 1994 0,035 -0,026 0,0627 0,0321 0,0178 0,0140 

Sursa: calculaţii proprii, pe baza datelor din Anuarul Statistic al României 1994 (disketă) 

şi lucrarea "Dezvoltarea economică şi socială a României în 1994", CNS, iunie 

1995 

 

Principalele tendinţe care se desprind din analiza corelativă a variaţiilor relative 

sectoriale sunt: 

a. valoarea adăugată brută în economia naţională a înregistrat, pe întreaga peri-

oadă analizată, o modificare relativă cumulativă de - 22,3 %, din care în inter-

valul 1980-1989 un recul de 3,1 %, iar în perioada 1990-1994 de 19,3 %; în 

agricultură, variaţia relativă cumulativă pe întregul interval a fost de 46,5 %, 

din care 4,7 % în anii 1980-1989 şi 41,8 % în anii 1990-1994; 

b. populaţia activă ocupată înregistrează un recul cumulativ total de circa 3,5 

%, dar complet diferenţiat ca sensuri pe cele două intervaluri: o creştere rela-

tivă însumată de cca 5,6 % în perioada 1980-1989 şi o diminuare relativă 

cumulativă de 10,9 % în perioada 1990-1994; în agricultură, în schimb, pe 

întregul interval s-a majorat cumulativ forţa de muncă cu cca. 17,1 %, din 

care reculul de 1,2 % din perioada 1980-1989 a fost anihilat de "infuzia" de 

forţă de muncă din perioada 1990-1994 (+18,3 %); 

c. productivitatea muncii a înregistrat, pe ansamblul economiei naţionale, un 

recul aditiv de cca. 16,9 %, din care 8,9 % în primul interval şi 8,3 % în cel 

de-al doilea, în schimb, agricultura o înregistrat o creştere cumulativă de 

productivitate de cca 29,7 %, din care 5,8 % în perioada 1980-1989 şi 23,8 

% în intervalul 1990-1994.  
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Utilizând metodele consacrate5 de cuantificare a implicaţiilor modificărilor abso-

lute şi relative ale populaţiei active ocupate şi a productivităţii nete a muncii în agricu l-

tură şi în ramurile neagricole s-au determinat următoarele variaţii cumulative ale con-

tribuţiilor factoriale la modificarea productivităţii medii naţionale (tabelul 2).  
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Tabelul 2 - Contribuţia agriculturii şi a transferului de populaţie activă 
ocupată din agricultură la modificarea productivităţii medii naţionale  

(mii lei '94/persoană ocupată) 

Nr. 

crt. 
Specificare 

Total modificare 

a productivităţii 

sociale 

din care: 

Modificarea 

productivit. 

agricole 

Modificarea 

productivit. 

neagricole 

Transferul 

de populaţie 

ocupată 

1 Media perioadei 

1981-1989 

-58,4 3,5 -71,9 10,0 

2 Media perioadei 

1990-1994 

-96,8 20,6 -64,2 -53,1 

3 Media perioadei 

1981-1994 

-72,1 9,6 -69,1 - 12,6 

Sursa: calculaţii proprii, pe baza datelor pentru tabelul 1  

 

Concluzia esenţială care derivă din aplicarea metodei Kuznets  este aceea că, în 

perioada 1990-1994, transferul de populaţie activă ocupată din ramurile neagricole 

spre agricultură a generat un recul al productivităţii naţionale a muncii de circa 53,1 

mii lei preţuri '94 pe persoană ocupată, care a anihilat practic contribuţia favorabilă de 

20,6 mii lei a productivităţii agricole asupra modificării forţei productive sociale a 

muncii (grafic 2).  

Informaţii relevante privitoare la schimbările structurale intervenite în economia 

României, îndeosebi în anii de după 1989 - ca premisă a identificării potenţialului de 

ajustare la legităţile economiei de piaţă şi la rigorile comunitare europene - sunt furni-

zate de analiza input-output a datelor sintetizate de conturile naţionale.  

Pornind de la tabelul sintetic input-output, elaborat de CNS pe baza conturilor 

naţionale, după efectuarea unor agregări de activităţi pe şase ramuri (ASPEF = agri-

cultură, silvicultură, pescuit şi exploatare forestieră); PABT = produse alimentare, 

băuturi şi tutun; TEXC = textile şi confecţii; COM = comerţ; HRAT = hoteluri, restau-

rante şi agenţii de turism; RRAM = restul ramurilor economiei; TRAM = total ramuri), 

s-a elaborat matricea coeficienţilor structurali ai input-urilor intermediare în raport cu 

producţia finală, pe de o parte, şi matricea input-urilor intermediare în raport cu cere-

rea finală, pe de altă parte (ARTIS et al., 1994).  

Este unanim recunoscut că în sistemul economiei naţionale, subsistemele 

producţiei de materii prime agricole (ASPEF) şi producţiei alimentare (PABT) sunt 

"ancorate" cu o serie de legături în amonte ("backward linkages") - care se produc 

când o ramură productivă utilizează input-uri intermediare provenite de la alte ramuri - 

şi legături în aval ("forward linkages") - când produsele unei ramuri sunt utilizate 

pentru alte ramuri, ca input-uri intermediare pentru obţinerea produselor sale.  

Utilizând metoda coeficienţilor Chenery-Watanabe se determină măsura în care 

ramurile luate în analiză prezintă - mai puternic sau mai slab - legături amonte şi/sau 
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aval în funcţie de cum se situează coeficienţii săi faţă de media agregată a ponderii 

input- urilor intermediare în producţia finală pe ansamblul economiei naţionale.  

Analizaţi comparativ, coeficienţii legăturilor amonte şi aval permit plasarea 

fiecăreia din cele şase ramuri într-una din cele patru tipuri dependente de legăturile 

pe care le prezintă: I - ramuri cu legături puternice atât în aval cât şi în amonte; II - 

ramuri cu legături puternice în amonte, dar slabe în aval; III - ramuri fără legături put-

ernice în amonte, dar cu legături puternice în aval; IV - ramuri fară legături puternice, 

atât în aval cât şi în amonte (tabelul 3).  

 
 

Tabelul 3 - Legături amonte şi aval în economia României, 1989-1992 

Ramuri 

Coeficienţii legăturilor directe amonte (Uj) şi aval (w,) 

Ui w, 

1989 1992 1989 1992 

ASPEF 0,492 0,499 0,484 0,461 

PABT 0,762 0,738 0,620 0,590 

TEXC 0,571 0,688 0,497 0,453 

COM 0,306 0,205 4,103 7,270 

HRAT 0,866 0,649 0,797 0,556 

RRAM 0,672 0,654 0,590 0,530 

Media pe economie 0,653 0,613 0,589 0,533 

Sursa: calculaţii proprii, pe baza metodelor Chenery-Watanabe şi Rasmusen, aplicate la 

datele extrase din conturile naţionale 1989-1992, CNS, 1994-1995.  

 

Ce rezultă din corelarea perechilor de coeficienţi ai legăturilor amonte (uj) şi ai 

legăturilor aval (w,) în două "momente" ale tranziţiei spre economia de piaţă (1989 şi 

1992)? 

a. situarea producţiei de materii prime agricole în tipul IV de clasificare a 

ramurilor (prezintă atât coeficienţi ai legăturilor amonte cât şi aval situaţi 

sub media agregată pe economie, ceea ce se traduce prin aceea că, în 

intervalul 1989-1992 nu s-au produs mutaţii semnificative în economia 

naţională care să "deplasaze" poziţia subsistemului "agricultură", 

această ramură prezentând legături slabe atât amonte cât şi aval; 

b. plasarea producţiei de bunuri alimentare în tipul I de clasificare, adică în 

rândul ramurilor cu puternice legături în amonte (uj > u), dar şi aval (w, > 

w), în ambii ani de referinţă; situaţie explicabilă atâta timp cât producţia 

alimentară este solicitantă de multe input-uri de la alte ramuri (agricul-

tură, industrie, etc.) dar este, la rândul său ofertantă de importante out-

put-uri intermediare pentru alte ramuri (comerţ, turism, consumul popu-

laţiei etc). Similar se poate plasa fiecare ramură într-unui din cele patru 

tipuri de legături.  
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Coeficienţii legăturilor amonte şi aval (cunoscuţi sub denumirea de coeficienţii 

Chenery-Watanabe) nu incorporează legăturile indirecte, oferind astfel o viziune 

parţială a interdependenţelor intersectoriale.  

O primă încercare de a calcula gradul de interdependenţă ale ramurilor productive 

o constituie suma elementelor matricei inverse - Leontief.  

Efectuând suma pe coloane se determină efectul de difuzie (Edj), care 

măsoară efortul productiv al celor şase ramuri (de fapt, tabelul input -output, elaborat 

de CNS, pe baza conturilor naţionale, cuprinde 105 ramuri) când cererea finală a unei 

ramuri creşte cu o unitate, cuantificând, astfel efectele amonte ale fiecărei ramuri în 

contextul ansamblului economiei naţionale (grafic 3).  

Spre exemplu, creşterea cu o unitate a cererii finale a agriculturii revendică 2,326 

unităţi de efort economic în anul 1989 şi cu ceva mai puţin (2,321 unităţi) în anul 

1992, dar în ambii ani de referinţă, efectele de difuzie ale agriculturii sunt inferioare 

atât mediei pe economia naţională cât şi celor atribuite producţiei agroalimentare 

(tabelul 4).  

 
Tabelul 4 - Efecte de difuzie şi absorbţie în economia României,  

1989-1992 

Ramuri 

Efecte difuzie (Ed,) şi absorbţie (Ea,) 

Ed Eaj 

1989 1992 1989 1992 

ASPEF 2,326 2,321 3,415 2,800 

PABT 2,878 2,836 2,504 2,183 

TEXC 2,491 3,020 1,714 1,949 

COM 1,895 1,588 1,000 1,003 

HRAT 3,468 2,835 1,024 1,034 

RRAM 3,021 2,888 6,421 6,519 

Media pe econo-

mie 

2,680 2,581 2,680 2,581 

Sursa: calculaţii IEA-INCE pe baza metodelor Chenery-Watanabe şi Rasmusen, aplicate 

la datele extrase din conturile naţionale 1989-1992, CNS, 1994-1995.  

 

Însumând pe rânduri elementele matricei Leontief inversate se determină în ce 

măsură se modifică producţia unei ramuri dacă va creşte cu o unitate fiecare element 

al cererii finale, cuantificând astfel, intensitatea cu care un sector absoarbe variaţiile 

cererii finale ale altor sectoare, denumite efecte aval (grafic 4).  

Aplicat la economia României în cele două "momente" (1989 şi 1992) se poate 

observa că agricultura, producătoare de materii prime agricole, prezintă efecte aval 

mai mari decât industria alimentară în ambii ani, cu tendinţă de scădere a coefi-

cienţilor, dar şi peste media pe economia naţională (şi ea înregistrând o slăbire a 

efectului aval de la 2,68 în 1989, la 2,58 în 1992).  
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Reliefarea şi mai pregnantă a efectelor de difuzie (Edj) şi absorbţie (Ea;) s -a făcut 

prin relaţionarea fiecărei valori atribuite celor două efecte cu media lor pe ansamblul 

economiei naţionale (coeficienţii Rasmusen), măsurându-se astfel puterea de difuzie 

(Rdj) şi respectiv puterea de absorbţie (Ra,), coeficienţii care permit efectuarea de 

comparaţii intersectoriale relevante.  

 
Tabelul 5 - Putere de difuzie şi putere de absorbţie  

 în economia României, 1989 – 1992 

Ramuri 

Putere de difuzie (Rdj) şi putere de absorbţie (Ra,) 

Rd, Ra, 

1989 1992 1989 1992 

ASPEF 0,868 0,899 1,274 1,085 

PABT 1,074 1,099 0,935 0,846 

TEXC 0,929 1,170 0,640 0,755 

COM 0,707 0,16 0,373 0,389 

HRAT 1,294 1,098 0,382 0,401 

RRAM 1,127 1,119 2,396 2,525 

Media pe econ-

omie 

1,000 1,000 1,000 1,000 

Sursa: calculaţii proprii pe baza metodelor Chenery-Watanabe şi Rasmusen, aplicate la 

datele extrase din conturile naţionale 1989-1992, CNS, 1994-1995.  

 
Dacă analizele structurale de tip input-output permit a comensura interrelaţii 

lăuntrice ale economiei într-un anumit moment, care, altfel, scapă simplei observaţii a 

datelor, putându-se determina efectele de antrenare pe care le induce o ramură sau 

alta în întreaga economie naţională, tot la fel de important este de cunoscut efectul 

de "eroziune" a puterii de cumpărare a agriculturii în faţa branşelor furnizoare de 

mijloace de producţie curente. Acestui scop sunt adecvate două metode de cuantifi-

care: a) metoda "foarfecii" preţurilor reale relative şi b) metoda transferurilor intersec-

toriale de capital.  

Aflată în mijlocul unui adevărat "paralelogram de forţe" între furnizorii de input-uri 

şi beneficiarii de output-uri, agricultura face faţă cu greu (Bourdon, 1979) eroz iunii 

puterii sale de cumpărare (tabelul 6). Comensurată prin dinamica raporturilor dintre 

preţurile reale relative ale producţiei agricole şi ale consumurilor intermediare 

aferente, puterea de cumpărare a preţurilor agricole reale se menţine - cu oscilaţii 

anuale - sub nivelul anului 1989, cu precizarea că nici atunci nu era favorabilă agricul-

turii (grafic 5).  
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Tabelul 6 - Indicii preţurilor nominale şi reale în agricultura României,  
în perioada 1989- 1994 

(1989 = 100) 

Nr. 

crt. 
Specificare 1990 1991 1992 1993 1994 

1 Indicele preţurilor nominale ale 

producţiei agricole 

126,8 352,4 1053,4 3581,4 7378,2 

2 Indicele preţurilor nominale ale 

consumurilor intermediare 

142,9 443,7 1180,1 4336,1 7752,9 

3 Indicele preţurilor nominale ale 

valorii adăugate brute 

118,6 292,8 963,9 3040,2 7097,3 

4 Indicele preţurilor nominale ale 

PIB-ului (deflator) 

113,6 335,1 1050,0 3247,3 7685,4 

5 Indicele preţurilor reale ale 

producţiei agricole 

111,7 105,2 104,8 110,3 96,0 

6 Indicele preţurilor reale ale con-

sumurilor intermediare 

125,8 132,4 117,4 133,5 100,9 

7 Indicele preţurilor reale 1 ale 

valorii adăugate brute 

104,4 87,4 95,9 93,6 92,4 

8 "Foarfecele" preţurilor 88,8 79,4 89,3 82,6 95,2 

*) determinate cu deflatorul implicit al preţurilor PIB-ului total 

Sursa: calculaţii proprii, pe baza datelor din lucrarea: "Rom ânia - stadiul actual al dez-

voltării economice şi sociale", CNS, 1995 c).  

 
Metoda transferurilor de capital (Romano, 1992) a fost utilizată cu datele privind 

structura resurselor (ramuri) de provenienţă a valorii adăugate brute (PIB-ului), după 

gruparea ramurilor în trei sectoare: primar (agricultura+silvicultura şi economia fores t-

ieră); secundar (industria+construcţiile); terţiar (restul ramurilor). Dacă indicele valoric 

nominal al PIB-ului este produsul dintre indicele de volum şi cel de preţuri nominale, 

utilizând un deflator general, recunoscut de literatura economică drept relevant (defla-

torul implicit al preţurilor PIB-ului total), se poate determina "volumul" valoric al capi-

talului vehiculat prin preţurile nominale sectoriale (Toderoiu, 1994). Sunt relevante 

oscialaţiile distorsionale din vectorul preţurilor nominale sectoriale, îndeosebi după 

1990, când s-a "dezgheţat" ermetismul sistemului de preţuri în economie (grafic 6). 

Doar ca ordin de mărime, prin această metodă s-a determinat că, prin sistemul de 

preţuri nominale, s-a transferat în sectorul primar în anii 1990-1994 aproape 7. 000 

miliarde lei (preţuri '94), din cca 39. 000 miliarde lei în sectorul secundar. Totodată, 

rezultă că atunci când în sector are loc creştere economică reală, adică fructifică în 

sector capitalul, sumele vehiculate prin preţuri se diminuează, uşurând efortul finan-

ciar, inclusiv pentru consumatorii finali.  



 

 
202 

N o t e  

1) Ne referim, în principal la cele două studii de comparaţii internaţionale interţări, 

elaborate în 1987 şi 1990 de către FAO în care, pornindu-se de la sistemul de 

agregare a informaţiilor cantitative după principiile conturilor naţionale şi atribuind 

vectorilor de preţuri valenţele puterilor de cumpărare (PPA), s -au determinat in-

dicatori agregaţi, cu sporită forţă de expresie, a nivelurilor decalajelor şi ritmurilor 

de modificare ale productivităţilor sectoriale.  

2) Indicatorii sintetici valorici nominali la nivelul economiei naţionale şi sectoriale au 

fost calculaţi în preţuri comparabile, utilizând metodele consacrate (Capanu et 

al., 1985) pentru a se putea comensura, în termeni reali, pe de o parte con-

tribuţia productivităţilor sectoriale şi deplasărilor intersectoriale de populaţie ac-

tivă ocupată la sporul de productivitate socială, iar pe de altă parte, aşa-numita 

"pierdere ipotetică" de venit naţional în agricultură urmare a transferului intersec-

torial de forţă de muncă din agricultură spre restul ramurilor neagricole, în peri-

oada 1950-1990 (Toderoiu, 1991).  

3) Sunt disponibile două sinteze statistice: prima, apărută în anul 1992 poate fi 

considerată drept suport informaţional pentru evoluţia agriculturii în peste 50 de 

ani ("Agricultura României, 1938-1990", CNS, Bucureşti, 1992), iar cea de-a 

doua, apărută recent, surprinde dimensiunea teritorială a agriculturii în perioada 

pentru care datele statistice au fost "curăţate" de "încărcătura" triumfalistă a 

anilor '80 ("Agricultura şi silvicultura în România, 1980-1993", CNS, Bucureşti, 

1995).  

4) Nu trebuie să fie un motiv de îngrijorare faptul că în anul 1995 este publicat tabe-

lul input-output al economiei naţionale pe anul 1992. In toate ţările apare o anu-

mită întârziere datorată complexităţii extreme a "condensării" unei economii într-

un tabel statistic supersintetic. Un exemplu: în anul 1994 apărea în Spania tabe-

lul input-output al economiei provinciilor pe anul 1987.  

5) Sunt cunoscute două principale metode de comensurare a influenţelor produc-

tivităţilor sectoriale asupra agregatului pe ansamblul economiei naţionale: prima 

metodă (Kuznets, 1963) măsoară contribuţia modificărilor de productivităţi secto-

riale şi a transferului de populaţie ocupată din agricultură spre sectoarele 

neagricole asupra sporului de productivitate socială; a doua metodă (Brandini  et 

al., 1965) măsoară "pierderea ipotetică" de valoare adăugată în agricultură ur-

mare a transferului de populaţie activă ocupată din agricultură. sumele vehiculate 

prin preţuri se diminuează, uşurând efortul financiar, inclusiv pentru consumatorii 

finali.  
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Rezumat 

Lucrarea îşi propune studierea cererii solvabile de produse agroalimentare în per-

ioada 1990-1994, pentru familiile de salariaţi şi ţărani corelată cu evoluţia preţurilor şi 

a veniturilor.  

Reducerea drastică a puterii de cumpărare a acestor categorii de populaţie în 

perioada analizată a antrenat reducerea cererii solvabile, mai ales pentru grupele de 

produse agroalimentare de origine animală (carne şi preparate din carne, lapte, 

brânzeturi, smântână, ouă) şi a generat fenomenul de substituţie a acestora cu ali-

mente de origine vegetală, cum ar fi cartofii şi legum inoasele.  

Pentru cuantificarea dependenţei dintre cererea solvabilă şi unii din factorii care o 

determină, au fost calculate preţurile reale, respectiv veniturile reale atât pentru 

familiile de salariaţi cât şi pentru familiile de ţărani.  

Reducerea cererii solvabile a familiilor de salariaţi pentru grupe importante de 

produse agroalimentare cât şi cererea rigidă pe care o înregistrează alimentele din 

celelalte grupe va avea repercusiuni pe termen lung asupra stării nutriţionale a popu-

laţiei prin deteriorarea sub aspect calitativ a raţiei alimentare şi scăderea consumului 

de proteine de origine animală.  

Efectele se vor repercuta, de asemenea, şi asupra producţiei agroalimentare, prin 

apariţia fenomenelor de supraofertă şi deci a greutăţilor legate de desfacerea 

producţiei pe întreaga filieră agroalimentară.  

Reducerea masivă a puterii de cumpărare în cadrul familiilor de ţărani a accentu-

at autarhia gospodăriei rurale transformând-o într-o gospodărie de subzistenţă.  

La nivelul economiei globale, reducerea cererii de produse agroalimentare are 

efecte negative asupra unor ramuri şi sectoare importante ale economiei (agricu ltura, 

industria alimentară, comerţul), diminuându-le considerabil şansele de relansare eco-

nomică.  

Introducere 

Teoria economică clasică sau neoclasică explică evoluţiile cererii globale de pro-

duse agroalimentare pe baza criteriilor de ordin strict economic.  

Plecând de la principiul raţionalităţii consumatorilor, cererea de produse agroali-

mentare se diferenţiază în funcţie de tipul produselor şi evoluează, în princ ipal, sub 
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influenţa următorilor factori: preţul produsului, veniturile, preţurile altor bunuri (substitu-

ibile sau complementare), rata de creştere a populaţiei, distribuţia veniturilor. Acestor 

criterii economice (deci cuantificabile) li se adaugă o serie de criterii subiective de-

terminate în special de apartenenţa consumatorilor la modelele culturale distincte. 

Astfel, "la putere de consum identică, cultura diferenţiază alimentaţia" 

Cuantificarea influenţei acestor factori subiectivi dintre care cei mai importanţi 

sunt: schimbarea gustului consumatorilor în funcţie de modelele de consum alimen-

tar, restricţiile alimentare de origine religioasă sau etnică este dificilă dar nu poate fi 

ignorată.  

Totodată, relaţia dintre cererea de produse agroalimentare şi factorii care o de-

termină (în special preţuri şi venituri), variază foarte mult în funcţie de gradul de dez-

voltare al ţării sau regiunii studiate.  

Astfel, în ţările dezvoltate, unde funcţionează în mod normal economia de piaţă, 

majoritatea bunurilor alimentare tranzitează prin piaţă, deci sunt cumpărate. Popu-

laţia ocupată în agricultură este redusă ca pondere şi foarte specializată şi  în con-

secinţă autoconsumul are efecte neglijabile asupra creşterii cererii alimentare. în 

aceste condiţii influenţa preţurilor şi veniturilor asupra consumului alimentar se des-

făşoară în mod normal, nedistorsionat, în conformitate cu postulatele legii cererii şi 

legii lui Engel, privind efectele veniturilor asupra cererii de produse alimentare. în mod 

concret, creşterea cererii globale pentru fiecare produs depinde de: creşterea popu-

laţiei, variaţia veniturilor şi a preţurilor şi coeficienţii de elastic itate ai cererii în funcţie 

de venituri, respectiv preţuri.  
Ţările mai puţin dezvoltate sunt caracterizate de existenţa a două sectoare al i-

mentare care funcţionează simultan: cel de subzistenţă şi cel care este supus legilor 
economiei de piaţă. Sectorul de subzistenţă, în care autoconsumul este foarte 
ridicat, include, în principal, populaţia rurală. Dar, de asemenea, şi o parte însemnată 
a populaţiei urbane poate fi, în realitate, inclusă în economia de subzistenţă, datorită 
transferurilor semnificative de produse agroalimentare de la populaţia rurală din care a 
provenit.  

Creşterea cererii în ţările în care coexistă cele două sectoare, unul de sub-
zistenţă şi celălalt de piaţă, depinde de creşterile ponderate ale cererii pe cele două 
sectoare. în mod concret, în aceste ţări, cererea depinde de: populaţia în economia 
de subzistenţă, respectiv, cea în economia de piaţă, consumul mediu pe locuitor în 
economia de subzistenţă, preţul produselor şi venitul pe locuitor, în economia de 
piaţă.  

În România, mărimea autoconsumului în cadrul consumului alimentar este sem-
nificativă, datorită ponderii ridicate a populaţiei rurale (45,5 % în 1991) şi a efectelor 
Legii 18/1991, prin care inclusiv o parte din populaţia urbană a primit în proprietate 
loturi de teren.  

Astfel, la nivelul anului 1994 contravaloarea consumului din resurse proprii rapor-
tată la cheltuielile de consum alimentar şi băuturi, reprezenta 33,5 % pentru familiile 
de salariaţi, 81,4 % pentru familiile de ţărani şi 35,9 % pentru familiile de pensionari 
de asigurări sociale de stat 
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Din acest motiv, considerăm că studierea evoluţiei cererii de produse agroalimen-

tare sub efectul principalilor factori care o determină, în ţara noastră, trebuie făcută 

cu multă reticenţă, diferenţiat pe segmente ale populaţiei sau categorii socio- profe-

sionale.  

Prezentăm, în continuare, principalele concluzii desprinse în urma unui studiu 

efectuat asupra cererii solvabile de produse agroalimentare la familiile de salariaţi şi 

ţărani din ţara noastră, corelată cu evoluţia veniturilor acestora şi a preţurilor princ i-

palelor produse agroalimentare, în perioada 1990-1994.  

Am considerat util acest mod de abordare întrucât preţurile şi veniturile sunt prin-

cipalii factori care determină cererea solvabilă de produse agroalimentare, iar elastic-

ităţile în funcţie de preţ şi venit pot furniza informaţii interesante pentru orientarea 

ofertei de produse agroalimentare.  

1. Dinamica cererii solvabile 

Pentru studierea dinamicii cererii solvabile, am luat în considerare cantităţile de 

alimente cumpărate pe persoană şi lună, în cadrul familiilor de salariaţi şi ţărani, în 

perioada 1990-1994.  

 

1.1. Familiile de salariaţi 

În cadrul familiilor de salariaţi, evoluţia cumpărărilor de produse agroalimentare 

(tabelul 1) a fost direct influenţată de dinamica preţurilor şi a veniturilor acestei cate-

gorii de populaţie, ponderea cumpărărilor de produse alimentare în total cheltuieli de 

consum ajungând în anul 1994 la 40 %.  

Calculaţii pe baza datelor din Bugetul de familie in anul 1994, CNS  

 

Tabelul 2 - Dinamica cumpărărilor de produse agroalimentare la 
familiile de salariaţi - medii lunare pe o persoană - 

1990 = 100 

Specificare 1991 1992 1993 1994 

Cereale şi produse din cereale 86,8 79,7 75,9 70,1 

Carne şi preparate din carne 93,2 81,9 76,9 66,1 

Peşte şi produse din peşte 86,8 83,0 72,4 86,6 

Grăsimi 92,7 85,8 90,0 82,3 

Lapte 90,6 79,5 64,9 64,0 

Brânzeturi, smântână 95,2 83,6 79,5 74,9 

Ouă 100,8 86,4 81,3 72,8 

Zahăr 95,1 94,4 96,4 84,7 

Fasole şi alte leguminoase 101,2 106,4 104,5 91,1 

Cartofi 67,1 62,8 68,9 62,4 

Legume 89,0 84,5 85,4 71,9 

Fructe 72,9 78,2 84,6 72,2 

Băuturi alcoolice 81,8 73,8 67,3 61,9 
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Sursa: Calculaţii pe baza informaţiilor din Bugetele de familie din 1991, 1992, 1993 şi 

1994 

 
Cantităţile de produse cumpărate au cunoscut o dinamică fluctuantă, cu tendinţă 

generală de scădere, cu excepţia grupei fasole şi alte leguminoase, în perioada 1990- 

1993. Există însă, grupe de produse importante sub aspectul aportului caloric şi de 

proteină animală, care au cunoscut o diminuare permanentă şi pregnantă a can-

tităţilor cumpărate şi dintre acestea enumerăm: cerealele şi produsele din cereale, 

came şi preparatele din carne, laptele, brânzeturile şi ouăle.  

Structura cheltuielilor pentru cumpărarea produselor alimentare (tabelul 2) relevă 

o pondere foarte ridicată a cheltuielilor efectuate pentru achiziţionarea cărnii şi 

preparatelor din carne şi a produselor din cereale, care ajung să reprezinte împreună 

în 1994,46 % din totalul cheltuielilor alimentare, în cadrul bugetelor familiilor de salar-

iaţi.  

Totodată, deşi cantitatea lunară de cereale şi produse din cereale cumpărată pe 

persoană, a scăzut în anul 1994 faţă de 1990 cu 4,9 kg, ponderea cheltuielilor cu 

acest produs în total cheltuieli alimentare a variat foarte puţin, iar în cazul cărnii şi 

preparatelor din carne, cantităţile lunare cumpărate pe persoană au scăzut cu aprox-

imativ 1kg pe când ponderea cheltuielilor cu acest produs a crescut cu 3 %.  

Produsele alimentare a căror pondere valorică în cadrul cheltuielilor alimentare pe 

persoană a scăzut în mod continuu, în perioada 1990-1994, sunt cele cuprinse în 

grupa băuturilor alcoolice.  

 

 

Tabelul 2 - Structura cheltuielilor cu alimentaţia la familiile de salariaţi 
 - medii lunare pe o persoană - 

Specificare 1990 1991 1992 1993 1994 

Total cumpărări (lei) 616,99 1391,64 3820,94 12205,00 29630,90 

din care (%):      

Cereale şi produse din cereale 17,34 14,25 12,52 18,17 18,84 

Carne şi preparate din carne 24,34 27,72 31,41 29,67 27,35 

Peşte şi produse din peşte 1,14 1,03 1,23 1,22 1,52 

Grăsimi 4,63 3,65 3,89 5,94 6,65 

Lapte 4,59 3,33 2,28 2,77 3,46 

Brânzeturi, smântână 5,87 5,89 6,40 6,17 5,99 

Ouă 3,02 3,43 3,70 3,60 3,68 

Zahăr 2,35 2,04 3,22 3,38 3,00 

Fasole şi alte leguminoase 0,43 0,51 0,46 0,44 0,42 

Cartofi 2,42 3,75 4,23 2,81 2,18 

Legume 8,13 9j71 8,68 6,94 8,78 

Fructe 5,48 5,45 6,04 4,86 4,76 

Băuturi alcoolice 9,26 8,65 6,83 5,31 4,38 
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Sursa: Calculaţii pe baza informaţiilor din Bugetele de familie din 1991, 1992, 1993 şi 

1994 

 

1.2. Familiile de ţărani 

Cantităţile de produse agroalimentare cumpărate de familiile de ţărani în perioada 

1990-1994 au scăzut în mod considerabil în principal sub efectul creşterii consumului 

din surse proprii şi mai puţin datorită creşterii preţurilor şi diminuării veniturilor reale 

băneşti (tabelul 3). în anul 1994 ponderea cumpărărilor de produse agroalimentare în 

total cheltuieli de consum reprezenta 14,4 %, iar în total cheltuieli alimentare 18,6 %.  

 
Tabelul 3 - Dinamica cumpărăturilor  de produse agroalimentare la 

familiile de ţărani - medii lunare pe o persoană- 

Specificare 1991 1992 1993 1994 

Cereale şi produse din cereale 33,47 30,89 29,72 26,58 

Carne şi preparate din carne 67,64 48,19 42,21 35,92 

Peşte şi produse din peşte 71,15 57,97 46,43 57,14 

Grăsimi 83,11 71,68 82,24 73,61 

Lapte 83,33 67,08 58,09 54,49 

Brânzeturi, smântână 79,06 61,25 51,56 49,38 

Ouă 82,40 61,20 55,54 47,00 

Zahăr 98,39 91,67 102,42 93,15 

Fasole şi alte leguminoase 67,96 57,28 56,31 40,78 

Cartofi 45,12 26,03 30,36 30,35 

Legume 69,53 61,32 57,48 41,39 

Fructe 52,38 45,16 61,04 50,61 

Băuturi alcoolice 71,65 68,33 61,65 60,28 

 

Scăderea cantităţilor de alimente cumpărate, este masivă, ajungând în 1994 

comparativ cu 1990 la: - 73,41 % pentru cereale şi produse din cereale, - 64 % 

pentru carne, - 69,6 % pentru cartofi, - 58,6 % pentru legume. Singurele grupe de 

produse pentru care această scădere este relativ mai puţin pregnantă sunt : zahărul 

(la care cumpărările au rămas relativ constante) si grăsimile.  

Structura cheltuielilor alimentare (tabelul 4), indică totuşi o pondere ridicată a 

cheltuielilor cu produsele din cereale, carne şi preparate din care şi grăsimi, care 

împreună reprezintă 50 % din totalul cheltuielilor alimentare.  

 
 

Tabelul 4 - Structura cheltuielilor cu alimentaţia la familiile de ţărani   - 
medii lunare pe o persoană - 

Specificare 1990 1991 1992 1993 1994 

Total cumpărări (lei) 341,35 540,67 1350,37 4236,06 10381,60 

din care (%):      



 

 
212 

Specificare 1990 1991 1992 1993 1994 

Cereale şi produse din cereale 30,43 25,43 22,81 28,36 27,63 

Carne şi preparate din carne 16,48 16,57 16,20 14,79 12,92 

Peşte şi produse din peşte 2,34 2,46 2,94 2,61 3,49 

Grăsimi 5,41 5,33 6,21 10,03 11,80 

Lapte 3,28 2,51 1,99 1,76 2,04 

Brânzeturi, smântână 5,04 4,69 4,53 3,88 3,94 

Ouă 0,69 0,85 0,81 0,80 0,71 

Zahăr 3,25 4,10 6,49 7,28 7,05 

Fasole şi alte leguminoase 0,46 0,45 0,43 0,36 0,33 

Cartofi 1,66 1,77 2,34 1,63 1,15 

Legume 7,16 8,67 9,15 5,66 6,80 

Fructe 4,21 4,12 4,71 3,98 3,93 

Băuturi alcoolice 12,50 13,65 11,95 9,10 7,75 

Sursa: Calculaţii pe baza informaţiilor din Bugetele de familie din 1991, 1992, 1993 şi  

1994 

 
Un alt produs a cărui pondere în totalul cheltuielilor alimentare a crescut este 

zahărul (+3,8 %), deşi cantităţile cumpărate cu rămas relativ constante (în anul 1994 

faţă de 1990).  

2. Dinamica preţurilor produselor alimentare 

În perioada 1991-1994 preţurile produselor agroalimentare de bază au cunoscut 

creşteri superioare indicelui general al preţurilor de consum, sub efectul retragerii 

treptate a subvenţiilor la consumator, a productivităţii scăzute din cadrul sistemului 

agroalimentar, şi nu în ultimul rând al inflaţiei (tabelul 5).  

Se observă că dacă în decursul anului 1991, creşterile de preţuri la o serie de 

produse de bază cum ar fi: laptele, zahărul, grăsimile (care includ uleiul) au fost rela-

tiv mici (mai puţin de două ori) datorită plafonării preţurilor la consumatori, în decursul 

anilor următori se înregistrează o adevărată explozie ajungându-se în anul 1994 la 

creşteri de aproape 10 ori la produsele de morărit şi panificaţie, grăsimi, carne şi 

conserve din carne.  

 
Tabelul 5 - Indicii anuali ai preţurilor la principalele produse 

agroalimentare 
oct. 1990 =100 

Specificare 1991 1992 1993 1994 

Indicele preţurilor de consum  261,16 823,12 2785,29 7121,37 

Indicele preţurilor mărfurilor alimentare 268,28 937,18 3135,45 7955,67 

din care:     

Produse de morărit şi panificaţie 246,90 923,11 3690,52 10285,37 

Legume şi conserve din legume 348,21 1202,91 3016,18 5432,97 
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Cartofi 509,08 1901,29 3281,70 5189,25 

Fructe şi conserve din fructe 303,12 913,16 2489,58 5926,79 

Grăsimi - total 187,44 539,70 2684,34 9063,60 

Carne şi conserve din carne 252,84 1009,12 3387,36 9532,54 

Peşte şi conserve din peşte 265,27 1244,45 5056,84 13876,54 

Lapte 170,17 .  1065,91 3447,94 8009,51 

Ouă 224,06 850,64 2694,66 8169,55 

Zahăr 186,39 711,51 2971,92 7656,99 

Băuturi alcoolice 336,00 762,26 2124,65 5033,00 

Sursa: Calculaţii efectuate pe baza informaţiilor din Buletinele statistice trimestriale nr. 1 şi 

3/1993, nr. 1/1995, Anuarul Statistic 1992 

Pentru a obţine o imagine cât mai corectă a acestui fenomen de creştere ex-

plozivă a preţurilor, în condiţiile în care ţara noastră a cunoscut în anii 1991-1994 o 

perioadă de hiperinflaţie, am calculat indicii preţurilor reale pentru principalele grupe 

de produse agroalimentare, prin corectarea indicilor preţurilor de consum cu indicele 

veniturilor nominale pentru familiile de salariaţi şi familiile de ţărani.  

Noţiunea de preţ real în economia agroalimentară a fost introdusă de J. Four-

astie, care 1-a definit ca fiind raportul dintre preţ şi salariul orar mediu, iar puterea de 

cumpărare ca fiind inversul preţului real.  

Deci creşterea preţurilor reale antrenează scăderea puterii de cumpărare a popu-

laţiei - acest fenomen fiind diferenţiat pentru diferitele categorii de populaţie, în funcţie 

de modul de repartiţie al veniturilor nominale.  

 
 

2.1. Dinamica preturilor reale ale produselor agroalimentare la familiile de 

salariaţi 

Calcularea indicilor preţurilor reale s-a făcut prin raportarea indicilor preţurilor de 

consum ale principalelor grupe de produse agroalimentare, la indicele veniturilor nom-

inale pe membru de familie, în perioada analizată (tabelul 6).  

 
Tabelul nr. 6 - Indicii preţurilor reale ale principalelor produse 

agroalimentare la familiile de salariaţi 

oct. 1990= 100 

Specificare 1991 1992 1993 1994 

Indicele preţurilor de consum total 106,33 127,54 142,50 154,34 

Indicele preţurilor mărfurilor al imentare 109,23 145,21 160,43 172,42 

din care:     

Produse de morărit şi panificaţie 100,53 143,03 188,81 222,91 

Legume şi conserve din legume 141,78 186,38 154,31 117,75 

Cartofi 207,28 294,60 167,90 112,46 

Fructe şi conserve din fructe 123,42 141,49 127,37 128,45 

Grăsimi - total 76,32 83,62 137,34 196,43 

Carne şi conserve din carne 102,95 156,36 173,30 206,59 
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Peşte şi conserve din peşte 108,01 192,82 258,72 300,74 

Lapte 69,29 165,16 176,40 173,59 

Oua 91. 23 150. 27 168. 63 186. 63 

Zahar 75. 89 110. 24 152. 05 165. 95 

Băuturi alcoolice 136. 82 118. 11 108. 70 108. 09 

Sursa: Calculaţii efectuate pe baza informaţiilor din Buletinele Statistice trimestriale nr. l şi 

3/1993, nr. 1/1995, Anuarul Statistic 1992, Bugetele de familie din 1991, 1992, 

1993, 1994 

 

Deci, în 1994 faţă de 1990, puterea de cumpărare a familiilor de salariaţi s -a 

diminuat cu 35 %, iar puterea de cumpărare alimentară, cu 42 %.  

Preţurile reale ale unor produse de bază cum ar fi: produsele de morărit şi panifi-

caţie, carne şi produse din carne, peşte, grăsimi au crescut de peste 2 ori. De ase-

menea, se observă că în anul 1991, şi parţial în 1992, preţurile reale ale unor pro-

duse, cum ar fi: grăsimile, (care includ uleiul), laptele, zahărul au scăzut faţă de oc-

tombrie 1990 sau au crescut foarte lent (produse de morărit şi panificaţie, carne), 

motivul fiind plafonarea acestor preţuri, însoţită de subvenţionarea la consumator.  

În perioada 1993-1994 o serie de produse ca legumele, fructele şi cartofii cunosc 

o diminuare a preţurilor reale.  

Elasticitatea cumpărărilor de produse agroalimentare în raport cu preţurile reale 

(tabelul 7), indică o cerere inelastică pentru toate grupele de produse, cu excepţia 

cartofilor care în anul 1994 sunt percepuţi de consumatori ca marfa de calitate inferi-

oară, aceasta fiind o reflectare a efectului de venit asupra cererii la acest produs.  

Dintre produsele analizate, elasticitatea cea mai mare o au cele din grupele car-

ne şi preparate din carne, lapte şi ouă, cumpărările la aceste produse fiind cele mai 

sensibile la creşterile preţurilor reale.  

 
Tabelul 7 - Elasticitatea cumpărărilor de produse agroalimentare faţă 

de preţurile reale  la familiile de salariaţi 

anul de bază=1991 

Specificare 1992 1993 1994 

Produse de morărit şi panificaţie -0,237 -0,219 -0,280 

Cartofi -0,192 -0,130 +0,123 

Grăsimi - total -0,847 -0,052 -0,135 

Carne şi produse din carne -0,313 -0,374 -0,507 

Peşte şi conserve din peşte -0,078 -0,219 -0,052 

Lapte -0,158 -0,378 -0,464 

Ouă -0,423 -0,527 -0,504 

Zahăr -0,020 +0,020 -0,156 

La o serie de produse se observă o cerere aproape rigidă: zahăr  (1992, 1993), peşte 

(1992, 1994), grăsimi (1993).  
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2.2. Dinamica preturilor reale ale produselor agroalimentare la familiile de 

ţărani 

Pentru calcularea indicilor preţurilor reale au fost folosite veniturile nominale 

băneşti pe membru de familie.  

În cadrul familiilor de ţărani, în anul 1994 faţă de 1990, puterea de cumpărare a 

scăzut cu 58,2 %, iar puterea de cumpărare alimentară cu 62,6 % (tabelul 8).  
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Tabelul 8 - Indicii preţurilor reale ale principalelor produse 
agroalimentare la familiile de ţărani 

oct. 1990=100 

Specificare 1991 1992 1993 1994 

Indicele preţurilor de consum total 149,40 191,51 222,40 239,25 

Indicele preţurilor mărfurilor alimentare 153,48 218,05 250,36 267,28 

din care:     

Produse de morărit şi panificaţie 141,25 214,78 294,68 345,54 

Legume şi conserve din legume 199,20 279,88 240,84 182,52 

Cartofi 291,23 442,37 262,04 174,33 

Fructe şi conserve din fructe 173,41 212,46 198,79 199,11 

Grăsimi - total 107,23 125,57 214,34 304,49 

Carne şi conserve din carne 144,65 234,79 270,48 320,25 

Peşte şi conserve din peşte 151,76 289,55 403,79 466,19 

Lapte 97,0 248,0 275,32 269,08 

Ouă 128,18 197,92 215,17 274,46 

Zahăr 106,63 165,55 237,31 257,24 

Băuturi alcoolice 192,23 177,35 169,65 169,08 

Sursa. Calculaţii efectuate pe baza informaţiilor din Buletinele statistice trimestriale nr. l si 

3 1993, nr. l 1995, Anuarul statistic 1992, Bugetele de familie 

din1991,1992,1993,1994 

 

O serie de produse de bază cum ar fi cele din grupa morărit si panificaţie, 

grăsimile, carnea, peştele au cunoscut, în 1994 faţa de 1991, creşteri ale preţurilor 

reale de peste 3 ori. Ca şi în cazul familiilor de salariaţi se observă în 1994 o dimin-

uare a preţurilor reale la cartofi şi legume.  

Elasticitatea cumpărărilor de produse agroalimentare faţă de preţurile reale indică 

o cerere inelastică şi aproape rigidă pentru zahăr şi grăsimi (tabelul 9).  

 
Tabelul 9 - Elasticitatea cumpărărilor de produse agroalimentare faţă 

de preţurile reale la familiile de ţărani 

anul de bază = 1991 

Specificare 1992 1993 1994 

Produse de morărit şi panificaţie -1,296 -0,811 -0,799 

Cartofi -1,302 +3,706 +0,778 

Grăsimi - total -0,428 -0,015 -0,126 

Carne şi produse din carne -0,706 -0,763 -0,811 

Peşte şi conserve din peşte -0,327 -0,463 -0,214 

Lapte -0,247 -0,373 -0,446 

Ouă -0,824 -0,880 -0,827 

Zahar -0,163 -0,052 -0,066 
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Cartofii şi, în acest caz, sunt percepuţi ca mărfuri de calitate inferioară în peri-

oada 1993-1994.  

Elasticităţi relativ ridicate se înregistrează la produsele de morărit şi panificaţie, 

carne şi preparate din carne, şi ouă, relevând o cerere mai elastică la aceste grupe 

de alimente din care unele sunt deosebit de importante sub aspectul aportului de 

proteină animală.  

3. Dinamica veniturilor reale 

3.1. Dinamica veniturilor reale ale familiilor de salariaţi  

Modificările destul de pregnante ale structurii alimentare, în cadrul familiilor de 

salariaţi în România, în perioada 1990-1994, au fost determinate în principal de 

diminuarea veniturilor reale ale acestora, şi în secundar de alţi factori dintre care cei 

mai importanţi sunt creşterea autoconsumului şi unele distorsiuni ale ofertei de pro-

duse alimentare.  

În perioada analizată, principalul fenomen economic care s-a înregistrat a fost 

creşterea mult mai lentă şi decalată în timp a veniturilor nominale faţă de preţurile 

produselor de larg consum şi în special faţă de preţurile produselor agroalimentare, 

ceea ce a determinat în fapt, o scădere a veniturilor reale.  

Astfel, creşterea de 46 de ori a veniturilor nominale pe membru de familie în 1994 

faţă de 1990 a însemnat în fapt o micşorare a puterii de cumpărare cu 35 %, în con-

diţiile în care indicele preţurilor de consum în 1994 faţă de octombrie 1990 a fost de 

7121,4, iar indicele mărfurilor alimentare de 7955,6 (tabelul 10).  

 
Tabelul 10 - Dinamica veniturilor la familiile de salariaţi - medii lunare 

pe o persoană - 

- lei - 

Specificare 1990 1991 1992 1993 1994 

Venituri nominale 2204,87 5415 14229,8 43094,9 101733,2 

Venituri reale 2204,87 2073,48 1728,7 1547,23 1428,56 

Sursa: Calculaţii efectuate pe baza informaţiilor din Bugetele de familie din 1991,1992, 

1993 şi 1994 

 
Pentru cuantificarea dependenţei care există între cererea solvabilă la diferitele 

grupe de produse agroalimentare şi nivelul veniturilor reale am calculat elasticităţile 

de venit (tabelul 11).  

 
Tabelul 11 - Elasticitatea cererii la principalele produse 

agroalimentare în funcţie de veniturile reale la familiile de salariaţi 

anul de bază=T991 
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Specificare 1992 1993 1994 

Cereale şi produse din cereale 0,458 0,461 0,577 

Carne şi produse din carne 0,712 0,657 0,923 

Peşte şi produse din peşte 0,242 0,620 0,133 

Grăsimi 0,426 0,102 0,324 

Lapte 0,716 1,135 1,083 

Brânzeturi şi smântână 0,712 0,618 0,646 

Ouă 0,850 0,738 0,877 

Zahăr 0,040 -0,046 0,315 

Fasole şi alte leguminoase -0,271 -0,107 0,288 

Cartofi 0,369 -0,094 0,198 

Legume 0,284 0,145 0,575 

Fructe -0,379 -0,506 0,030 

Băuturi alcoolice 0,570 0,671 0,752 

 

În perioada 1992-1994, toate grupele de produse agroalimentare studiate au cu-

noscut o cerere inelastică, cu excepţia laptelui, care în anii 1993-1994, este perceput 

la consumatori ca produs de lux.  

Explicaţia acestui fapt este aceea că, deşi în perioada 1991-1994 producţia de 

lapte nu a cunoscut fluctuaţii majore la producătorul agricol, producţia de lapte de 

consum (industrializat) a scăzut cu 22,3 %, datorită în special disfuncţionalităţilor 

înregistrate în sistemul de colectare, prelucrare, distribuţie.  

Aceasta a antrenat o diminuare drastică a ofertei de lapte de consum pe piaţă, 

urmată de creşterea semnificativă a preţului, ajungându-se astfel în situaţia aberantă 

ca un produs de primă necesitate să fie perceput de consumatori ca produs de lux.  

O serie de alte produse (cereale şi produse din cereale, carne şi preparate din 

carne, brânzeturi şi smântână, ouă şi băuturi alcoolice) au elasticităţi mari pe în-

treaga perioadă analizată, relevând faptul că diminuarea continuă a puterii de 

cumpărare influenţează consumurile mai ales la aceste grupe de produse.  

Produsele care au fost percepute de consumatori ca fiind de calitate inferioară, 

adică al căror consum a crescut în condiţiile scăderii puterii de cumpărare (paradoxul 

lui Giffen), sunt: fasolea şi leguminoasele, cartofii şi fructele.  

Elasticitatea cheltuielilor reale cu alimentaţia faţă de veniturile reale (tabelul 12), 

relevă o cerere elastică în anul 1992 şi descrescător inelastică în anii următori 

(1993,1994). Acest fenomen este determinat de faptul că cheltuielile cu alimentaţia, 

fiind cheltuieli de strictă necesitate au scăzut mai lent (cu 23 % în 1994 faţă de 1991) 

deâct veniturile reale (cu 31 % în 1994 faţă de 1991).  

 
Tabelul 12 - Elasticitatea cheltuielilor reale cu alimentaţia în funcţie de 

veniturile reale la familiile de salariaţi 

anul de bază = 1991 
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Specificare 1992 1993 1994 

Dinamica cheltuielilor reale cu alimentaţia 83,07 78,48 76,73 

Dinamica veniturilor reale 83,97 74,62 68,90 

Coeficient de elasticitate 1,020 0,829 0,714 

 

3.2. Dinamica veniturilor reale la familiile de ţărani 

În cadrul familiilor de ţărani, în perioada analizată, veniturile reale băneşti, pe 

membru de familie au scăzut cu 58,4 % (tabelul 13), deşi veniturile băneşti nom inale 

au crescut de 29 de ori.  

 

Tabelul 13 - Dinamica veniturilor băneşti la familiile de ţărani - medii 
lunare pe o persoană 

- lei - 

Specificare 1990 1991 1992 1993 1994 

Venituri nominale 1242,29 2171,12 5337,86 15554,40 36968,8 

Venituri reale 1242,29 831,32 648,48 588,45 519,12 

Sursa: Calculaţii efectuate pe baza informaţiilor din Bugetele de familie din 1991, 

1992, 1993 şi 1994.  

 

Elasticitatea cererii solvabile pentru produsele agroalimentare în raport cu veni-

turile este mai puţin relevantă la această categorie de populaţie datorită creşterii im-

presionante a consumului din surse proprii (tabelul 14).  

 
Tabelul 14 - Elasticitatea cererii la principalele produse 

agroalimentare în funcţie de veniturile băneşti reale ale familiilor de 
ţărani 

anul de bază=1991 

Specificare 1992 1993 1994 

Cereale şi produse din cereale 2,166 1,454 1,452 

Carne şi preparate din carne 1,359 1,178 1,325 

Peşte şi produse din peşte 0,826 1,070 0,472 

Grăsimi 0,273 0,026 0,262 

Lapte 0,875 0,909 0,905 

Brânzeturi şi smântână 1,027 1,072 0,999 

Ouă 1,427 1,135 1,300 

Zahăr 0,286 -0,102 0,118 

Fasole şi alte leguminoase 0,690 0,477 1,081 

Cartofi 2,171 0,996 0,846 

Legume 0,507 0,483 1,097 

Fructe 0,598 -0,388 0,074 

Băuturi alcoolice 0,180 0,382 0,372 
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Se observă o cerere elastică la produsele din cereale, carne, brânzeturi, ouă şi  

lapte - explicaţia reducerii drastice a cumpărărilor fiind substituirea cantităţilor respec-

tive cu producţia internă a gospodăriilor ţărăneşti.  

Pentru produsele care sunt cumpărate în mod obişnuit de pe piaţă (zahărul, 

grăsimile - uleiul) cererea este rigidă.  

Elasticitatea cheltuielilor cu alimentaţia (este vorba de produsele cumpărate) în 

raport cu veniturile băneşti reale este descrescător inelastică pe întreaga perioadă 

considerată (tabelul 15).  

Tabelul 15 - Elasticitatea cheltuielilor reale cu alime ntaţia în funcţie de 
veniturile băneşti reale la familiile de ţărani 

anul de bază=1991 

Specificare 1992 1993 1994 

Dinamica cheltuielilor reale cu alimentaţia 86,62 80,64 80,34 

Dinamica veniturilor băneşti reale 78,00 67,17 62,44 

Coeficient de elasticitate 0,580 0,579 0,471 

 

Se observă, de asemenea, că deşi veniturile băneşti reale au dinamică de-

screscătoare destul de accentuată, cheltuielile cu alimentaţia au o scădere relativă în 

perioada 1991-1992, iar în anii următori stagnează, familiile de ţărani l imitându-se la 

cumpărarea acelor produse agroalimentare care nu pot fi produse în gospodăria pro-

prie.  

* 

*  * 

Studierea cererii solvabile de produse agroalimentare la familiile de salariaţi şi de 

ţărani în perioada 1990-1994 ne permite să desprindem o serie de concluzii: 

Cererea de produse agroalimentare la familiile de salariaţi este rigidă pentru ma-

joritatea grupelor de produse studiate.  

Totuşi o serie de produse dintre care cele mai importante sunt : carnea, brânze-

turile şi smântână, laptele, ouăle şi băuturile alcoolice au elasticitate relativ mai 

mare, ceea ce face ca cererea la aceste produse să fie mai sensibilă la mărirea 

preţului real.  

Totodată se constată înclinaţia acestei grupe de consumatori către produse ca 

fasolea şi cartofii ceea ce contribuie la deteriorarea sub aspect nutritiv a raţiei lor ali-

mentare şi la scăderea consumului de proteină animală.  

De asemenea, reducerea puterii de cumpărare a salariaţilor care reprezintă 68,5 

% (1991) din populaţia ocupată a României determină o scădere a cererii la majorita-

tea grupelor de produse alimentare, fapt ce conduce la o supraofertă relativă şi deci 

la greutăţi în desfacerea producţiei pe întreaga filieră agroalimentară, începând cu 

agricultura şi terminând cu comerţul.  

Acest fapt, poate avea repercusiuni grave mai ales la nivelul agriculturii, care es-

te veriga cea mai vulnerabilă a lanţului agroalimentar şi unde, în aceste condiţii pro-

cesul de decapitalizare se amplifică.  
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În cadrul gospodăriei ţărăneşti reducerea puterii de cumpărare a indus o scădere 

a cererii pentru toate acele produse care pot fi realizate în gospodăria proprie. Toate 

aceste produse au elasticităţi mari pe întreaga perioadă considerată, ceea ce va de-

termina o scădere drastică a cumpărărilor la orice modificare a preţului. Singurul pro-

dus care înregistrează o cerere rigidă este zahărul.  

Concluzia care se poate trage este aceea că reducerea puterii de cumpărare (cu 

58 %) a familiilor de ţărani a transformat gospodăria ţărănească într-o gospodărie de 

subzistenţă, accentuându-i autarhia.  

De asemenea, reducerea veniturilor reale băneşti indică un grad scăzut de mone-

tarizare al gospodăriei ţărăneşti determinat în principal de disfuncţionalităţile reţelelor 

de colectare a produselor agricole ceea ce îngreunează considerabil valorificarea 

producţiei şi reluarea ciclului de producţie.  

La nivelul economiei globale, reducerea puterii de cumpărare a populaţiei şi deci 

a cererii de produse agroalimentare are efecte negative atât asupra stării de sănătate 

a populaţiei cât şi asupra funcţionării unor ramuri şi sectoare importante ale econo-

miei (agricultura, industria alimentară, comerţul), diminuându-le considerabil şansele 

lor de relansare economică.  
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VECTORUL PREŢURILOR REALE ÎN ROMÂNIA 

COMPARATIV CU UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI CU 

ŢĂRILE ASOCIATE 

Camelia ŞERBĂNESCU 

 

1. Consideraţii generale  

Uniunea Europeană, prin forul său al celei mai înalte autorităţi, Consiliul Europe-

an, în Summit-ul de la Copenhaga din 22-23 iunie 1993 a acceptat "ca ţările asociate 

din Europa Centrală şi de Est care doresc, să devină membre ale Uniunii Europene. 

Accesul se va realiza de îndată ce o ţara asociata este capabilă să îşi asume ob-

ligaţiile ce-i revin ca membru, prin îndeplinirea condiţiilor economice şi politice 

necesare. Calitatea de membru necesită ca ţara candidată să fi realizat stabilitatea 

instituţiilor care garantează democraţia, domnia legii, a drepturilor omului şi a respec-

tului şi protecţiei minorităţilor, existenţa unei economii de piaţă funcţionale, precum şi 

capacitatea de a face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţii din interiorul Uniunii. 

Calitatea de membru presupune capacitatea candidatului de a-şi asuma obligaţiile de 

membru, inclusiv adeziunea la ţelurile de uniune politică, economică şi monetară".  

Se ştie deja că una din problemele cele mai delicate legate de integrarea ţârilor 

din Europa Centrală şi de Est în Uniunea Europeană o constituie agricultura. Princ i-

palele motivaţii ale acestui fapt ar fi: ponderea mai mare a agriculturii în economia 

majorităţii ţărilor asociate; dificultăţile extinderii în aceste ţări a actualei politici 

agricole comunitare, ea însăşi găsindu-se în plin proces de reformă; faptul că actuala 

politică agricolă comunitară este extrem de costisitoare, iar o extindere a ei şi în 

ţările asociate ar împovăra excesiv bugetul comunitar, etc.  

O lărgire a Uniunii Europene cu cele şase ţări asociate ar însemna o creştere a 

populaţiei cu 23,1%, a suprafeţei totale cu 27,3%, a suprafeţei agricole cu 37,9% şi 

respectiv a celei arabile cu 48%.  

 

Tabelul 1 - Privire generală comparativă a ţărilor asociate şi Uniunii 
Europene în anul 1994 

Ţara 

Populaţie 
Suprafaţă 

totală 
Suprafaţă agricolă Suprafaţă arabilă 

(mii. loc.) (mil. ha) (mil. ha) 
(% din 

total) 

(mii. 

Lha) 

(revin pe locui-

tor - ha) 

România 22,8 23,8 14,8 62 9,3 0,41 

Bulgaria 8,5 .  11,1 6,2 56 4,0 0,49 

Cehia 10,3 7,9 4,3 54 3,2 0,31 
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Ţara 

Populaţie 
Suprafaţă 

totală 
Suprafaţă agricolă Suprafaţă arabilă 

(mii. loc.) (mil. ha) (mil. ha) 
(% din 

total) 

(mii. 

Lha) 

(revin pe locui-

tor - ha) 

Polonia 38,5 31,3 18,6 59 14,3 0,37 

Slovacia 5,3 4,9 2,4 49 1,5 0,28 

Ungaria 10,3 9,3 6,1 66 4,7 0,46 

Ţâri asociate 95,7 88,3 52,4 59 37,0 0,39 

EU-15 369,7 323,4 138,1 43 77,1 0,21 

Ţâri asociate / EU-15 23,1 27,3 37,9 * 48,0 * 

Sursa: European Commission, Directorate General for Agriculture - Working Document: 

Agricultural Situations and Prospects in the Central and Eastern European Coun-

tries, Summary Report, July 1995.  

 
De remarcat faptul că între ţările asociate, cu excepţia Bulgariei şi Ungariei, 

România dispune de o zestre naturală de pământ care, ca suprafaţă arabilă pe locu i-

tor, o situează puţin peste media ţărilor asociate şi la un nivel dublu faţă de media 

Uniunii Europene. Dacă avem în vedere şi calitatea solurilor, se poate afirma că ţara 

noastră are un potenţial de producţie agricolă apreciabil. Cu o populaţie de peste 22 

milioane de persoane, România este în acelaşi timp şi o importantă piaţă de des-

facere pentru numeroase produse agricole şi alimentare.  

Analizând unii indicatori macroeconomici ai celor două grupe de ţări, se poate 

observa că în cazul lărgirii Uniunii Europene cu ţările asociate, la o dublare practic a 

populaţiei ocupate în agricultură, PIB-ul agricol pe total UE şl ţări asociate ar creşte 

cu numai 6,6%, aşa cum se poate vedea din tabelul de mai jos.  

 

Tabelul 2 - Ponderea agriculturii în produsul intern brut şi în populaţia 
ocupată şi productivitatea în agricultură în anul 1994  

Ţara 

PIB agricol Ocuparea în agricultură 
Productivitatea 

(ECU/ persoană 

ocupată) 
(mii. ECU) 

(% din PIB 

total) 
(mii persoane) 

(% din total 

populaţie oc-

upată) 

România 4500 20,2 3561 35,6 1264 

Bulgaria 1131 10,0 694 21,2 1630 

Cehia 871 3,3 271 5,6 3214 

Polonia 4648 6,3 3661 25,6 1270 

Slovacia 512 5,8 178 8,4 2876 

Ungaria 2068 6,4 392 10,1 5276 

Ţâri asociate-6 13730 8,0 8245 22,2 1665 

EU-15 208800 2,5 8190 5,7 25495 

Ţări asociate-6/ 

EU-15 

6,6 * 100,7 * 6,6 
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Sursa: European Commission, Directorate-General for Agriculture - Working Document: 

Agricultural Situations and Prospects in the Central and Eastern European Coun-

tries, Summary Report, July 1995.  

 
Ţările cu pondere mai mare a agriculturii în economie (atât din punct de vedere al 

PIB- ului agricol, cât şi al populaţiei ocupate),ă deci cu probleme mai mari la o even-

tuală integrare imediată, sunt România şi Bulgaria. Ponderea agriculturii în PIB a 

înregistrat o descreştere accentuată în ţările asociate după 1989, singura excepţie 

constituind-o România. Acest declin relativ s-a datorat în principal înrăutăţirii 

termenilor de schimb ai agriculturii în raport cu celelalte ramuri economice.  

Ponderea populaţiei ocupate în agricultură a înregistrat o creştere numai în 

România şi Bulgaria, pe seama populaţiei urbane devenite şomere sau foştilor ţărani 

deveniţi în perioada comunistă orăşeni, care după ce au primit pământ, s-au întors de 

unde au plecat.  

Cu 35,6% din populaţia ocupată lucrând în agricultură, România ocupă primul loc 

între ţările asociate. O pondere atât de ridicată (aproape o dată şi jumătate cât în 

Polonia şi Bulgaria, de 3,5 ori cât în Ungaria, de 7 ori mai mare decât în Cehia şi re-

spectiv în Uniunea Europeană) indică o productivitate scăzută a muncii în agricultură. 

Dacă privim acum situaţia sub aspectul productivităţii la nivelul întregului grup al ţărilor 

asociate, diferenţa între acestea pe de o parte şi ţările Uniunii pe de altă parte este 

substanţială. Astfel, o populaţie agricola aproape egală ca număr produce o producţie 

de 15 ori mai scăzută ca valoare.  

Din perspectiva preţurilor merită să arătăm şl faptul că dintre toate ţările analiza-

te, România înregistrează cea mai ridicată pondere a cheltuielilor cu alimentaţia în 

venitul familiilor: chiar peste 60%. Faptul se datorează scăderii veniturilor reale ale 

populaţiei ca urmare a căderii economiei, creşterii şomajului şl a inflaţiei, etc.  

O pondere atât de mare a cheltuielilor cu alimentaţia în bugetul de familie face ca 

orice măsură de politică care afectează preţurile produselor agroalimentare să fie de-

osebit de sensibilă şi să aibă un impact social foarte important.  

2. Liberalizarea preţurilor agricole în România 

Prima liberalizare a preţurilor din perioada de tranziţie a avut loc în 1990; ea a dat 

semnalul liberalizării preţurilor în întreaga economie. în luna februarie, preţurile de 

contractare şi de achiziţie au crescut substanţial, cu circa 35% pentru produsele de 

origine vegetală şi în medie cu 45% pentru cele de origine animală. Prin Hotărâre de 

Guvern s-au eliminat preţurile de mercurial de pe piaţa ţărănească, precum şi obliga-

tivitatea de a încheia contracte cu statul la anumite produse agricole. Debutul pro-

cesului inflaţionist a inhibat însă vânzările, producătorii preferând să stocheze pro-

dusele în loc să le vândă contra unor sume de bani ce se devalorizau rapid. Lipsa 

produselor de pe piaţă a alimentat spirala inflaţionistă şi invers, obligând autorităţile 

publice să efectueze importuri de produse agroalimentare, deşi, paradoxal, produse 

similare existau de fapt în ţară. Din motive de securitate alimentară, exporturile de 
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produse agroalimentare au fost interzise, s-au acordat subvenţii pentru importuri şi s-

a forţat menţinerea preţurilor sub control.  

A doua liberalizare, în 1991, a redus substanţial gradul de control al statului 

asupra preţurilor. Au mai rămas totuşi sub control un număr de circa 20 de produse 

de bază, alimentare şi nealimentare, între care, mai importante, amintim: pâine, lapte 

de consum şi lapte praf, ouă, carne şi produse din carne, energie electrică, termică 

şi gaze pentru consum casnic. Indexarea efectuată pentru a pune de acord evoluţia 

salariilor cu rata inflaţiei a generat o nouă creştere a acestor preţuri. Controlul 

preţurilor de către stat s-a efectuat în principal prin subvenţii la consumator, mai ex-

act la industriile de prelucrare, care primeau de la bugetul statului restituiri ce aco-

pereau diferenţele dintre costurile de producţie mai ridicate şi preţurile de livrare mai 

scăzute impuse de stat în vederea realizării unui anume grad de protecţie socială. 

Acest gen de intervenţie a avut un efect de inhibare a unei corecte funcţionări a indus-

triei alimentare şi s-a renunţat la ea în mai 1992.  

A treia liberalizare, din mai 1992, a însemnat restrângerea controlului statului 

doar asupra unui număr de 5 produse (pâine, lapte de consum, lapte praf, unt şi 

zahăr).  

Cea de a patra liberalizare a reprezentat pasul cel mai important făcut de puterea 

publică în procesul de retragere a sa din domeniul intervenţiei directe asupra 

preţurilor. Ea a avut loc în mai 1993, ocazie cu care s-au menţinut preţuri controlate 

doar la două produse: pâine şi lapte de consum. Carnea de porc şi de pasăre au încă 

preţuri de achiziţie maximale fixate la producător, iar statul, în cadrul măsurilor de 

sprijinire a agriculturii şi mai ales de relansare a ei pe baze concurenţiale, alocă su-

me fixe pentru acoperirea diferenţelor între costurile ce depăşesc preţurile.  

3. Vectorul preţurilor reale la produsele agricole în perioada de 

tranziţie în România 

Pentru obţinerea acestui vector, am încercat două abordări diferite: metoda 

preţurilor comparabile şl exprimarea preţurilor într-o monedă unică, relativ stabilă.  

 

3.1. Metoda preţurilor comparabile  

În cadrul acestei metode, am încercat să elimin influenţa intensului proces 

inflaţionist care s-a înregistrat în România pe parcursul ultimilor ani şi am folosit ca 

deflator indicele preţurilor de consum, aşa cum apare el raportat de către Comisia 

Naţională pentru Statistică, având drept bază luna octombrie 1990, adică luna prece-

dentă primei liberalizări a preţurilor şi declanşării procesului inflatţonist.  

În figurile 1-4 este reprezentată grafic evoluţia comparativă a preţurilor nominale şi 

reale pentru opt produse vegetale şi aniamle: grâu, porumb, lapte de vacă, carne de 

bovine, carne de porcine, carne de ovine, carne de pasăre şi ouă.  

Din figura 1 se observă cum preţurile nominale la grâu şi porumb pe piaţa 

ţărănească s-au situat în perioada analizată întotdeauna peste nivelul celor oferite de 

stat. La grâu, diferenţa cea mai mare s-a înregistrat în cursul anului 1993, pentru ca 
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în anul următor cele două preţuri să evolueze convergent; dimpotrivă, la porumb, di-

vergenţa între cele două preţuri s-a accentuat în 1994 faţă de 1993. în termeni reali, 

lucrurile stau cu totul altfel: atât la grâu cât şi la porumb, preţurile pe piaţa ţărănească 

precum şi cele de contractare/achiziţie au înregistrat o puternică scădere în primii ani 

ai tranziţiei, până în 1992 inclusiv, curbele de scădere aplatizându-se şi devenind 

aproape constante din 1993 încoace.  

Figura 2 prezintă evoluţia preţurilor nominale şi reale la laptele de vacă şi respec-

tiv carnea de bovine. Preţurile nominale la produsele de origine animală au înregistrat 

în general creşteri foarte accentuate, mai mari decât la produsele vegetale. Diferenţa 

între preţurile de contractare/achiziţie şi cele de pe piaţa ţărănească creşte vizibil 

după 1992, ajungându-se ca în 1994, preţul pe piaţa liberă să fie de 3,5 ori mai mare 

la carnea de bovine. Această diferenţă se observă foarte bine atunci când analizăm 

preţurile reale: scăderea din 1991 nu mai este atât de accentuată (ca la grâu şi 

porumb), însă tendinţa descrescătoare se menţine evidentă până în 1993, când 

preţurile reale de pe piaţa liberă încep să crească din nou. Putem remarca însă la 

toate produsele analizate preţuri reale mai mari în 1992 (la carnea de bovine de ex-

emplu, preţul de contractare/achiziţie în 1992 este mai mare chiar şi decât cel din 

1994).  

Figura 3 ne arată pentru preţurile nominale la carnea de porcine şi de ovine un 

comportament similar cu cel al cărnii de bovine. Preţurile reale prezintă unele osci l-

aţii, dar atât ritmurile de creştere cât şi cele de descreştere sunt lente.  

Este interesant de remarcat diferenţa între preţurile pe piaţa liberă şi cele de con-

tractare/achiziţie în 1994 la cele patru tipuri de carne: diferenţa cea mai mică apare la 

carnea de pasăre (1,59), apoi la carnea de ovine (2,06), carnea de porc (2,53); aşa 

cum s-a menţionat anterior, diferenţa cea mai mare se înregistrează la carnea de bo-

vine (3,47).  

Figura 4 prezintă evoluţia preţurilor pentru carnea de pasăre şi ouă. Evoluţia 

preţurilor nominale este similară cu cea a produselor anterior analizate. Este in-

teresant de remarcat că la ouă, ca şi la carnea de bovine, preţurile reale minime s -au 

înregistrat în 1993, spre deosebire de carnea de porcine şi de pasăre la care preţurile 

minime s-au înregistrat în 1991, şi faţă de porumb, la care preţul real minim s -a înreg-

istrat în 1994.  

 

3.2. Exprimarea preţurilor într-o monedă relativ stabilă 

O a doua abordare a fost prin exprimarea preţurilor la producător din România 

într-o monedă relativ stabilă, şi anume ECU. Şi în acest caz variaţiile au fost mari, 

datorită probabil variaţiei ratei de schimb ECU/leu (considerate la valoarea oficială). 

însă avantajul acestei de-a doua abordări rezidă în posibilitatea comparării cu 

preţurile similare în ţările Uniunii Europene. Rezultatele sunt redate în tabelele 3-9.  

La grâu, preţurile la producător în majoritatea ţărilor din UE (Belgia, Franţa, Italia) 

au înregistrat o tendinţă descrescătoare, destul de apropiată de preţurile pieţei mond-

iale. în România ele s-au situat cu mult sub nivelul acestora, precum şi sub preţul 

pieţei mondiale. Nivelul minim a fost atins în 1990, rezultat similar cu cel obţinut în 
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varianta precedentă de calcul. Nu trebuie însă uitat că metodele de calcul a preţurilor 

la poarta fermei în UE şi la noi în ţară sunt diferite; ele includ unele costuri care la noi 

nu sunt înregistrate (ca de exemplu salarizarea fermierului şi a membrilor de familie 

care au lucrat în exploataţie, amortismente. Tehnologiile folosite în Uniunea Euro-

peană sunt mai complexe şi mai costisitoare (ele reflectându-se însă în mod 

corespunzător în randamente); la noi în ţară, datorită problemelor financiare din interi-

orul agriculturii, precum şi a celor ce provin din restul economiei, tehnologiile aplicate 

sunt mult simplificate (cu aport foarte scăzut de inputuri, reflectându-se automat în 

randamente mai scăzute). De asemenea, ruptura între preţurile de pe piaţa internă şi 

cele de pe pieţele internaţionale, corelată cu neconvertibilitatea monedei naţionale şi 

a cursului său impus de puterea publică constituie principala cauză a discrepanţelor 

mari între preţurile din România şi cele din Uniunea Europeană. Trebuie menţionate şi 

cerinţele de calitate la produsele agricole, cerinţe mult mai drastice în UE, care induc 

costuri suplimentare legate de condiţionare, transport, depozitare, etc.  

 
Figura 1 - Evoluţia preţurilor nominale şi reale la grâu şi porumb în 

perioada 1990-1994 
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Figura 2 - Evoluţia preţurilor nominale şi reale la carnea de vacă şi de 
bovine, în perioada 1990-1994 

 
 

Figura 3 - Evoluţia preţurilor nominale şi reale la carnea de porc şi de 
oaie în perioada 1990-1994 
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Figura 4 - Evoluţia preţurilor nominale şi reale la carnea de pasăre şi ouă 
în perioada 1990-1994 

 
 

Tabelul 3 - Preţul la poarta fermei la grâu, 1989 - 1994 

- ECU / tonă - 

Ţara 1989 1990 1991 1992 1993  1994 
Belgia 166,60 155,20 154,70 155,90 136,4 136,5 

Danemarca 169,30 153,70 158,30 164,00 145,5 138,0 
Germania 168,80 162,90 160,50 166,30 150,4 158,0 

Grecia 180,70 178,50 177,00 169,50 159,8 153,4 
Spania 198,70 197,60 215,20 201,90 179,5 169,1 
Franţa 156,80 148,90 152,90 145,80 134,8 129,8 
Irlanda 155,90 148,70 149,40 136,10 137,0  
Italia 213,60 195,80 211,50 196,90 194,7 169,5 

Luxemburg 158,40 153,20 145,40 145,20 127,3 130,6 
Olanda 165,10 153,10 156,40 157,60 136,8  

Portugalia 286,60 274,40 246,30 227,80 183,2 165,9 
M. Britanie 161,60 158,40 166,30 165,00 145,8 139,6 
România 107,40 50,36 65,59 79,62 88,38 108,62 

Sursa: European Commission - The agricultural situation in the European Union, 1989-

1994 Reports, Brussels - Luxembourg, 1990-1995; Dumitru Mihai; Burlacu Mirela 

(1995) - "Sistemul de preţuri agricole", IEA-INCE (manuscris).  

 
La porumb, preţurile în Uniunea Europeană sunt mai ridicate de cât cele la grâu, 

şi cu mult mai ridicate decât cele de pe piaţa mondială. România se situează mult 

sub preţurile din Uniunea Europeană (de 2,5-4 ori mai scăzute faţă de Franţa, Ger-

mania şi Italia). Preţurile la poarta fermei la porumb în România sunt sub nivelul celor 

de pe piaţa mondială, dar nu trebuie uitat că cheltuielile de condiţionare, transport şi 

depozitare pot face ca preţul la frontieră să depăşească preţul de pe piaţa mondială.  
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Tabelul 4 - Preţul la poarta fermei la porumb, 1989 - 1994 

- ECU / tonă - 

Ţara 1989 1990 1991 1992 1993   1994 

Germania 175,20 179,00 183,20 163,90 136,0 145,6 

Grecia 174,30 173,60 172,10 178,60 168,6 154,4 

Spania 198,20 211,50 213,40 193,50 191,0 179,3 

Franţa 138,30 150,30 167,70 137,90 130,6 128,4 

Italia 222,30 233,60 245,10 207,90 183,7 168,9 

Portugalia 233,50 223,60 196,90 193,00 171,3 157,0 

România 106,2 70,83 65,20 87,14 83,99 98,75 

Sursa: citată anterior.  

 
În majoritatea ţărilor comunitare, preţul la laptele de vacă oscilează în perioada 

1989- 1994 în jurul unor valori medii relativ constante pentru fiecare ţară în parte (260-

275 ECU/tonă în Belgia, 290-300 ECU/tonă în Germania şi Olanda, 315-320 

ECU/tonă în Danemarca, 330-380 ECU/tonă în Italia. România se situează cu mult 

sub aceste valori, dar tehnologiile şi echipamentele de producţie, raţiile furajere şi 

condiţiile de sanitar-veterinare şi de igienă şi calitate a laptelui sunt  cu totul diferite, 

necesitând investiţii foarte mari pentru a atinge parametrii comunitari la acest produs. 

Se remarcă însă tendinţa de creştere a preţurilor la poarta fermei la lapte la noi în 

ţară, datorită creşterilor masive de preţuri la furaje, a cos turilor foarte mari de con-

strucţie a adăposturilor pentru animale, precum şi a preţului animalelor de producţie 

propriu-zise.  

 
Tabelul 5 - Preţul la poarta fermei la lapte de vacă, 1989 - 1994 

– ECU / 1000 litri – 

Ţara 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Belgia 286,6 259,5 250,1  274,5 272,0 

Danemarca 326,7 341,1 314,2 316,2 313,5 311,8 

Germania 328,5 298,6 292,3 300,1 296,6 288,1 

Grecia 297,9 308,9 297,8 317,6 315,9 319,9 

Spania 347,7 295,1 278,5 268,4 258,3 270,7 

Franţa 266,0 268,2 259,6 269,0 282,4 278,2 

Irlanda 285,5 250,5 239,9  269,4 273,0 

Italia 385,3 393,5 387,3 375,7 334,8 338,9 

Luxemburg 323,9 332,8 300,3 293,3 .  297,5 292,0 

Olanda 312,8 283,9 291,7 299,9 309,1 296,1 

Portugalia 324,8 319,1 310,6 303,1 266,6 264,3 

M. Britanie 257,4 424,6 265,2 258,3 263,1 246,0 

România 252,0 128,1 86,2 129,0 132,5 141,3 

Sursa: citată anterior.  
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Preţurile la carnea de bovine (în carcasă) au crescut foarte mult în 1993 şi 1994, 

atingând în unele cazuri niveluri duble faţă de cele înregistrate în anii precedenţi (Be l-

gia, în 1994 faţă de 1991, Danemarca în 1993-1994 faţă de 1991-1992, etc.). în 

România, preţurile au scăzut foarte mult, nivelul minim înregistrându-se în 1991, re-

zultat similar cu cel obţinut în varianta anterioară de calcul.  

 

Tabelul 6 - Preţul la poarta fermei la carnea de bovine adulte 
(carcasă), 1989 - 1994 

– ECU / tonă – 

Ţara 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Belgia 1839,8 1711,7 1588,9 1622,3 3014,0 3113,5 

Danemarca 1646,1 1608,9 1492,1 1468,7 2689,0 2743,0 
Germania     2884,2 2887,5 

Grecia     3823,5 3926,2 
Spania     3153,8 3203,2 
Franţa 1970,1 1908,2 1749,1 1771,1 3163,8 3257,1 
Irlanda 1663,6 1544,3 1493,6 1499,9 2813,1 3006,6 
Italia 2428,5 2085,4 1980,6 . . .  3237,3 3247,2 

Luxemburg 1955,3 1992,0 1965,3 1871,2 3104,7 3195,5 
Olanda 1828,5 1773,2   2967,0 2993,3 

Portugalia     3301,9 3441,0 
M. Britanie 1704,3 1526,1 1577,4 1507,1 2886,7 2889,7 
România 1170,0 548,3 342,4 546,4 883,8 1481,3 

Sursa: citată anterior.  

 
La carnea de porcine, preţurile au înregistrat o tendinţă de scădere în toate ţările 

comunitare. În România, evoluţia preţurilor a fost diferită: de la un nivel mai ridicat 
decât în Uniunea Europeană în 1989, preţurile au scăzut la o treime în 1990, au 
înregistrat un minim în 1991 şi au început să crească din nou din 1992, pentru ca în 
1994 ele să înregistreze valori apropiate de cele din UE. Neatingerea parametrilor de 
calitate şi mai ales neîndeplinirea condiţiilor sanitar-veterinare impuse pe piaţa mond-
ială pun numeroase probleme la export.  

 
Tabelul 7 - Preţul la poarta fermei la carnea de porc (carcasă), 1989 -

1994 

- ECU / tonă - 

Ţara 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Belgia 1427,4 1359,6 1416,8 1475,2 1148,6 1197,6 

Danemarca 1167,8 1062,8 1043,2 1094,8 865,3 871,7 
Grecia 1581,8 1620,7 1617,1 1753,3 1511,2 1429,3 
Spania 1358,5 1235,2 1278,8 1290,9 1003,4 988,5 
Italia 1754,8 1793,3 1768,8 1894,8 1422,0 1275,7 

Luxemburg 1439,1 1351,8 1322,0 1482,6 1163,5 1163,2 
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Olanda 1199,0 1133,2 1198,6 1178,1   
M, Britanie 1334,6 1239,9 1160,0 1227,7 1031,5 1021,5 
România 1886,4 668,6 483,8 802,0 1149,0 1234,4 

Sursa: citată anterior.  

La carnea de pasăre, preţurile în UE arată o aceeaşi tendinţă constantă în peri-

oada studiată ca şi la laptele de vacă, diferenţe înregistrându-se între ţări. Astfel, 

preţurile cele mai scăzute sunt în Franţa, iar cele mai ridicate în Italia şi Grecia. în 

România, după 1992, preţurile al poarta fermei au crescut foarte mult, depăşindu-le 

de 2-3 ori pe cele din UE. O explicaţie ar putea fi problemele financiare deosebit de 

dificile pe care le au combinatele de creştere a păsărilor.  

 

Tabelul 8 - Preţul la poarta fermei la carnea de pasăre (carcasă),  
1989 - 1994 

- ECU / tonă - 

Ţara 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Belgia 864,4 838,9 798,4 795,3 797,2 879,1 

Danemarca 726,8 698,8 663,8 654,3 644,4 645,2 

Germania 801,9 799,2 780,2 777,1 777,1 767,5 

Grecia 1166,1 1278,1 1314,3 1289,4 1260,2 1179,3 

Spania 1004,0 978,1 953,8 945,0 901,3 889,4 

Franţa 821,5 814,3 803,1 801,6 788,0 712,0 

Irlanda 929,6 927,6 924,8 935,3 827,1 813,4 

Italia 1076,8 1011,4 1118,3 1055,8 1032,9 914,0 

Olanda 770,8 795,8 761,6 738,5 729,6 718,6 

Portugalia 854,1 671,3 927,8 881,5 888,5 829,5 

România 1270,0 533,0 509,1 807,5 1767,7 2962,3 

Sursa: citată anterior.  

 

La ouă, preţurile în Uniunea Europeană nu au înregistrat variaţii semnificative în 

ultimii ani, dar apar diferenţe importante între ţările producătoare. Astfel, preţurile min-

ime la poarta fermei pentru ouă le vom găsi în Belgia şi Olanda (între 37-46 

ECU/1000 buc.), în timp ce în ţările din sudul Uniunii (Spania, Italia, Grecia), preţurile 

sunt cele mai ridicate (70-100 ECU/1000 buc.). în această plajă largă, România se 

situează mai aproape de prima grupă de ţări, înregistrând în perioada 1990-1994 

preţuri ce au variat între 28-49 ECU/1000 buc. Anul 1991 a fost anul cu preţuri min-

ime, ele prezentând în perioada următoare (1992-1994) o uşoară tendinţă de creştere.  

 

Tabelul 9 - Preţul la poarta fermei la ouă, 1989 -1994 

Ţara 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Belgia 38,3 40,1 43,3 36,8   

Danemarca 54,0 51,9 48,5 48,2   

Germania 73,7 75,2 76,4 75,3   
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Ţara 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Grecia 80,4 83,3 99,1 90,6   

Spania 76,1 75,9 73,7 70,9   

Franţa 60,8 60,5 60,1 51,8   

Irlanda 60,5 62,9 58,5 51,9   

Italia 77,6 70,7 73,9 71,7   

Luxemburg 64,1 66,0 69,5 64,4   

Olanda 45,4 45,4 46,3 41,8   

Portugalia 71,7 71,4 52,2 55,0   

România 91,2 31,9 28,3 37,0 44,2 49,4 

Sursa: citată anterior. 

 

Diferenţele care apar în rezultatele obţinute prin cele două variante de calcul se 

mai datorează şi distorsiunilor introduse de coeficienţii utilizaţi în calcule (rata de 

schimb ECU/leu, indicele preţurilor de consum, etc.), precum şi datorită exprimării 

diferite a produsului la carne (preţurile pe piaţa ţărănească şi respectiv preţurile de 

contractare/achiziţie în România sunt exprimate în lei/kg viu, în timp ce în Uniunea 

Europeană toate preţurile la carne se negociază şi se stabilesc pentru carcasă). Evi-

dent, problema poate fi depăşită cu uşurinţă aplicând coeficienţii de transformare ut i-

lizaţi în lume, dar şi aceştia reprezintă o sursă suplimentară de erori.  

4. Sprijinul pentru agricultură 

A fost şi rămâne una din cele mai discutate şi mai controversate probleme ale 

politicilor agricole. Deşi toate organismele internaţionale care sprijină într-un fel sau 

altul formularea şi aplicarea unor noi politici agricole, atât în România, cât şi în cele-

lalte ţări asociate în vederea dezvoltării şi stabilizării pieţelor agricole, recomandă cu 

insistenţă renunţarea în cel mai scurt posibil la orice fel de sprijin public acordat agr i-

culturii, este clar că în actualele condiţii, nici una din ţările asociate, şi de fapt nici 

măcar ţările membre ale Uniunii nu sunt capabile să facă acest lucru.  

Faptul că primele efecte ale Legii 83/93 au început deja să se facă simţite (la 

producţia de lapte de vacă şi prin reînceperea creşterii efectivelor de bovine), ar fi an-

tieconomic să se oprească acest proces înainte de a găsi alte stimulente mai efi-

ciente.  

După 1989, puterea publică a început să se retragă treptat de pe poziţia sa de 

decident omniprezent şi să renunţe la controlul strict pe care-l exercita asupra tuturor 

activităţilor economice. în afară de transferul puterii de decizie la nivelul agenţilor eco-

nomici (redarea autonomiei întreprinderilor), una din modalităţile cele mai importante 

a fost liberalizarea preţurilor. într-o economie neechilibrată, în tranziţie, acest lucru 

are efecte propagate deosebit de puternice, care în anumite puncte sensibile trebuie 

corectate. Corecţia s-a realizat în principal prin intervenţia puterii publice prin sub-

venţii. în primii ani ai tranziţiei, subvenţiile acordate au fost în principal la consumator, 

pentru a atenua efectul propagat final al liberalizării preţurilor asupra populaţiei.  
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Tabelul 10 - Alocaţii bugetare pentru agricultură în România  

- miliarde lei - 

Specificare 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Subvenţii sau diferenţe de preţ 35 16,5 108,0 102,3 366,6 496,0 

Prime la producători - - 55,0 255,3 316,4 808,0 

Diferenţe de preţ şi tarif la 

îmbunătăţiri funciare 

 4,4 16,0 44,0 107,0 170,0 

Sume fixe la seminţe - - - - 35,0 55,0 

Sume pentru acoperirea pierderilor 

din calamităţi naturale 

   25,0 150,0  

TOTAL 35 20,9 179,0 426,6 975,0 1529,0 

Sursa: Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, 1995.  

 
Astfel, dacă în 1990, sprijinul s-a concretizat în subvenţii şi diferenţe de preţ la 

diferite produse, după 1991 apar şi alte modalităţi. în 1991, de pildă, numai 79% din 

totalul sumelor alocate de la buget pentru agricultură capătă destinaţia menţionată, 

restul de 21% acoperind diferenţe de preţuri şi tarife la lucrările de îmbunătăţiri func i-

are.  

Deoarece în economie un singur instrument de reglare nu poate rezolva toate 

problemele şi corecta toate disfuncţiile, după 1992 modalităţile de intervenţie ale put-

erii publice s-au multiplicat şi s-au rafinat. S-a renunţat la o parte din subvenţiile la 

consumator pentru produsele agro-alimentare, introducându-se diverse alte măsuri de 

sprijin care să acţioneze şi în alte puncte ale filierei agro-alimentare, în special în 

prima zonă a filierei - la producţie, mai ales sub forma primelor direct la producători. 

Subvenţiile şi diferenţele de preţ, deşi cresc de peste şase ori în valoare absolută (în 

preţuri curente), scad ca pondere la 60%, primele acordate producătorilor cifrându-se 

la 31%.  

În 1993, ponderile se inversează, sumele de bani acordate producătorilor sub 

formă de prime crescând de peste patru ori. în 1994, sumele alocate agriculturii de la 

bugetul public cresc de peste două ori în termeni nominali, iar cele două tipuri de 

sprijin se echilibrează ca pondere. Datorită condiţiilor climatice nefavorabile cu reper-

cusiuni asupra producţiei agricole, 15% din sumele acordate ca sprijin pentru agricul-

tură sunt destinate acoperirii pierderilor din calamităţi naturale. Din 1995, sumele 

acordate producătorilor sub formă de prime devin preponderente (53%). Analizând 

acum structura sumelor alocate sub formă de prime, se poate constata că în 1993, 

92% din bani au avut drept scop sprijinirea producţiei animale (primele acordându-se 

pentru carnea de porc - 53%, pentru carnea de pasăre - 16%, pentru carnea de bo-

vine - 13% şi respectiv pentru lapte proaspăt - 11%.  
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Tabelul 11 - Prime acordate producătorilor agricoli 

- miliarde lei - 

Specificare 1993 1994 1995 (buget) 

Prime pentru lapte 27,7 83,4 198,0 

Prime pentru grâu 0,2 116,1 120,0 

Prime pentru viţei - 11,0 30,0 

Prime pentru carne de porc 134,1 81,5 345,0 

Prime pentru carne de pasăre 39,9 24,4 115,0 

Prime pentru carne de bovine 32,5 - - 

Alte prime (pentru orz, porumb, furaje, etc.  20,8 - - 

PRIME - TOTAL 255,2 316,4 808,0 

Sursa: Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, 1995.  

 

În 1994, sumele alocate sub formă de prime au crescut în termeni nominali de 

peste 2,5 ori. Structura lor pe produse s-a modificat însă radical faţă de anul prece-

dent: pentru grâul de panificaţie - 37% (faţă de 0,1% în 1993), 26% pentru carnea de 

porc şi tot atât pentru laptele proaspăt şi numai 8% pentru carnea de pasăre (faţă de 

16% în 1993, scăzând şi în termeni nominali). Sunt suprimate primele pentru carnea 

de bovine (se liberalizează preţurile) şi apare o nouă formă de sprijin pentru crescăto-

rii de bovine - primele acordate pentru viţeii prin obţinuţi de la vacile şi junincile 

însămânţate artificial sau prin montă de la reproducători atestaţi.  

Instituirea unui complex articulat de măsuri de sprijin s -a făcut însă de-abia în 

1993, prin adoptarea legii "privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli" 

(Legea 83/1993). Legea prevede mai multe modalităţi de sprijin:  

 alocaţii pentru producţie şi investiţii; 

 subvenţii la dobânzile pentru credite de producţie şi investiţii;  

 prime de producţie; 

 avantaje fiscale; 

 garantarea de preţuri de achiziţie remuneratorii pentru produsele agricole de 

importanţă naţională; 

 garanţii pentru obţinerea de credite; 

 acordarea de asistenţă tehnică de specialitate;  

 alte facilităţi.  

Sumele necesare pentru fiecare tip de măsură de sprijin se stabilesc  anual prin 

bugetul de stat, la propunerea MAA.  

 

Alocaţii pentru producţie si investiţii.  

Se acordă producătorilor agricoli pentru: 

 ameliorarea fertilităţii terenurilor agricole, sub formă de îngrăşăminte chimice 

(azot şi fosfor) pentru o serie de culturi, cu condiţia contractării directe de 

către producătorii agricoli beneficiari ai alocaţiilor, cu agenţii economici man-
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dataţi de stat a unei proporţii minime din producţie (proporţie ce variază de la 

40% pentru grâul de consum până la 90% pentru porumbul de sămânţă)1.  

 procurarea de efective matcă şi reproducători din anumite rase valoroase 

(vaci cu maximum două lactaţii încheiate, juninci gestante, tăuraşi de repro-

ducţie, berbecuţi şi vieruşi de prăsilă folosiţi la însămânţări artificiale).  

 menţinerea în exploataţie pe timp de miminum un an a cel puţin 3 vaci de lap-

te sau 3 bivoliţe.  

 

Subvenţiile la dobânzi pentru credite de producţie şl investiţii.  

Este a doua modalitate de sprijin deosebit de importantă. Deosebim aici:  

 dobândă anuală subvenţionată în proporţie de 60% la credite pe termen scurt 

(sub un an), pentru aprovizionarea materială si realizarea producţiei agricole. 

în anul 1995, culturile pentru care s-au acordat astfel de credite au fost: grâu 

şi secară, orz, orzoaică, orez, porumb, soia, floarea soarelui, in pentru ulei, 

fibră şi sămânţă, sfeclă de zahăr, fasole boabe, mazăre boabe, cartofi, leg-

ume de câmp şi fructe pentru industrializare, stocuri de toamnă-iarnă la an-

umite produse agricole2 şi plante pentru nutreţ3. Acest tip de credite se 

acordă fie direct producătorilor agricoli, fie agenţilor economici integratori ce 

preiau produsele agricole pe bază de contract direct de la producători.  

 subvenţionarea în proporţie de 60% a creditelor bancare termen scurt (sub un 

an), contractate pentru creşterea păsărilor pentru ouă, pentru reproducţia si 

selecţia păsărilor şi porcilor4. Acordarea acestei subvenţii este condiţionată 

de existenţa unor efective minime (50 capete de porcine sau 500 de capete 

de păsări ouătoare).  

 subvenţionarea în proporţie de 70% a dobânzilor la creditele pe termen mediu 

(5 ani) acordate de băncile comerciale producătorilor agricoli pentru 

achiziţionarea de echipamente, tractoare, combine, autocamioane de 3-5 

tone din producţia internă, amenajate pentru transportul produselor agricole, 

maşini şi utilaje agricole. Ca facilitate suplimentară, se acordă o perioadă de 

graţie până la sfârşitul anului calendaristic în care a fost achiziţionat bunul 

respectiv.  

 
Acordarea de prime de producţie  

Aceasta reprezintă a treia modalitate de sprijin. Primele se acordă de stat 

producătorilor pentru produsele vegetale şi animale de importanţă naţională. în anul 

1995, acestea au fost: grâul pentru panificaţie, laptele crud de vacă şi bivoliţă, porcine 

                                                                 
1
 În anul 1995, acestea au fost: grâu pentru consum, grâu pentru sămânţă, sfeclă de 

zahăr, soia, porumb pentru sămânţă, floarea soarelui  pentru sămânţă, in pentru fibră şi 
in fibră pentru sămânţă, cânepă pentru fibră şi cânepă pentru sămânţă, leguminoase 
perene pentru sămânţă, tomate, mazăre, fasole, ceapă, morcovi, struguri (soiuri nobile), 
măr (cultură intensivă), păr, prun. lucernă şi trifoi, porumb pentru siloz, sfeclă furajeră. 
Începând din iulie 1995, conform Hotărârii Guvernului 460/1995, subvenţia se acordă 
numai pentru efectivele de păsări pentru ouă.  
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pentru tăiere, păsări pentru tăiere. Se mai acordă şi prime pentru viţeii obţinuţi de la 

vacile şi junincile însămânţate artificial sau prin montă de la reproducători atestaţi.  

 
Avantaje fiscale 

Importurile de animale de reproducţie, tractoare, maşini agricole, echipamente 

pentru agricultură şi valorificarea producţiei agricole, pesticide, produse zooveterinare, 

furaje proteice şi aditivi furajeri efectuate de producătorii agricoli sunt exceptate de la 

plata taxelor vamale. De acelaşi regim de exonerare beneficiază şi ajutoarele externe 

în natură acordate producătorilor agricoli.  

 

Garantarea de preturi de achiziţie remuneratorii pentru produsele 

agricole de importantă naţională .  

Preţul minim garantat reprezintă contravaloarea în lei a preţului mediu înregistrat 

în cursul anului precedent pe piaţa mondială. El este stabilit în fiecare an de către 

Guvern la produsele agricole de importanţă naţională.  

 

Tabelul 12 - Subvenţii şi transferuri în agricultură 

- miliarde lei - 

Specificare 199
0 

1992 1993 1994 1995  
(buget) 

Acoperirea a 60% din dobândă la cred ite 
bancare pentru creşterea păsărilor şi por-

cinelor 

   116,6 50,0 

Acoperirea a 60% din dobândă la credite 
bancare pentru producţia vegetală 

- - - - 173,0 

Acoperirea a 70% din dobândă la credite 
bancare pentru tractoare 

- - - - 34,0 

Alocaţii pentru îngrăşăminte 
chimice 

- - - 134,5 181,0 

Alocaţii pentru procurarea de  
efective matcă 

- - - 0,1 4,0 

Menţinerea în exploatare a  
efectivului de animale 

- - - - 14,0 

Regia Autonomă de îmbunătăţiri funciare  4,4 16,0 44,5 107,7 170,5 
Diferenţă de preţ curs la grâu - - 22,5 115,3 42,0 

Diferenţă de preţ la carne - 26,9 - - 40,0 
Diferenţă de preţ la pâine - 51,2 45,5 - - 

Diferenţă de preţ la lapte şi unt - 13,0 7,4 - - 
Diferenţă de preţ la şrot de soia şi orz  5,5 15,0 - - 

Diferenţă de preţ la zahăr şi ulei  12,3 8,4 - - 
Diferenţă de preţ la medicamente  - 3,5 - - 

Diferenţă de preţ la produsele agricole 16,5 - - - - 
TOTAL 20,9 124,9 146,8 474,2 708,5 

Sursa: Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, 1995.  
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Alte forme de sprijin 

Alte forme de sprijin pe care statul le acordă producătorilor agricoli sunt re-

prezentate de: asistenţă tehnică şi consultaţii de specialitate la nivelul fiecărei co-

mune, prin personalul de specialitate salarizat de stat, activităţi de extension, etc.  

Pentru viitor, obiectivele principale pentru care s-ar cere acordarea subvenţiilor 

pot fi sintetizate astfel: 

 formarea unei structuri de proprietate şi de organizare a producţiei agricole, 

capabile de performanţe economice; 

 asigurarea ofertei de produse agricole la preţuri convenabile în raport cu cere-

rea solvabilă a populaţiei; 

 dezvoltarea infrastructurii economice şi sociale;  

 stimularea exportului produselor româneşti; 

 susţinerea zonelor defavorizate şi combaterea poluării;  

 protejarea agriculturii naţionale în condiţiile creşterii importului de produse 

agricole şi agroalimentare.  

Integrarea României în Uniunea Europeană presupune o serie de schimbări 

structurale în agricultură, ajustări macroeconomice, modificări instituţionale şi 

adaptări la noile evoluţii ale acesteia, măsuri care să apropie nivelul de dezvoltare din 

agricultura noastră de cel din ţările din Piaţa Unică Europeană. în acest sens, utiliz-

area atentă şi raţională a preţurilor şi subvenţiilor pe filierele agro-alimentare, instru-

mente de reglare atât de importante şi de eficiente în economia de piaţă, nu poate 

avea decât efecte pozitive în dezvoltarea de viitor a agriculturii, pentru atingerea unui 

nivel de dezvoltare care să permită integrarea în Uniunea Europeană.  

 

 

 

 



PIAŢA ZAHĂRULUI - STRUCTURI ŞI MECANISME 

ECONOMICE DE REGLARE - 

Mihaela COSTEA 

 
Zahărul este unul din produsele agroalimentare de importanţă vitală pentru popu-

laţie. Acest produs a fost inclus recent în sfera unei politici statale care ţine seama 

cu reguriozitate de cele mai reale şi exigente coordonate economico-sociale actuale 

şi de perspectivă pentru a asigura populaţiei un consum decent.  

Analiza în dinamică a producţiei de sfeclă de zahăr în perioada 1990-1995, a 

producţiei interne de zahăr, a importurilor realizate în aceeaşi perioadă necesare 

pentru a acoperi consumul populaţiei, a condus la necesitatea aprofundării fe-

nomenelor din sfera agroindustrială, dar şi la formularea unor măsuri de politică 

agricolă în domeniul zahărului.  

1. Evoluţia producţiei de sfeclă de zahăr în perioada 1990-1995 

Suprafaţa cultivată cu sfeclă de zahăr a scăzut drastic după 1989 ajungând în 

1995 să reprezinte doar 36% din cea ocupată anterior. începând cu anul 1993 supra-

faţa cu sfeclă a crescut, dar foarte lent, astfel încât în 1995 aceasta acoperă doar 

55% din cea cultivată în 1988, respectiv 250 mii ha .  

 
 

Tabelul 1 - Dinamica producţiei anuale de sfeclă de zahăr  

Anii Suprafaţa cultivată  

- mii ha - 

Producţia medie  

-t/ha- 

Producţia totală  

- mii t - 

1989 250,0 26,8 6700 

1990 162,7 20,1 3277,7 

1991 201,6 23,3 4702,7 

1992 179,9 16,1 2896,7 

1993 97,2 18,3 1776,3 

1994 130,0 21,2 2763,8 

1995 139,2 19,9 2654,6 

 

Baza producţiei de sfeclă de zahăr este asigurată de mărimea suprafeţelor cult i-

vate şi randamentele medii la hectar. în ambele cazuri, dar mai ales în cel al su-

prafeţelor, se constată mari oscilaţii anuale, pe fondul unei tendinţe generale de 

scădere a indicatorilor respectivi. în cazul suprafeţelor, căderea a continuat până în 

1993, când s-au cultivat doar 39% din nivelul anului 1989, adică mai puţin cu 152,8 

mii ha, creând în final, un deficit al producţiei de sfeclă de 4923,6 mii tone. Dimin-
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uarea suprafeţelor se explică prin schimbările în structura proprietăţii şi exploataţiilor 

agricole.  

Înainte de 1989 partea cea mai mare a suprafeţelor era cultivată de fostele CAP-

uri (cca 95% anual). După 1989, producătorii particulari şi micile asociaţii preferă să-

şi cultive suprafeţele arabile cu alte plante, ce necesită mai puţină muncă manuală şi 

sunt mai rezistente la capriciile climatice. Ne referim în principal la porumb şi floarea 

soarelui, culturi pe care producătorii agricoli particulari le preferă în detrimentul sfeclei  

de zahăr. Randamentele la ha constituie o altă problemă majoră a culturii sfeclei de 

zahăr şi implicit a producţiei de zahăr. Pe lângă oscilaţiile respective anuale, dimin-

uarea lor a accentuat decalajele faţă de ţările europene, cultivatoare de sfeclă de 

zahăr, aşa cum se poate observa în tabelul de mai jos.  

 

Tabelul 2 - Producţia de sfeclă de zahăr în unele ţări europene  

 România Germania Polonia Turcia Ungaria 

Producţia medie 

sfeclă t/ha (1989-

1992) 

21,72 49,20 33,3 31,95 41,20 

Producţia totală 

sfeclă în 1994 - mii t 

2764,0 26500,0 11800,0 16000,0 3500,0 

Producţia de sfeclă 

pe locuitor - kg/loc - 

122 352 406 253 212 

Conţinutul în zahăr a 

recoltei de sfeclă -%- 

(media 1990-1994) 

10,2 16,5 13,7 15,2 14,8 

 

Din datele statistice existente apare clar că România are cele mai reduse ran-

damente la hectarul cultivat cu sfeclă, lucru datorat în principal nerespectării 

tehnologiilor de către producătorii agricoli. Din această cauză suntem ţara care aco-

perim într-o proporţie mică materia primă necesară industrializării şi producerii 

zahărului, de unde şi necesitatea ca deficitul producţiei interne să fie acoperit din 

import.  

Diminuarea producţiei de sfeclă de zahăr este însoţită în sens agravant şi de 

scăderea calităţii sale, respectiv a concentraţiei de zahăr din rădăcini. Aşa cum re-

zultă din datele din tabel, în perioada 1990-1994, în Germania 1 kg de zahăr se 

obţine prin prelucrarea a 6 kg de sfeclă, iar la noi din aproape 10 kg de sfeclă. 

Ridicarea conţinutului în zahăr a sfeclei este una din marile rezerve de creştere a 

producţiei noastre de zahăr.  

Producţia de sfeclă de zahăr obţinută în perioada analizată a fost industrializată 

iar o parte a ei a fost utilizată de către producătorii agricoli în gospodăriile lor. Anual 

consumul de sfeclă ca furaj reprezintă între 5% şi 18% din producţia totală.  
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2. Evoluţia producţiei de zahăr în 1990-1995 

Producţia internă de zahăr (tabelul 3) a înregistrat o descreştere semnificativă 

generată în principal de reducerea suprafeţelor cultivate cu sfeclă.  



 243 

Tabelul 3 - Evoluţia producţiei interne de zahăr în România în 
perioada 1990-1995 

- mii tone - 

Anii 
Producţia de sfeclă de 

zahăr 

din care: Producţia de 

zahăr prelucrare furajare pierderi 

1990 3277,7 3277,7 - - 366 

1991 4702,7 4182,6 385 135,1 338 

1992 2896,7 2659,9 157,3 79,5 250 

1993 1776,3 1500,9 186,8 88,6 130 

1994 2763,8 2491,7 198,7 73,4 191 

1995 2654,6 1892,2 529,7 232,7 172 

 

Respectând tendinţele din evoluţia producţiei de materie primă, producţia de 

zahăr s-a înscris şi ea pe o curbă mai întâi de descreştere 1990-1993 şi apoi de o 

creştere anemică în 1994 şi 1995.  

Descreşterea din perioada 1990-1993 cu 236 mii tone zahăr a creat un deficit 

suplimentar, peste cel existent deja, sporind nevoile interne şi menţinând un consum 

mic de zahăr pentru populaţia României.  

Producţia de zahăr este, în principal, destinată consumului populaţiei sub formă 

de zahăr tos cristalizat, comercializat pe piaţa liberă, şi consumului industrial. O 

bună parte - 30% din totalul necesar - din această producţie de zahăr o constituie 

materia primă pentru produsele de panificaţie (biscuiţi, cozonaci etc), de cofetărie 

(prăjituri, îngheţată etc). In perioada analizată pentru aceste consumuri industriale 

cantitatea de zahăr utilizată a fost în scădere, iar produsele zaharoase fabricate în 

ţară s-au diminuat cantitativ, dar şi sortimental.  

3. Evoluţia consumului de zahăr 1990 - 1995 

Evoluţia consumului intern, exprimat prin kg/an/loc, se înscrie în aceleaşi 

tendinţe ca şi producţia, adică de diminuare, aşa cum se poate vedea din datele de 

mai jos.  

 

Tabelul 4 - Dinamica producţiei şi consumul de zahăr în România  
în anii 1990 - 1995 

 UM 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

1) Producţia totală de 

zahăr 

mii t 660,0 556,2 382,8 460,0 557,7 519,2 

din care pentru:        

- Consum uman mii t 520,0 416,2 237,8 315,0 367,7 329,2 

- Consum industrial mii t 120,0 120,0 130,0 130,0 160,0 160,0 

- Rezerva Naţională mii t 20,0 20,0 15,0 15,0 30,0 30,0 

2) Acoperit din producţia 

internă de zahăr 

mii t 366,0 338,0 250,0 130,0 191,0 172,0 
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 UM 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

3) Import mii t 294,0 218,2 132,8 330,0 366,7 347,2 

4) Consum anual kg/loc 27,3 26,4 18,2 23,7 24,5 20,2 

În 1990 consumul pe locuitor a crescut cu 10%, când printr-o politică de disponi-

bilizare pe piaţă a zahărului şi a unor produse zaharoase pentru consumatori, aceştia 

şi-au sporit aprovizionarea şi implicit consumul.  

Pentru satisfacerea acestui consum s-a recurs la importuri, fiindcă producţia in-

ternă nu putea asigura decât un maxim de 23 kg/an/loc (la producţie a fost inclus şi 

stocul de la fabricile de zahăr din producţia anului anterior).  

Din anul 1992, consumul de zahăr a început să scadă datorită reducerii drastice 

a producţiei interne şi a lipsei de devize pentru achiziţionarea zahărului de pe piaţa 

mondială.  

Consumul pentru uzul casnic însumează cca 70% din total (inclusiv plata în 

zahăr a cultivatorilor de sfeclă), iar celelalte consumuri utilizează restul de 30%. 

Structurarea acestor consumuri în România este inversă faţă de cea din ţările occ i-

dentale, unde consumul industrial reprezintă partea principală.  

În balanţa necesarului de zahăr pe perioada 1990-1995 se remarcă faptul că im-

portul pentru uz industrial a rămas relativ constant cu toate că după 1994 în ţară s-au 

deschis sucursale ale marilor concerne Pepsi-Cola şi Coca-Cola.  

Utilizatorii industriali importanţi, care achiziţionează lunar cca 1500 tone zahăr, 

preferă să-l importe decât să-l cumpere de pe piaţa internă, datorită calităţii dar şi 

preţului. Standardul românesc de calitate al zahărului nu corespunde cu cel occ i-

dental, iar preţul pe piaţa mondială este mai mic decât cel de pe piaţa internă.  

Un alt exemplu semnificativ privind consecinţele insuficienţei zahărului ca materie 

primă pentru unele produse înainte exportate, este situaţia din fabricile de conserve 

din fructe. Aceste întreprinderi anual solicitau cca 2500 tone/lună în 2 sezoane 

(primăvara şi toamna), dar care din 1993 nu mai produc.  

În 1993, importul de zahăr a depăşit 50% din totalul necesar pentru consum: s-a 

importat mai ales zahăr rafinat din China şi zahăr brut din Brazilia. Reorientarea im-

portului către zahăr rafinat se datorează faptului că pe piaţa mondială preţul acestuia 

este mai avantajos. Importul din 1994 a fost estimat la cca 200 mii tone zahăr rafinat 

din Ucraina şi 160 mii tone zahăr brut, care a fost rafinat în fabricile noastre. In 1995 

am importat 347 mii tone zahăr rafinat ca să putem acoperi un consum pentru popu-

laţie de 20 kg/an/loc.  

Consumul fiziologic normal pe locuitor, după studiile întreprinse de specialiştii de 

la Institutul de Nutriţie, este de 28-30 kg/an. După datele prezentate în tabelul 4 rei-

ese clar că populaţia României, în perioada 1990-1995, nu a consumat decât 60-75% 

din necesarul fiziologic. Acest consum este totodată mult mai redus şi faţă de con-

sumurile respective din ţările dezvoltate. Datele de mai jos confirmă această aprec i-

ere.  
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Tabelul 5 - Producţia şi consumul de zahăr în unele ţări europene în 
anul 1993 

 România Germania Polonia Turcia Ungaria 

Producţia de zahăr mii tone 231 4861 2265 2270 282 

Producţia de zahăr kg/an/loc 10 60 59 38 27 

Consumul de zahăr kg/an/loc 23,7 33,4 48,7 . . .  37,7 

Datele tabelul 5 demonstrează că în România există un consum de zahăr foarte 

mic, dar şi faptul că ţările vecine şi foste socialiste îşi asigură din producţia internă 

necesarul de consum şi chiar un disponibil pentru export, generator de devize. Polo-

nia şi Ungaria sunt ţări în tranziţie, dar care au găsit mecanismul de cointeresare al 

agricultorilor în cultivarea sfeclei de zahăr, astfel ca producţia lor internă să dubleze 

disponibilul unui consum fiziologic.  

Preţul la zahărul rafinat importat de pe piaţa externă (Londra FOB, sept. 1994) de 

340$/tonă ajunge pe piaţa românească la 8o5$/tonă, deoarece la preţul mondial se 

adaugă transportul, asigurările, taxele vamale, comisioanele şi TVA. Deci anual, 

pentru un import de 300 mii tone zahăr rafinat, bugetul ţării suportă cca 242 milioane 

$ din obligaţia de a acoperi un consum decent populaţiei.  

Probabil că România va mai importa zahăr încă o perioadă de timp, până când 

producţia internă de zahăr se va stabiliza şi se va încheia acţiunea de modernizare şi 

retehnologizare a întregului lanţ de producere a zahărului. Stabilizarea necesară este 

strâns legată de aplicarea Legii fondului funciar, stoparea inflaţiei şi stabilizarea 

leului, încheierea procesului de privatizare a serviciilor din amontele şi avalul agricu l-

turii, precum şi a acelora din şi pentru agricultură. Toate acestea fiind necesare atât 

pentru echilibrarea balanţei cerere-ofertă de zahăr din producţia internă, dar şi pentru 

asigurarea unui consum uman rezonabil de 28-30 kg/an/loc.  

Importul de zahăr este doar o sursă de acoperire completivă a necesarului de 

consum. România are condiţii - suprafaţă, tehnologii de cultură, material semincer, 

specialişti etc. - ca să reducă substanţial importul. Experienţa trecută ne demon-

strează această posibilitate. Chiar în condiţiile vitrege pentru agricultură, în ţara no-

astră s-a cultivat şi se poate cultiva sfeclă de zahăr, producţia internă acoperind cel 

puţin 50% din necesarul de consum. Pe de altă parte investiţiile din industria 

zahărului deja făcute sunt mult prea voluminoase, iar economia noastră agroalimen-

tară prea săracă pentru a ne putea permite abandonarea acestor investiţii şi eventual 

renunţarea la procesul intern de prelucrare; în fine nu trebuiesc neglijate nici avantaj-

ele pentru economia noastră a produselor şi subproduselor secundare de pe filiera 

zahărului, care, bine exploatate şi utilizate, conduc la acoperirea şi altor resurse 

necesare de materii prime sau financiare, din subramurile agroalimentare.  

4. Mecanisme economico-financiare de reglare pe filiera zahărului 

a. Costuri 
Ţinând cont de varietatea formelor de proprietate ale terenului arabil pentru pro-

ducerea sfeclei de zahăr tehnologiile utilizate conduc la diferenţieri ale costurilor pe 
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tona de sfeclă, dar şi de calitate a produsului agricol. Astfel fermele de stat care 

folosesc irigaţiile şi alţi factori de producţie pot obţine 35 tone sfeclă la hectar cu un 

cost de 46,0 mii lei/tonă (în condiţiile anului 1995). Asociaţiile de particulari pot cult i-

va sfecla pe suprafeţe cuprinse între 15 şi 100 ha, utilizând munca mecanizată pot 

realiza o productivitate medie de 20 t/ha. Costul pe tona de sfeclă este de 51,4 mii 

lei. Cultivatorii individuali, în general aplică o tehnologie caracterizată prin utilizarea 

muncii manuale pe suprafeţe mici, iar producţia realizată nu depăşeşte 16 t/ha. 

Costurile pe tona de sfeclă se ridică la 52,2 mii lei.  

Cheltuielile din agricultură sunt pentru majoritatea zonelor cultivatoare de sfeclă 

mult mai mari decât cele tehnologice, iar sfecla de zahăr este o cultură nerentabilă. 

Randamentul prag de rentabilitate economică, după analizele existente este de 32-

35 t/ha, după care sfecla aduce profit producătorilor agricoli.  

Calculaţia cheltuielilor cu industrializarea sfeclei de zahăr şi deci pentru obţinerea 

unei tone de zahăr este de 1186,2 mii lei (tabelul 6). Acest cost mediu este realizat 

într-o fabrică cu o capacitate medie de 8775 tone zahăr rafinat.  

De menţionat este faptul că, în costul prelucrării, materia primă reprezintă 44%, 

iar procesul de industrializare 56%.  

 

Tabelul 6 - Costurile pe variante tehnologice pe filiera zahărului  
în anul 1994 

- mii lei - 

 
Ferme de stat 

35 t/ha 

Asociaţii par-

ticulare 20 t/ha 

Cultivatori 

individuali 16 

t/ha 

Costuri tehnologice pentru o tone de sfeclă  46,0 51,4 52,2 

Costuri în agricultură pentru o tonă zahăr 

(prin prelucrarea a 9,5 t sfeclă cu concen-

traţia de 10,5% zahăr) 

437,0 488,3 495,9 

Costuri pentru industrializarea unei tone de 

zahăr 

1186,2 1186,2 1186,2 

Total costuri/tona de zahăr 1623,2 1674,5 1682,1 

 

 

b. Preţuri 

La sfecla de zahăr preţul de contractare sau preţul la poarta fermei a fost stabilit 

prin Hotărâri Guvernamentale în perioada 1990-1993, iar din campania agricolă de 

recoltare 1993/1994 este liberalizat. Preţul la sfecla de zahăr se negociază între 

producătorii şi fabricile prelucrătoare, anual, în două runde, pe baza contractelor 

încheiate între părţi şi în funcţie de calitatea sfeclei predate spre industrializare.  

Liberalizarea preţului la zahăr a determinat formarea acestuia pe baza cererii şi 

ofertei. în perioada de tranziţie s-a statornicit discrepanţa dintre cerere şi ofertă în 

sensul că cererea este mult mai mare ca oferta. Aceasta datorită necesităţilor 

crescânde ale populaţiei şi scăderii nivelului producţiei de zahăr. Fiecare etapă de 
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liberalizare a preţurilor prin diminuarea sau eliminarea subvenţiilor, liberalizare a 

adausurilor comerciale, creştere a cursului de schimb sau indexare a salariilor a at-

ras creşterea în lanţ a tuturor preţurilor produselor de consum şi implicit a zahărului.  

În fundamentarea preţului de contractare negociat din toamna lui 1995 de către 

fabricile de zahăr cu producătorii agricoli se porneşte de la cheltuielile efective făcute 

pentru producerea unei tone de sfeclă, deci de la acoperirea costurilor de producţie. 

Ajustarea preţurilor interne corelată cu preţurile mondiale este obligatorie în etapa 

actuală, dar trebuie să fie făcută în strânsă concordanţă şi cu cal itatea acestora.  

Preţul la poarta fabricii acoperă costurile cu materia primă şi cu prelucrarea şi un 

profit de 10% pentru industria zahărului. în plus, preţul la consumator al zahărului 

conţine şi un adaos comercial care variază în funcţie de tipul de societate care face 

desfacerea pe piaţă.  

 

• Subvenţii 

în perioada 1990-1993 preţurile cu amănuntul erau fixate de Guvern. Diferenţa din-

tre preţul maxim la fabrică şi preţul la consumator era acoperit prin subvenţii. După 

anul 1993, când preţul la zahăr s-a liberalizat total, au mai rămas subvenţionate 

pentru agricultură unele materiale şi servicii. Astfel, statul acordă subvenţii, în medie, 

de 77,0 mii lei la hectarul cultivat cu sfeclă. Din totalul cheltuielilor realizate în 1995 

cu un hectar cultivat cu sfeclă de zahăr, 7% le-a reprezentat subvenţiile.  

Subvenţionarea în continuare a agriculturii, respectiv a cultivării sfeclei de zahăr, 

printr-o politică de susţinere şi de redresare a acestei culturi, constituie o premisă 

importantă a activităţii manageriale şi o bază fundamentală de asigurare a inde-

pendenţei României în materie de zahăr.  

 

• Credite 

Agricultorii ce doresc să cultive sfeclă de zahăr beneficiază de credite cu 

dobândă bonificată în condiţiile Legii privind sprijinul acordat de stat producătorilor 

agricoli. Aceste credite avantajoase ca dobândă se mai acordă şi pentru procurarea 

de maşini de recoltat sfecla de zahăr, a echipamentelor de transport, colectare şi 

depozitare.  

Începând cu Hotărârea Guvernamentală 589/1992 băncile au fost autorizate să 

acorde credite cu dobândă bonificată, fabricilor de zahăr pentru finanţarea stocurilor.  

Fabricile de zahăr solicită credite cu dobânzi la cursul zilei pentru a plăti 

fermierilor sfecla de zahăr contractată şi predată pentru prelucrare. Datorită varietăţii 

dobânzilor practicate de bănci, preţul de achiziţie al materiei prime agricole poate fi 

diferit de la o zonă la alta.  

 

• Taxe, impozite 

Taxa pe valoarea adăugată se aplică şi în industria zahărului din iulie 1993 şi se 

calculează conform legii, după metodologia generală din economia naţională.  

Angajamentele luate de România prin înţelegerile GATT, nu sunt afectate prin in-

stituirea unor taxe de import majore, care au menirea de a proteja producţia internă 
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de zahăr. Astfel, din 1994 s-a instituit o taxă vamală de 25 % la importul de zahăr 

rafinat şi una de 5% la importul de zahăr brut.  

Această politică de protecţie a producţiei interne de zahăr prin mărirea taxelor 

vamale la import se regăsesc în majoritatea statelor din fostul Bloc comunist.  

Din iulie 1994 funcţionează Legea privind impozitul pe venitul agricol care prevede 

o reducere cu 50% a impozitului pentru cultivatorii de plante tehnice tocmai în ideea 

de a cointeresa producătorii agricoli şi a stimula mărirea suprafeţelor cultivate cu 

sfeclă de zahăr.  

Prevederile legislative ce favorizează cultivarea sfeclei de zahăr fac parte inte-

grantă dintr-o politică agricolă constructivă menită să favorizeze producerea zahărului 

în ţară, să se reducă importul şi totodată să fie asigurat un consum decent al popu-

laţiei.  
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PIAŢA TOMATELOR ŞI CARTOFULUI: STRUCTURI ŞI 

MECANISME ECONOMICE DE REGLARE 

Daniela GIURCĂ 

Introducere 

România, prin aşezarea în spaţiul geografic şi prin clima sa temperat continen-

tală, oferă condiţii favorabile culturii plantelor horticole, importanţa lor în al imentaţia 

umană datorându-se conţinutului lor bogat în substanţe energetice şi bioactive, indis-

pensabile unui regim alimentar echilibrat.  

Cerinţele de consum pentru aceste produse sunt influenţate atât de ecosistemele 

naturale cât şi de factori legaţi de consumatori, cum ar fi: vârsta, tradiţia de consum, 

natura muncii prestate şi educaţia alimentară.  

Totodată cerinţele de consum sunt influenţate şi de oferta acestor produse, între 

altele şi de zonalitatea producţiei, în interacţiune cu organizarea distribuţiei acesteia 

pe filieră, şi, nu în ultimul rând, de evoluţia cheltuielilor alimentare din bugetele de 

familie.  

Ca urmare, aceşti factori, aflaţi în interacţiune, determină evoluţii oscilante ale 

pieţelor, conferindu-le un caracter zonal şi sezonier.  

Dinamica cererii şi ofertei, mai ales în condiţii de oscilaţii puternice la nivelul 

pieţei produselor horticole, impun studierea sistematică a pieţei interne şi externe, în 

corelaţie cu piaţa input-urilor, serviciilor şi forţei de muncă ce concură la realizarea 

produsului de-a lungul întregii sale filiere de la producţie până la consum în cazul 

pieţei interne şi de la producţie la export în cazul pieţei externe.  

Delimitarea în aceste condiţii a problematicii pieţei produselor horticole, precum 

şi investigarea posibilităţilor economice de reglare a acestui sector, ar permite efec-

tuarea unor analize prospective şi fixarea unor obiective pentru viitor, pe termen scurt, 

mediu şi lung.  

În acest sens, în prezentul studiu, ne limităm să cercetăm, valorificarea po-

tenţialului de producţie legumicol şi eficienţa acestuia, incidenţa prelucrării industriale 

asupra valorificării materiilor prime legumicole şi identificarea agenţilor economici pe 

filiera produselor în corelaţie cu aportul economic al acestora la realizarea lor.  

1. Evoluţii şi tendinţe în dezvoltarea producţiei de tomate şi cartofi 

Delimitarea problematicii pe care o ridică piaţa produselor horticole nu se poate 

efectua fără o analiză a stării actuale a producţiei în corelaţie şi cu retrospectiva 

acesteia, plecând de la principalele informaţii existente în acest sens, cum ar fi: su-

prafeţele, producţiile medii şi totale precum şi dispunerea teritorială şi concentrarea 

acestora în funcţie de arealul propice de dezvoltare şi de structura de proprietate ex-

istentă.  
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1.1. Evoluţia suprafeţelor de tomate şi cartofi 

Pentru o ilustrare cât mai corectă a evoluţiei suprafeţelor cultivate cu tomate şi 

cartofi, am prezentat în tabelul 1 principalele informaţii statistice referitoare la aceste 

produse.  

Astfel, se poate observa că începând din anul 1990, suprafeţele alocate acestor 

culturi au fost an de an în scădere în ambele sectoare. Faptul că în 1995 s -au cultivat 

suprafeţe mai reduse - cu 14,3 mii ha la tomate şi 63,3 mii ha la cartofi - nu putea să 

nu se reflecte ca atare şi în oferta producţiei interne la aceste produse, aşa cum se 

va arăta mai departe.  

 

Tabelul 1 - Evoluţia suprafeţelor cultivate cu tomate şi cartofi în 
România 

- mii ha - 

Specificare 1990 1991 1992 1993 1994 1995* 

Suprafaţa totală cultivată cu 

tomate, din care: 

50,58 45,88 51,90 48,80 42,00 36,26 

- unităţi de stat 14,50 11,98 9,90 8,80 5,20 3,90 

- sector privat 35,90 33,90 42,00 40,00 36,80 32,30 

Suprafaţa totală cultivată cu 

cartofi, din care: 

289,60 234,80 218,70 249,00 239,00 226,30 

- unităţi de stat 21,00 17,40 14,70 18,50 13,10 7,50 

- sector privat 268,60 217,40 204,00 230,50 225,90 218,80 

* Din Buletinele informative nr. 1-10/1995 elaborate de Ministerul Agriculturii şi 

Alimentaţiei 

Sursa: Anuarul Statistic al României elaborat de CNS 

 

Dacă ne referim şi la dispunerea acestora în teritoriu, în funcţie de zonele de cul-

tură, putem afirma că cele mai întinse suprafeţe cultivate cu tomate (cu o medie de 

3000-4000 ha/judeţ) se regăsesc în judeţele Dolj, Olt, Galaţi, urmate de judeţele Tele-

orman, Giurgiu şi Timiş (cu o medie de 2000-3000 ha/judeţ). Aceste două zone mari 

de cultură au o pondere de 32% din suprafaţa totală cultivată cu tomate.  

Şi la cartofi avem de-a face cu o concentrare a suprafeţelor cultivate, tot în funcţie 

de arealul favorabil de dezvoltare al acestei culturi, astfel că, cele mai mari suprafeţe 

(cu o medie cuprinsă între 23 mii ha şi 13 mii ha/judeţ) se regăsesc în: Suceava, 

Maramureş, Harghita, Covasna şi Braşov.  

Această concentrare a culturilor are rezonanţe pe piaţa produselor, determinând 

apariţia unor pieţe zonale şi apariţia unor discrepanţe majore în balanţa cerere-ofertă 

la nivel naţional.  

De asemenea, datorită transformărilor intervenite în structura de proprietate după 

anul 1990, putem afirma faptul că, după punerea în aplicare aa Legii nr. 18, ponderea 

sectorului particular în totalul suprafeţelor cultivate cu aceste produse a crescut an 
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de an ajungând ca în 1995 să fie de 89% din total în cazul tomatelor şi de 96% din total 

în cazul cartofilor.  

 

1.2. Evoluţia producţiilor medii şi totale la tomate şi cartofi 

După cum se poate observa din tabelul 2 producţiile medii obţinute la aceste cu l-

turi au fost scăzute mai ales în anii 1990-1992 şi au înregistrat o uşoară redresare 

începând cu anul 1993.  
 

Tabelul 2 - Evoluţia producţiilor medii la tomate şi cartofi în România 

- tone/ha - 

Specificare 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Producţia medie de 

tomate, din care în: 

14,4 13,7 14,7 16,3 17,0 17,0 

- unităţi de stat 16,9 13,6 15,7 21,9 23,0 22,0 

- sector privat 12,9 13,7 14,1 15,1 16,1 16,5 

Producţia medie de 

cartofi, din care în: 

10,9 7,9 11,8 14,8 15,8 12,7 

- unităţi de stat 12,1 9,4 14,2 16,8 18,2 14,7 

- sector privat 10,5 7,8 11,6 14,6 15,6 12,6 

Estimări ale Agroinfor SA din cadrul MAA la 26. 10. 1995  

Sursa: Anuarul Statistic al României 

 

Acest fapt a avut repercusiuni asupra producţiei totale, care a fluctuat între 831 

mii tone în 1992 şi 616 mii tone în 1995 la tomate (tabelul 3) şi 2596 mii tone în 1992 

urmate de creşteri în 1993 şi 1994 la aprox. 3800 mii tone şi apoi din nou de o 

scădere la 2652 mii tone în 1995, în cazul cartofilor.  
 

 

Tabelul 3 - Evoluţia producţiilor obţinute la tomate şi cartofi în 
România 

mii tone - 

Specificare 1990 1991 1992 1993 1994 1995'' 

Producţia totală de to-

mate, din care în: 

813,5 692,5 831,0 798,8 714,0 616,0 

- unităţi de stat 319,4 164,0 221,0 192,9 119,6 85,8 

- sector privat 494,1 480,1 609,8 605,9 594,4 530,0 

Producţia totală de 

cartofi, din care în: 

3185,6 1872,9 2596,0 3708,9 3820,8 2652,1 

- unităţi de stat 258,0 162,2 164,0 313,6 225,7 109,3 

- sector privat 2927,6 1708,7 2381,0 3395,6 3594,8 2542,6 

Estimări ale Agroinfor SA din cadrul MAA 

Sursa: Anuarul Statistic al României 
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Diferenţe mari de productivitate s-au înregistrat între cele două sectoare, astfel că 

în sectorul de stat producţiile medii obţinute au fost superioare celor obţinute în sec-

torul particular cu 2-7 tone/ha în cazul tomatelor, diferenţa fiind mai mică de 2-3 tone 

în cazul cartofilor (tabelul 2).  

Principala cauză ce a condus la obţinerea acestor rezultate, a fost aplicarea unor 

tehnologii de cultură necorespunzătoare, limitate la posibilităţile economice ale sec-

torului particular coroborate cu reducerea suprafeţelor cultivate şi cu dispersarea 

acestora în teritoriu. Diferenţele pozitive de productivitate înregistrate în sectorul de 

stat, demonstrează că o mai bună organizare managerială precum şi o putere eco-

nomică mai ridicată creează posibilitatea aplicării unor tehnologii corecte, care se 

reflectă practic în productivitate.  

Cu toate acestea, putem afirma că, în cazul tomatelor şi cartofilor, libertatea de 

decizie a producătorilor particulari, a creat premisele formării unei pieţe ce a 

funcţionat într-o oarecare măsură pe baza cererii şi ofertei, datorate mai ales zon-

alităţii produselor.  

Acest fapt a determinat apariţia de zone în care balanţa cerere-ofertă înclină mai 

mult spre ofertă şi zone în care aceasta înclină foarte mult înspre cerere. Aceste 

semnale au fost percepute diferit de către producătorii particulari, iar lipsa de organ i-

zare într-o oarecare formă a acestora, a determinat apariţia unor disfuncţionalităţi leg-

ate de aprovizionarea ritmică cu produse pe piaţă şi cu materii prime necesare indus-

trializării.  

2. Produsele pe plan european 

Şi în alte ţări din fostul lagăr socialist, de exemplu Bulgaria, Ungaria, Polonia 

tendinţa generală după anul 1990 a fost de reducere a suprafeţelor cultivate cu to-

mate faţă de perioada 1979-1981. Astfel, în Bulgaria suprafeţele cu tomate au scăzut 

începând din 1992 cu 10 mii ha, ajungând în 1994 la 18 mii ha. în Ungaria diminuarea 

este cu 7 mii ha, ajungând în anul 1994 la 10 mii ha cultivate cu tomate. Iar în Polo-

nia suprafaţa o scăzut doar cu 3 mii ha faţă de aceeaşi perioadă de referinţă, 

ajungând în 1994 la 28 mii ha şi în Italia, care deţine supremaţia în cultivarea to-

matelor (30% din suprafaţa totală europeană), tendinţa a fost de reducere a su-

prafeţelor, cu 10 mii ha, ajungând în 1994 la 115 mii ha.  

Având în vedere mărimea suprafeţelor alocate culturii tomatelor putem afirma fap-

tul că România este una din principalele ţări producătoare de tomate din Europa, su-

prafaţa cultivată în 1994 (42 mii ha) situând-o pe locul 5, împreună cu Grecia, după 

Italia, Ucraina, Federaţia Rusă şi Spania, iar tendinţa de reducere a suprafeţelor cult i-

vate, cu 31 mii ha faţă de perioada 1979-1981 (când România se afla pe locul 2 în 

Europa), mult mai mare comparativ cu alte ţări, a determinat pe lângă o diminuare a 

producţiei şi o pierdere a pieţelor externe de desfacere (tabelul 4).  

 
Tabelul 4 - Producţiile medii anuale de tomate obţinute în România 

comparativ cu cele europene 
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- tone/ha - 

Specificare 1979-1981 1992 1993 1994 

Producţia medie euro-

peană 

29,8 37,3 37,7 39,3 

Italia 36,5 46,6 45,4 45. 4 

Spania 35,4 47,4 47,5 50,6 

Grecia 39,6 43,4 45,7 44,1 

Ucraina - 11,2 11,7 12,0 

Federaţia Rusă - 14,6 14,5 14,4 

Polonia - 14,2 12,6 11,4 

Bulgaria - 25,1 18,8 18,8 

Ungaria - 19,5 30,8 43,8 

România 22,4* 14,7 16,3 17,0 

Sursa: FAO - Quaterly Buletin of Statistics, voi. 8 1/2, 1995. * Anul producţiei maxime, 1985  

 

Dacă ne referim la producţiile medii obţinute comparativ cu alte ţări, putem ob-

serva din tabelul 4, că tendinţa generală a fost de creştere mai ales în ţările din CEE, 

profunda discrepanţă între ţările Vest şi cele din Est regăsindu-se practic în 

diferenţele de randamente, ce se situează practic  la jumătatea valorii celor din ţările 

CEE, excepţie făcând doar Ungaria, unde randamentele la hectar sunt comparabile 

cu acestea.  

 
Tabelul 5 - Producţiile anuale totale de tomate obţinute în România 

comparativ cu cele europene  

1000 MT 

Specificare 1979-1981 1992 1993 1994 

Producţia totală europeană 14413 15201 14842 15282 

Italia 4572 5483 5223 5223 

Grecia 1719 1781 1881 1810 

Spania 2170 2647 2699 2786 

Ucraina - 1303 1148 1200 

Federaţia Rusă - 1450 1250 1300 

Polonia - 404 362 320 

Bulgaria - 35 40 43 

Ungaria - 251 202 430 

România 1905* 831 799 714 

Sursa: FAO - Quaterly Buletin of Statistics vol. 8 1/2, 1995 

* Anul producţiei maxime, 1985 

 

În ceea ce priveşte producţia totală de tomate se poate observa că Italia este cea 

mai mare producătoare de tomate şi este urmată de Spania, Grecia, Federaţia Rusă 

şi Ucraina.  
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România ocupă unul din primele locuri în ierarhia celor mai mari ţări producătoare 

de tomate din fostul bloc socialist, dar faţă de tendinţa uşoară de creştere a 

producţiilor ce se înregistrează la majoritatea ţărilor, în România tendinţa a fost de 

scădere, fapt datorat în special randamentelor scăzute obţinute la hectar.  

La cartofi s-a înregistrat o uşoară scădere a suprafeţelor cultivate la nivel europe-

an începând cu anul 1992, ajungând ca acestea să fie de 3943 mii ha. Cele mai în-

tinse suprafeţe cultivate cu cartofi au fost în Federaţia Rusă - 3400 mii ha în 1994, 

urmate de Polonia cu 1712 mii ha în 1994 şi Ucraina cu 1560 mii ha în 1994.  

România, cu cele 239 mii ha cultivate în 1994, se află pe locul 6 în Europa, după 

Federaţia Rusă, Polonia, Ucraina, Belarusia şi Germania.  

 
Tabelul 6 - Producţiile medii de cartofi în România comparativ cu cele 

europene 

- tone/ha - 

Specificare 1979-1981 1992 1993 1994 

Producţia medie europeană 19,1 . 19,9 23,7 20,2 

Germania 23,5 30,1 39,2 39,2 

Franţa 28,4 36,2 35,6 36,5 

Olanda 37,7 40,8 46,3 46,1 

Polonia - 13,3 20,6 13,0 

Federaţia Rusă - 11,2 11,3 11,1 

Ucraina - 11,8 13,6 13,7 

Belarusia - 11,5 15,5 14,5 

Bulgaria - 11,8 9,0 11,2 

Ungaria - 16,8 18,7 17,3 

România 20,4* 11,8 14,8 15,8 

* Anul producţiei maxime, 1985 

 

În ceea ce priveşte randamentele obţinute la hectar, aşa după cum se poate ob-

serva din tabelul 6, tendinţa generală în toate ţările CEE a fost de creştere, iar dis-

crepanţa dintre randamentele obţinute în aceste ţări şi ale fostelor ţări socialiste este 

la fel de mare ca şi în cazul tomatelor, randamentele obţinute la hectar sunt extrem 

de scăzute, practic la jumătate faţă de cele obţinute în CEE.  

 
Tabelul 7 - Producţiile totale de cartofi obţinute în România 

comparativ cu cele europene  
1000 MT 

Specificare 1979-1981 1992 1993 1994 

Producţia europeană de cartofi 109513 84739 96047 79862 

Germania 19465 10897 12260 12260 

Franţa 6735 6676 5860 4903 

Olanda 6329 7595 7699 7748 
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Polonia 39508 23388 36271 22300 

Federaţia Rusă - 38224 38000 37800 

Ucraina - 20277 21009 21500 

Belarusia - 8984 11644 11000 

Bulgaria - 566 358 450 

Ungaria - 1212 1057 1000 

România 6631 * 2596 3709 3821 

* Anul producţiei maxime, 1985 

În privinţa producţiei totale de cartofi, se poate observa că pe plan vest-european 

tendinţa a fost de scădere, mai ales în ţările CEE. în ţările foste socialiste s -a înregis-

trat o scădere bruscă după anii 1990, iar începând cu anul 1992 producţiile totale au 

oscilat în funcţie de variaţia producţiei obţinute în medie la hectar.  

Aşa după cum reiese din această analiză, cu problema randamentelor scăzute 

la hectar se confruntă toate ţările fost-socialiste, mai puţin Ungaria; faptul are un im-

pact deosebit deoarece limitează într-o oarecare măsură oferta internă şi externă a 

acestor ţări la produsul amintit.  

România, dispune de condiţii favorabile obţinerii unor producţii mari de legume şi 

cartofi, necesare atât pentru satisfacerea nevoilor interne cât şi pentru asigurarea 

unor disponibilităţi pentru export. însă integrarea în fluxurile economice externe, pre-

supune în primul rând, rezolvarea problemei competitivităţii produselor pe piaţa ex-

ternă. Acest aspect are implicaţii economice deosebite pe întreaga filieră a pro-

duselor, de la producere până la comercializare.  

3. Evoluţia consumurilor de legume şi cartofi 

Consumurile României de legume din perioada 1990-1994 au oscilat între 86 

kg/loc în 1991 şi 113 kg/loc în 1993. Media acestui consum în Uniunea Europeană 

este de aproape 120 kg, cu vârfuri până la 192 kg în Grecia şi 182 în Italia (1992). La 

cartofi, consumul respectiv în România a fost de minimum 48 kg/loc în 1991 şi max-

imum 74 kg în 1993. Media Uniunii Europene la acelaşi indicator a fost de 78 kg în 

1993, cu medii mai mari în Spania (108 kg) şi 99 kg în Italia etc.  

Faţă de consumul fiziologic normal considerat a fi de 132 kg/loc în cazul leg-

umelor şi de 80 kg/loc în cazul cartofilor consumul real de produse al României se 

situează la un nivel mult mai scăzut. Faptul este o consec inţă a scăderii suprafeţelor, 

a producţiilor, a posibilităţilor de aprovizionare a zonelor deficitare şi nu în ultimul rând 

modificarea ponderii cheltuielilor alimentare din bugetele de familie.  

Estimarea necesarului de produse horticole pentru consumul populaţiei ar trebui 

să aibă la bază cererea reală a pieţei pentru o anumită perioadă. Această cerere este 

dificil de comensurat, datorită faptului că există puţine informaţii statistice referitoare 

la acest subiect, mai ales în cazul tomatelor pentru care nu s-a făcut o evaluare a 

consumului, singurele date pe care le-am găsit fiind pentru Italia care este o ţară cu 

un consum individual ridicat de tomate, aproximativ 60 kg/loc.  
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3.1. Elasticitatea cererii în funcţie de veniturile reale 

Plecând de la teoriile clasice în ceea ce priveşte cererea de produse alimentare 

se ştie că există 2 tipuri, şi anume: o cerere teoretică (corespunzătoare unui consum 

fiziologic normal) şi o cerere solvabilă, ca rezultat al adaptării cererii teoretice la put-

erea de cumpărare a fiecărei categorii de populaţie.  

Conceptul de elasticitate a unei variabile în raport cu altă variabilă a fost introdus 

pentru a măsura variaţia cererii unui produs rezultată din modificarea veniturilor popu-

laţiei sau a preţului aceluiaşi produs .  

Având în vedere faptul că din acest punct de vedere seria de date statistice pre-

zintă încă destule carenţe, s-a considerat utilă, analizarea evoluţiei cererii solvabile 

de produse legumicole la familiile de salariaţi (ponderea cheltuielilor alimentare în 

cadrul acestei categorii fiind de 61% din totalul cheltuielilor de consum), în corelaţie 

cu veniturile reale ale acestora, deoarece în această perioadă de tranziţie, venitul es-

te unul din principalii factori ce determină consumul şi implicit cererea de produse 

alimentare.  

În vederea cuantificării dependenţei funcţionale existente între cererea solvabilă a 

produselor alimentare şi nivelul veniturilor reale, s-au calculat elasticităţile pe venit.  

Astfel, pentru produsele legumicole, valorile elasticităţii cererii în funcţie de veni-

turile reale au fost de 1,045 în 1991, 0,603 în 1992, 0,307 în 1993 şi 0,260 în 1994. 

Astfel, în anul 1992 legumele au înregistrat o cerere extrem de elastică şi anume de 

reducere a cumpărărilor la aceste produse, fiind superioară scăderii procentuale a 

veniturilor reale.  

Elasticitatea mare înregistrată la aceste produse s -a datorat unor împrejurări 

conjuncturale, şi anume liberalizării preţurilor în interacţiune cu limitarea ofertei dato-

rită discrepanţelor dintre zonele de cultură şi scăderii substanţiale a suprafeţelor cult i-

vate şi a producţiei totale.  

Şi la cartofi s-a înregistrat o cerere extrem de variabilă, coeficientul de elastic i-

tate fiind de 3,541 în 1991, 1,647 în 1992, 0,846 în 1993 şi 0,071 în 1994.  

Începând cu anul 1992 în cazul legumelor şi 1993 în cazul cartofilor, coeficientul 

de elasticitate în funcţie de venituri a înregistrat valori subunitare, deci cererea pentru 

aceste produse a fost mai puţin elastică, reacţia cererii fiind neproporţională cu var-

iaţia veniturilor.  

Analiza de ansamblu a elasticităţii cererii produselor alimentare, conduce la con-

cluzia că reducerea veniturilor reale (şi implicit a puterii de cumpărare a populaţiei) 

determină oferte negative atât pe plan social cât şi pe planul producţiei agricole, cu 

efect direct asupra pieţei produselor.  

4. Probleme de organizare a pieţei pe produs 

După G. A. Frois "piaţa" unui bun poate fi considerată ca locul de întâlnire la un 

moment dat a dorinţei consumatorilor, exprimate prin cererea lor şi a dorinţelor 

producătorilor, exprimate prin oferta lor. în urma acestei confruntări ia naştere un preţ 

pentru bunul luat în consideraţie şi un nivel al tranzacţiilor. în acest caz, fiind vorba de 
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o abordare practică a produsului, este necesar să se precizeze că este vorba de o 

"piaţă liberă".  

Piaţa produsului mai poate fi definită prin gradul de penetraţie a acestuia în con-

sum, solicitarea de către consumatori şi prin posibilităţile prezente şi viitoare de des-

facere a lui. Astfel "piaţa liberă" caracterizează situaţiile în care actele de vânzare - 

cumpărare se desfăşoară nestingherite în cadrul unor limite impuse, indirect, de 

regulă prin mijloace economice (impozite, taxe, politica de credite). în cadrul acestei 

pieţe legile economice specifice se manifestă neîngrădit, obiectiv, mecanismul pieţei 

jucând un rol determinant în procesul deciziei economice.  

Aceasta presupune manifestarea liberei iniţiative, mişcarea liberă a capitalurilor, 

a forţei de muncă, formarea liberă a preţurilor pe baza raportului dintre cerere şi 

ofertă.  

Îîn contextul celor prezentate, în cele ce urmează vom încerca să pătrundem în 

mecanismul organizării acestei pieţe, pe filieră, de la producere la comercializare.  

 

4.1. Organizarea pe filieră a produselor 

Fluxul circulaţiei produselor legumicole de la producător la consumatorul final, se 

prezintă ca o reţea densă în care se pot regăsi mai multe tipuri de canale de dis-

tribuţie specifice pentru fiecare produs legumicol în parte.  

Producătorii particulari (ce deţin ponderea majoritară în producţia de legume) au 

cea mai mare libertate de decizie asupra destinaţiei producţiei lor, în funcţie de pos i-

bilităţile lor economice, de zona de cultură, de reţeaua de angrosişti disponibilă.  

În realitate însă, nu se poate vorbi de o organizare a acestui sector după princi-

piile unei pieţe moderne. O serie de canale sunt deocamdată teoretice reprezentând 

modelele funcţionale din Piaţa Comună. Transpunerea lor în practică în ţara noastră 

este deocamdată în fază incipientă, unele canale de distribuţie funcţionând după 

semnalele cererii de pe piaţa urbană.  

Mai puţini au fost producătorii particulari ce au apelat la serviciile de gros ex-

istente deocamdată, tot în fază incipientă, care nu s -au dovedit încă a fi în fază 

funcţională, majoritatea dintre ei preferând să-şi comercializeze producţia cu forţe 

proprii.  

Dirijarea fluxului de produse de la producător la consumator a devenit în acest 

caz o opţiune strategică a fiecărui agent economic sau producător particular, partic i-

pant la procesul de producţie, distribuţie şi comerc ializare a produselor.  

Canalele de distribuţie prezentate în figurile anterioare, reprezintă practic o eval-

uare a tuturor posibilităţilor existente în cadrul filierei produselor horticole existente în 

climatul economic actual.  

 

 Destinaţia producţiei pe filiera produselor 

Având la dispoziţie datele furnizate de CNS referitoare la Balanţele cantitative şi 

valorice la principalele produse agricole pentru anul 1994 s-a analizat ponderea des-

tinaţiei producţiei pe filiera produselor precum şi preţurile de livrare pe fiecare verigă 

din cadrul filierei.  
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În cazul ambelor produse, ponderea majoritară la realizarea resurselor o are sec-

torul particular, iar în cadrul acestuia, în special gospodăriile populaţiei.  

În ceea ce priveşte destinaţia producţiei, 51% din producţie o reprezintă autocon-

sumul în cazul tomatelor şi aproximativ 20% în cazul cartofilor.  

Vânzările pe piaţa liberă au o pondere de 20%, în cazul tomatelor şi de 11% în 

cazul cartofilor, iar vânzările la fondul de resurse reprezintă doar 12% din total în ca-

zul tomatelor şi respectiv 1,3% în cazul cartofilor.  

Un aspect demn de remarcat este neglijarea fondului de seminţe şi creşterea 

consumului de sămânţă proprie la cartofi, fapt ce poate conduce în timp la degen-

erarea tuberculilor şi la obţinerea unor producţii din ce în ce mai slabe şi de proastă 

calitate.  

Analizând cele două diagrame, atât în ceea ce priveşte destinaţia producţiei cât 

şi în ceea ce priveşte preţurile de livrare practicate pe filieră, putem afirma că în cazul 

acestor două produse am asistat la o funcţionare a pieţei pe baza libertăţii de decizie 

a producătorilor particulari.  

 
 Fluxul economic pe filiera produsului 

Aşa după cum am mai menţionat în capitolul anterior, deoarece ambele produse 

sunt cultivate în sectorul particular în asolament cu alte culturi legumicole sau de 

câmp, evaluarea costurilor de producţie pe filieră este destul de dificil de comensurat 

în termeni reali, pentru că evidenţa elementelor de cheltuieli din componenţa 

costurilor de producţie nu este urmărită fidel de către fermierii particulari.  

Acest fapt a condus la încercări din partea noastră de evaluare a acestora, în 

conformitate cu tehnologiile utilizate la nivelul posibilităţilor financiare specifice sec-

torului particular, din diferite zone de cultură, în mai multe variante şi pe diferite fluxu-

ri.  

Pentru tomate proaspete în 2 variante: Vr producere şi apoi comercializare prin 

comercializare prin intermediul angrosiştilor şi V2- producere şi comercializare directă 

de către producător.  

Pentru tomate industrializate o singură variantă în care polul integrator este 

întreprinderea de industrializare.  

Pentru cartofi s-au calculat două variante: Vr producere, achiziţionare "en gros", 

depozitare şi apoi comercializare şi V2- vânzare directă pe piaţă de către producători.  

S-au estimat astfel costurile de producţie şi preţurile de livrare pentru aceste vari-

ante de-a lungul întregii filiere şi evoluţia acestora în perioada 1993-1995.  

În urma acestor calculaţii s-au semnalat diferenţe între costurile de producţie din-

tre cele 2 variante (Vj şi V2) la tomatele proaspete şi la cartofi.  

Astfel, la tomate proaspete costul de producţie pe filieră este cu 37% mai mare 

în varianta Vt (ce include intermediari) faţă de V2, în anul 1995.  

La cartofi, diferenţa dintre cele 2 variante este de 34%, deci costul total pe filieră 

în cazul primei variante este superior celei de-a doua variante.  
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Aceste diferenţe de costuri s-au reflectat şi asupra preţurilor cu amănuntul, es-

timările noastre în cazul preţului din V2 la ambele produse fiind aproximativ egal cu 

preţurile maxime realizate pe piaţa ţărănească în zonele cu deficit de produse.  

În cazul estimării preţurilor în varianta a doua V2 (fără intermediari) la ambele pro-

duse, acestea s-au situat la nivelul preţurilor minime realizate pe piaţa ţărănească în 

zonele în care există o concentrare a suprafeţelor cultivate cu aceste culturi.  



PIAŢA LAPTELUI - COMPONENTE TEHNOLOGICE ŞI 

MECANISME ECONOMICE DE REGLARE 

Mariana GRODEA 
 

1. Laptele - produs strategic al pieţei agroalimentare 

Laptele şi produsele lactate sunt, datorită calităţii lor nutritive, o componentă in-

dispensabilă a alimentaţiei populaţiei. Valoarea nutritivă a unui litru de lapte este 

echivalentă cu oricare din aceste cantităţi: 400 grame carne de porc, 750 grame car-

ne de viţel, 600 grame carne de vacă, 8-9 ouă, 500 grame carne de peşte, 1,4 kg de 

mere.  

Un rol aparte în producţia de lapte îl deţine laptele de vacă, doarece este alimen-

tul cel mai complet şi uşor de asimilat. El deţine peste 100 substanţe hrănitoare 

necesare omului, dintre care peste 20 aminoacizi, peste 10 acizi graşi, 25 vitamine, 

peste 45 de elemente minerale etc.  

Prognozele mondiale referitoare la consumul alimentar atestă că, laptele şi pro-

dusele lactate vor ocupa un loc sporit faţă de alte alimente de origine animală. 

Uşurinţa în utilizarea laptelui şi produselor lactate pentru prepararea meselor, conţinu-

tul de proteine, nivelul ridicat de digestibilitate al preparatelor fermentate (datorită 

conţinutului de acid lactic), raportul avantajos între valoarea nutritivă şi preţul pro-

dusului constituie premise sigure pentru o evoluţie ascendentă a consumului de lapte 

şi produse lactate şi în ţara noastră.  

2. Considerente tehnologice si de politică economică în 

industrializarea laptelui 

Perpetuarea utilizării unor tehnologii învechite în industria alimentară în general, 

în industria laptelui în special, a condus la acumularea unor decalaje însemnate 

comparativ cu cele utilizate în mod curent în ţările avansate. Bineînţeles că aceste 

decalaje au repercusiuni negative asupra cantităţii şi calităţii produselor alimentare, 

mai ales a produselor din lapte.  

Din compararea tehnologiilor utilizate în ţara noastră şi cele pe plan mondial în 

industria laptelui, rezultă două neajunsuri: a) că activitatea în multe verigi de 

producţie se desfăşoară manual şi b) că există o lipsă acută de ambalaje de cal itate. 

Prezenţa acestora concură la obţinerea unor cantităţi reduse şi costuri sporite, la difi-

cultăţi în asigurarea unor condiţii igienice impuse de activitatea de industrializare şi 

de standardele internaţionale, cu influenţe negative asupra aspectului de prezentare 

comercială şi competitivităţii produselor.  
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Examinând stadiul actual şi perspectivele dezvoltării industriei laptelui sub im-

pactul direct al progresului ştiinţifico-tehnic rezultă că, pe plan mondial, se manifestă 

următoarele tendinţe: 

 intensificarea preocupărilor legate de sporirea resurselor de materii prime 

clasice şi de industrializare mai eficientă a acestora. In acest sens se utiliz-

ează şi actualele subproduse rezultate din prima transformare, obţinându-se, 

pe această cale, noi materii prime cu caracteristici îmbunătăţite sub aspectul  

digestibilităţii şi proprietăţilor funcţionale; 

 atenuarea deficitului crescând de proteine, prin obţinerea de noi surse de ma-

terii prime şi utilizarea acestora în vederea echilibrării nutriţionale a pro-

duselor alimentare tradiţionale sau creării de produse noi;  

 extinderea utilizării în domeniul ambalării produselor alimentare, în paralel cu 

folosirea crescândă a materialelor plastice polimerice, a tablei cromate şi a 

tablei aluminate, îmbunătăţirea hidrorezistenţei ambalajelor de transport;  

 realizarea de noi utilaje, echipamente tehnologice şi linii automatizate com-

plexe, în scopul ridicării eficienţei deciziilor privind tehnologiile de fabricaţie.  

Modernizarea industriei alimentare în general şi a industriei laptelui în special se 

va putea realiza, credem, cel puţin pe două căi: pe de o parte, prin alocarea de 

resurse corespunzătoare cercetării ştiinţifice proprii,  concomitent cu specializarea pe 

domenii în care se intuieşte că se poate obţine un avantaj economic comparativ, iar 

pe de altă parte, prin dezvoltarea largă a cooperării internaţionale în cercetarea şt i-

inţifică, în producţie şi comercializare, în concordanţă cu strategii globale de lungă 

perspectivă, care vor trebui adoptate în această ramură.  

De asemenea, trebuie precizat că eforturile valutare implicate în intensificarea 

colaborării internaţionale, se vor justifica numai în măsura în care rezultatele ac tivităţii 

din industria alimentară proprie se vor materializa în realizarea de tehnologii şi pro-

duse de înaltă competitivitate. In definitiv, în procesul de trecere a României la eco-

nomia de piaţă, este firesc ca fiecare agent economic să-şi asigure echilibrul fman-

ciar-valutar. Altfel spus, acoperirea eforturilor valutare generate de absorbţia de mijlo-

ace tehnice şi tehnologice performante din exterior este pos ibilă numai prin obţinerea 

unei eficienţe înalte a rezultatelor activităţii productive.  

3. Preţuri - reglementări şi niveluri 

În mod indiscutabil, succesul oricărui agent economic în economia de piaţă, 

uneori chiar supravieţuirea sa depinde, în mare măsură, nu numai de atenţia acordată 

aspectelor tehnice şi tehnologice, ci şi de preocuparea de a menţine/reduce costurile 

factorilor de producţie în limite care să genereze preţuri competitive într-un mediu 

economic concurenţial.  

În ţara noastră sistemul de preţuri care se aplică în prezent este marcat de dis-

torsiuni, de necorelări între preţurile produselor agricole şi preţurile factorilor de 

producţie şi produselor alimentare finite, între preţurile diferitelor produse agricole 

vegetale şi animale.  
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Liberalizarea preţurilor, departe de a fi adus autoreglarea dorită, a creat 

dezechilibre, atât în interiorul, cât şi în raporturile agriculturii cu ramurile din amontele 

şi avalul său.  

Fixarea pe scară largă a preţului de achiziţie a laptelui de vacă - materie primă - 

şi controlul asupra preţului cu amănuntul la produsele lactate (lapte de consum, unt, 

lapte praf) se materializează până în prezent în menţinerea unor preţuri scăzute (ac-

cesibile) prin intermediul unui sistem controlat de stat. Dar o asemenea politică într-o 

perioadă cu inflaţie ridicată şi putere de cumpărare redusă, a avut drept efect de-

screşterea evidentă a cantităţilor de produse lactate oferite de către întreprinderile 

prelucrătoare de stat; pe parcursul ultimilor 5 ani se poate vorbi chiar de o criză 

acută de produse lactate ieftine.  

Având în vedere cele menţionate, se impune instituirea unui sistem de preţuri 

care să îmbine acţiunea de liberalizare a acestora cu intervenţia puterii publice, sis-

tem care să se apropie de cel utilizat în ţările Uniunii Europene. Ar putea fi avute în 

vedere următoarele două căi principale de acţiune: susţinerea preţurilor şi susţinerea 

veniturilor.  

Susţinerea preţurilor ar urma să fie folosită la produsele deficitare (laptele înca-

drându-se în mod deosebit în această categorie). Sistemul de preţuri ar putea cu-

prinde: a) un preţ orientativ, indicativ, prestabilit care să orienteze producătorii agricoli 

în alocarea resurselor pentru asigurarea echilibrului între cerere şi ofertă; b) un preţ 

de intervenţie minim garantat, la care organele abilitate de guvern cumpără produsele 

agricole stocabile în cazul în care preţul pieţei ar fi inferior preţului indicativ; c) un preţ 

prag care reprezintă nivelul limită pentru produsele importate.  

Susţinerea veniturilor s-ar putea aplica, în cazul produselor din lapte, mai ales 

sub forma unor prime, acordate direct producătorilor.   

Preţurile laptelui de consum pe piaţa românească variază extrem de mult în 

funcţie de conţinutul de grăsime, de tehnologia de fabricaţie, de tipul de ambalaj etc. 

Astfel, la o extremă a existat până în 1995 preţul controlat de stat de 350 lei litru, 

preţ egal sau chiar mai redus decât al unui litru de apă minerală, iar la cealaltă ex-

tremă preţul de 2000 lei/litru, reprezentând produse de înaltă calitate, fabricate fie în 

ţară (cele de tip "Brenac"), fie provenind din import.  

Preţurile practicate până în 1995 au ajuns în situaţia să nu mai reflecteze, uneori 

chiar flagrant schimbarea condiţiilor de producţie. În cadrul acestei schimbări avem în 

vedere următoarele: a) creşterea preţurilor la furaje, atât din producţia internă, cât şi a 

celor din import: b) creşterea salariului lucrătorilor din sectorul bovin; c) orientarea 

producătorilor de lapte spre sectorul privat, unde preţul de achiziţie este mult mai 

mare, uneori chiar dublu decât cel practicat de întreprinderile de prelucrare ale 

statului.  

Ca urmare, a fost necesară schimbarea preţurilor utilizate atât la nivel de 

producător, cât şi la cel al consumatorului. Reflectând această necesitate Guvernul a 

hotărât majorarea preţului la lapte în medie cu 55 %. Aceasta înseamnă o creştere a 

preţului de contractare de la 425 la 650 lei/litru în sezonul cald (de la 1 mai la 31 oc-
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tombrie) şi de la 475 la 750 lei/litru în restul anului. La nivel de consumaor, preţul lap-

telui (cu 1,8 % grăsime) va spori de la 350 la 600 lei/litru.  

Între aceste limite de preţ există preţul pieţei libere de aproximativ 1500 lei/litru. 

De altfel, se poate menţiona că gama sortimentală de lapte şi produse lactate 

apărută pe piaţa românească este capabilă să satisfacă cele mai pretenţioase gus-

turi şi preferinţe ale consumatorilor, dar preţul ridicat al acestora le face accesibile 

doar unei anumite pături sociale cu posibilităţi materiale ridicate.  

În cadrul procesului de reformă pe care îl parcurge în prezent economia 

românească, privatizarea şi implicit dezvoltarea sectorului particular reprezintă un 

obiectiv prioritar al guvernului. Răspunsul public la libertatea de înfiinţare a afacerilor 

particulare a fost, în general, imediat şi puternic. Totuşi, în domeniul laptelui, datorită 

unor deficienţe de natură economică şi organizatorică pe filiera producere-prelucrare- 

distribuire, apariţia unor agenţi economici privaţi este destul de firavă.  

Una din unităţile private apărute conform legislaţiei în vigoare este societatea 

comercială "Parametru" - SRL, care prelucrează lapte şi produse lactate proaspete 

(iaurturi) sub marca "Brenac". In Bucureşti, firma "Brenac" şi-a integrat operaţiunile în 

circa 2-3 ani. Operaţiunile sale de vânzare şi marketing sunt gestionate printr-o reţea 

întinsă, de 600 puncte de vânzare situate în magazine mai mari sau mai mici. Unita-

tea oferă produse la standarde europene, superioare din punct de vedere al calităţii, 

ambalării, prezentării, refrigerării şi livrării ritmice pentru comercializare pe piaţă; pro-

dusele acestei firme reprezintă acum o cotă de nivel pentru industria de prelucrare a 

statului. Politica de fixare a preţurilor şi de management constituie, de asemenea, un 

bun exemplu a ceea ce poate fi realizat, utilizând resursele materiale şi umane din 

ţara noastră şi folosind tehnicile şi echipamentele de standard vest-european.  

4. Pârghii de intervenţie pe piaţa laptelui 

În legătură cu sistemul de sprijin pentru sectorul laptelui, se poate menţiona că 

acesta poate fi descris ca fiind cel mult într-o fază incipientă. Deciziile în acest do-

meniu sunt de dată recentă şi nu există dovezi ale gradului lor de asimilare de către 

comunitatea agricultorilor. Există trei principale reglementări în această sferă: 

a. Hotărârea Guvernului nr. 267 (10. 06. 1994) care prevede dobânzi bonificate la 

credite pentru activităţile legal înregistrate (cu personalitate juridică); 

b. Legea nr. 56 (13. 07. 1994) care scuteşte de taxe vamale importurile de ani-

male pentru producţie; 

c. Legea nr. 83 din iulie 1993. Principalele prevederi ale legii care prezintă interes 

pentru viitoarea strategie de dezvoltare a agriculturii sunt: 

 intenţia de a stabili şi a menţine un preţ minim la producător la nivelul 

preţurilor internaţionale; 

 asigurarea de alocaţii, dobânzi bonificate la credite pentru stimularea 

producţiei şi investiţiilor; 
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 acordarea de prime şi compensaţii producătorilor, de avantaje fiscale (sub-

venţii) şi garanţii la credite pentru produsele agricole considerate a fi de im-

portanţă naţională; 

 asistenţă tehnică specializată pentru agricultori şi comercianţi şi alte facil ităţi 

de ordin financiar.  

Pentru sectorul laptelui, în anul 1995, conform acestei legi suma totală prevăzută 

pentru alocaţii bugetare a fost de 200 miliarde lei, din care: 

 110 miliarde lei prime pentru lapte (faţă de 71 miliarde lei în 1994);  

 50 miliarde lei pentru viţeii obţinuţi de la vacile de lapte şi junincile 

însămânţate artificial sau montate cu reproducători atestaţi (faţă de 6,5 mi l-

iarde lei în 1994); 

 16 miliarde lei pentru menţinerea în exploatare pe durata unui ciclu de 

producţie a cel puţin 3 vaci de lapte sau 3 bivoliţe (sumă prevăzută pentru 

1995 în contul anului 1994); facem precizarea că acest ajutor menit să aco-

pere parţial cheltuielile de întreţinere este prevăzut a creşte de la 40000 

lei/animal la 65000 lei/animal în anul 1996; 

 24 miliarde lei pentru cumpărarea de animale din rase pure, respectiv 400 

lei/kg pentru fermierul care cumpără o vacă cu mai puţin de 2 lactaţii; 450 

lei/kg pentru fermierul care cumpără o junincă sau un taur sub 18 luni atestat 

pentru reproducţie. Toate aceste animale trebuie să fie din rasele: Bălţată 

Românească, Bălţată cu Negru, Simmenthal, Brună, Holstein-Friză sau 

Pinzgau. Subvenţia se reduce cu 25 % pentru juninci care sunt metişi ale 

acestor rase.  

Creditul agricol constituie un alt nou capitol al politicii agrare. În ţara noastră se 

resimte absenţa băncilor de tip cooperatist din mediul rural care prin condiţiile de 

creditare (termene, dobânzi, garanţii etc) pot contribui efectiv la capitalizarea ex-

ploataţii lor agricole, inclusiv din sectorul producţiei de lapte de vacă. Pe de altă 

parte, creditele acordate în prezent producătorilor agricoli sunt, în mare măsură, nes-

timulative. Chiar şi atunci când se acordă cu dobândă subvenţionată, producătorul 

agricol privat este supus unei asemenea birocraţii, încât i se îngustează în mod fatal 

accesul la credite avantajoase. în aceste condiţii, este foarte dificil să se obţină 

resursele financiare necesare reluării producţiei, mai ales pentru investiţii-suport 

privind ridicarea gradului de tehnologizare a producţiei agroalimentare.  

Pe plan mondial, posesorii unor agriculturi dezvoltate manifestă un curent puter-

nic împotriva subvenţiilor, curent ce este promovat şi în cadrul negocierilor GATT - 

Runda Uruguay. Efectul scontat îl reprezintă creşterea liberalizării schimburilor, ame-

liorarea condiţiilor de concurenţă şi de comercializare pe diverse pieţe.  

În ţara noastră subvenţiile agricole au fost şi sunt amplu dezbătute, chiar dacă în 

prezent, pentru redresarea agriculturii, numeroase argumente pledează pro-subvenţii. 

Pe termen lung, subvenţionarea agriculturii româneşti se va înscrie în tendinţa gen-

erală de reducere treptată a acestora, România aliniindu-se astfel la prevederile din 

Actul Final al Rundei Uruguay.  
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Pentru a oferi populaţiei produse lactate la preţuri scăzute, guvernul a sub-

venţionat în mod tradiţional producătorii. Conform Hotărârii Guvernului nr. 55 din 

ianuarie 1995, pentru laptele de vacă cu un conţinut de 3,5% grăsime STAS 2418-61, 

subvenţiile (sub formă de prime) vor fi de 225 lei/litru în perioada 1 ianuarie - 30 

aprilie, de 170 lei/litru în perioada 1 mai - 31 octombrie şi din nou 225 lei/litru după 1 

noiembrie 1995. Laptele va fi plătit după conţinutul de grăsime. Aceste subvenţii sunt 

plătite numai pentru laptele cumpărat la preţul minim garantat de aceeaşi Hotărâre a 

Guvernului, de respectiv 370 şi 425 lei/litru pentru perioadele menţionate anterior.  

De asemenea aceste subvenţii distribuite către industria laptelui - prin intermediul 

întreprinderilor de prelucrare - nu au avut efectul scontat, şi anume acela de a prelua 

de la producători cantităţi sporite de lapte. Datorită preţului mai ridicat oferit de prelu-

crătorii privaţi sau a faptului că producătorii depind de abilitatea întreprinderii de 

prelucrare de a împrumuta bani pentru a le plăti subvenţia, adesea neplătind la timp, 

majoritatea producătorilor de lapte au căutat şi caută din ce în ce mai des, alte 

canale prin care să-şi vândă laptele. în acelaşi timp, prelucrătorii de stat au pierdut şi 

continuă să piardă segmente de piaţă, micşorându-se gradul de utilizare a capaci-

tăţilor de producţie, cu repercusiuni negative economice şi sociale, până într-acolo 

încât pot deveni în curând nesemnificativi. Un motiv în plus pentru grăbirea procesului 

de privatizare a unităţilor de stat respective.  

 
* 

* * 

 

Pe baza discrepanţelor majore existente în perioada de tranziţie între cant itatea, 

calitatea şi structura ofertei de lapte şi produse lactate şi cererea reală pentru aceste 

produse s-au formulat măsuri de intervenţie - prin principalele pârghii economice - 

menite să asigure securitatea alimentară a populaţiei.  

Abordarea acestor mecanisme economice existente pe piaţa laptelui s -a făcut 

atât în ideea comparării structurilor consumului intern cu cel din ţările dezvoltate, dar 

şi al determinării priorităţilor strategice din politica agricolă pentru 1996-2000-2010.  

Considerăm că propunerile formulate pot contribui la sensibilizarea decidenţilor 

responsabili cu producţia agroalimentară, dar şi la redresarea, dezvoltarea şi modern-

izarea producţiei de lapte, fiindcă România are capacitatea reală de a asigura popu-

laţiei aceste produse alimentare de importanţă vitală.  



PARTAJUL SURPLUSULUI ECONOMIC PE FILIERA 

AGROALIMENTARĂ PE EXEMPLUL RELAŢIEI GRAU-

PAINE TIP STANDARD 

Angela POPESCU 

 

1. Consideraţii cu privire la surplusul economic 

Surplusul economic rezultă din capacitatea unei întreprinderi de a produce mai 

mult decât consumă. Factorul său fundamental este creşterea productivităţii muncii 

şi a raportului de preţuri dintre factorii de producţie şi rezultate.  

În concepţia acestui studiu surplusul economic este o parte din produsul nou 

creat. întregul produs nou creat de munca productivă, corespunzător structurii sale 

materiale, în procesul repartiţiei se divide în două componente distincte: a) produsul 

necesar şi b) produs net - partea ce depăşeşte produsul necesar, concret izată în 

diversele dale forme: profit, dobândă, rentă, etc.  

Teoriile mai recente privind produsul net îl consideră ca rezultat al diferenţei între 

cifra de afaceri şi costul de producţie. Mărimea şi evoluţia acestei diferenţe se află 

sub influenţa condiţiilor specifice în care se desfăşoară producţia în fiecare un itate 

economică şi mediul exterior al acestuia.  

Produsul net creat în unităţile productive este supus unui proces de repartiţie în 

urma căruia se constituie o serie de forme autonome. La repartizarea lui participă 

agenţii economici din sfera producţiei şi circulaţiei produselor-marfa, precum şi statul.  

Printre instrumentele cu ajutorul cărora se constituie formele autonome ale pro-

dusului net, rolul principal revine sistemului de preţuri, creditelor şi impozitelor.  

Deoarece este extrem de dificil de a stabili întreaga sferă a surplusului economic 

creat în activitatea de producţie şi circulaţie ne-am oprit la un indicator cât mai 

apropiat de acesta, şi anume - valoarea adăugată şi profitul net. Dupe cum se ştie, 

aceste categorii măsoară efectul rezultat din utilizarea factorilor de producţie, înde-

osebi a factorilor de muncă şi capital. Valoarea adăugată reflectă suma de bani înca-

sată din vânzarea bunurilor economice peste mărimea cheltuielilor cu materiile prime, 

materiale şi energie, care au fost utilizate pentru producerea bunurilor economice, iar 

profitul net reflectă partea din surplusul economic rămasă după acoperirea 

diferenţelor sarcinii fiscale.  

În acest studiu ne-am propus să realizăm un partaj la nivelul produsului "pâine 

standard" între munca trecută reflectată prin consumurile intermediare şi surplusul 

economic creat, conceput aşa cum s-a arătat mai sus. Totodată se va face şi un 

partaj al provenienţei acestuia prin delimitarea lui la nivelul fiecărei verigi din cele cinci 

faze ale filierei care se analizează (agricultură-stocare-morărit-panificaţie-

comercializare).  
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2. Conceptul de filieră a grâului 

Deoarece termenul de "filieră" este oarecum recent folosit în literatura economică 

românească, se cuvine să explicăm ce se înţelege prin acest termen în cazul econ-

omiei agroalimentare. Filiera agroalimentară este percepută ca o înlănţuire de activi-

tăţi care ajung să pună la dispoziţia consumatorului final un bun situat la extremitatea 

procesului. Analiza filierei constă în a urmări itinerarul unui produs agroalimentar de 

la producţia de materie primă agricolă care serveşte la fabricarea sa, până la utiliz-

area lui ca produs alimentar consumabil; este deci vorba de a urmări itinerarul său de 

la exploataţie agricolă până la farfuria consumatorului, ceea ce marchează prepon-

derenţa funcţiei de aprovizionare în lanţul agroalimentar .  

Analiza unei filiere implică o abordare dinamică care să integreze atât spaţiul 

care se referă la producţie, consum, pieţe determinate, cât şi timpul care caracter-

izează un anumit moment de apariţie pe piaţa bunurilor şi serviciilor a produsului final.  

Filiera reprezintă ansamblul agenţilor economici din sfera producţiei agricole, 

stocării şi circulaţiei produselor, transformării industriale şi al operatorilor pe piaţă. 

Toţi aceşti agenţi economici influenţează în mod direct drumul parcurs de un produs, 

pornind de la stadiul iniţial de producţie (şi al furnizorilor de factori de producţie) la 

stadiul final de consum, filiera fiind formată din toate interacţiunile dintre diverele sale 

structuri componente.  

În cazul concret al filierei pe care o analizăm se pot face câteva referiri metodo-

logice. Astfel: 

 la nivelul agriculturii consumurile intermediare au fost evidenţiate cheltuielile 

efectuate cu sămânţa, produsele chimice, carburanţii, lucrările şi serviciile 

prestate de terţi (mecanizare, cărăuşie); 

 la nivelul industriei alimentare, consumurile intermediare sunt const ituite din: 

materii prime agricole (în cazul nostru, grâul), materiale, combustibil, energie 

electrică şi termică, cheltuielile de transport şi alte cheltuieli materiale; 

 la nivelul stocării şi comercializării principalele consumuri intermediare le re-

prezintă cheltuielile cu transportul, cu energia electrică şi cu combust ibilii. 

În cadrul valorii adăugate sunt cuprinse următoarele elemente: salarii directe şi 

indirecte cu toate cotele aferente asigurărilor sociale şi ajutorului de şomaj, amor-

tizarea capitalului fix, dobânda la credit, valoarea adăugată (TVA) şi profitul net. 

Bunurilor economice peste mărimea cheltuielilor cu materiile prime, materiale şi en-

ergie, care au fost utilizate pentru producerea bunurilor economice, iar profitul net 

reflectă partea din surplusul economic rămasă după acoperirea diferenţelor sarcinii 

fiscale.  

În acest studiu ne-am propus să realizăm un partaj la nivelul produsului "pâine 

standard" între munca trecută reflectată prin consumurile intermediare şi surplusul 

economic creat, conceput aşa cum s-a arătat mai sus. Totodată se va face şi un 

partaj al provenienţei acestuia prin delimitarea lui la nivelul fiecărei verigi din cele cinci 

faze ale filierei care se analizează (agricultură-stocare-morărit-panificaţie-

comercializare).  
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area lui ca produs alimentar consumabil; este deci vorba de a urmări itinerarul său de 

la exploataţie agricolă până la farfuria consumatorului, ceea ce marchează prepon-

derenţa funcţiei de aprovizionare în lanţul agroalimentar .  

Analiza unei filiere implică o abordare dinamică care să integreze atât spaţiul 

care se referă la producţie, consum, pieţe determinate, cât şi timpul care caracter-

izează un anumit moment de apariţie pe piaţa bunurilor şi serviciilor a produsului final.  

Filiera reprezintă ansamblul agenţilor economici din sfera producţiei agricole, 

stocării şi circulaţiei produselor, transformării industriale şi al operatorilor pe piaţă. 

Toţi aceşti agenţi economici influenţează în mod direct drumul parcurs de un produs, 

pornind de la stadiul iniţial de producţie (şi al furnizorilor de factori de producţie) la 

stadiul final de consum, filiera fiind formată din toate interacţiunile dintre diverele sale 

structuri componente.  

În cazul concret al filierei pe care o analizăm se pot face câteva referiri metodo-

logice. Astfel: 

 la nivelul agriculturii consumurile intermediare au fost evidenţiate cheltuielile 

efectuate cu sămânţa, produsele chimice, carburanţii, lucrările şi serviciile 

prestate de terţi (mecanizare, cărăuşie); 

 la nivelul industriei alimentare, consumurile intermediare sunt constituite din: 

materii prime agricole (în cazul nostru, grâul), materiale, combustibil, energie 

electrică şi termică, cheltuielile de transport şi alte cheltuieli materiale; 

 la nivelul stocării şi comercializării principalele consumuri intermediare le re-

prezintă cheltuielile cu transportul, cu energia electrică şi cu combust ibilii; 

 în cadrul valorii adăugate sunt cuprinse următoarele elemente: salarii directe 

şi indirecte cu toate cotele aferente asigurărilor sociale şi ajutorului de şo-

maj, amortizarea capitalului fix, dobânda la credite, valoarea adăugată (TVA) 

şi profitul net.  

 

3. Structura valorică şi fizică a producţiei 

Tabelul 1 - Consumurile intermediare, valoarea adăugată brută şi 
producţia finală pe filiera grâu-pâine "tip standard" în anul 1994 

- mii lei/tonă - 

Specificare 
Grâu 

pentru 

Grâu 

stocat 

Făină "tip 

stand-

Pâine 

"tip 

Comer-

cializare 
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con-

sum 

ard" stand-

ard" 

pâine "tip 

standard" 

1. Materii prime - 220,0 307,5 325,3 - 

2. Sămânţă 7,3 - - - - 

3. Lucrări mecanizate 50,1 - - - - 

4. Substanţe chimice 25,5 - - - - 

5. Materii şi materiale 20,0 0,7 - 27,4 2,0 

6. Combustibili 7,1 0,2 7,5 38,7 3,7 

7. Energie - 0,1 •20,2 7,5 7,5 

8. Cheltuieli de transport - 14,6 4,8 10,7 10,2 

9. Alte cheltuieli - - 10,5 16,4 1,3 

10. Total consumuri in-

termediare (1+9) 

110,0 235,6 350,5 426,0 24,7 

11. Salarii+impozite+ şo-

maj 

4,2 - - - - 

12. Taxa pe pământ 19,6 - - - - 

13. Dobânzi 27,0 58,6 - - - 

14. Impozite 3,8 0,7 6,0 9,0 0,7 

15. TVA 19,2 3,9 64,5 - 0,5 

16. Profit net 42,2 2,5 16,5 20,0 1,8 

17. Amortizare - 0,5 16,0 18,0 1,5 

18. Total valoare adăugată 

brută (11+17) 

110,0 70,4 110,0 67,0 7,3 

19. Producţia finală 

(10+18) 

220,0 306,0 460,5 493,0 32 

20. Ponderea valorii 

adăugate brute în 

producţia finală (%) 

50,0 23,0 23,9 13,6 22,8 

 

La baza analizei de faţă a stat producţia finală realizată în cele cinci faze ale fi l-

ierei ca rezultate medii obţinute la nivel de ţară. S-a folosit indicatorul producţia finală 

pentru a putea evidenţia mai clar componentele sale valorice: costuri şi surplus eco-

nomic.  

Din tabel, se poate constata că la nivelul agriculturii cheltuielile cu mecanizarea 

lucrărilor agricole ocupă cea mai mare pondere (în cadrul consumurilor intermediare 

de 45% şi de 22,7% în cadrul producţiei finale). Aceasta este consecinţă directă a 

creşterii tarifelor percepute de prestatorii de lucrări mecanizate atât cei din sectorul 

privat cât şi cei din sectorul public. Dintre componentele valorii adăugate se pot evi-

denţia dobânzile bancare cu 12,2% şi profitul net cu 19,2% ca pondere în producţia 

finală.  

La nivelul stocării se poate evidenţia că cea mai importantă componentă a va lorii 

adăugate este dobânda, cu o pondere de 19,2% în producţia finală.  

Cea mai mare producătoare de valoare adăugată se dovedeşte a fi agricultura cu 

50% pondere în producţia finală, urmată de faza de stocare, morărit şi comercializare 
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cu ponderi cuprinse între 22,8-23,9% şi în final cu cea mai mică pondere înscriindu-

se panificaţia cu numai 13,6% în producţia finală.  

Pe baza calculaţiilor din tabelul 1 s-a putut determina costul adăugat la nivelul 

fiecărei verigi avându-se în vedere numai cheltuielile ce se efectuează pentru pâine, 

dând la o parte cota de cheltuieli care revine produsului secundar - tărâţa - care ia 

altă destinaţie (hrana animalelor).  

Pentru pâinea tip "standard" randamentul de procesare este următorul:  

1 kg grâu = 0,706 kg faină tip "standard" = 1 kg de pâine tip "standard"  1 

La nivelul agriculturii din valoarea totală a tonei de grâu revin pentru pâine numai 

70,6 procente (220 lei/kg grâu x 70,6% =155,4 lei) 

În faza de stocare (tabelul 1) s-a considerat că din valoarea totală a grâului sto-

cat dacă se înlătură valoarea materiei prime (grâul achiziţionat) rămân cheltuielile 

adăugate prin stocare, din care se reţin numai cheltuielile care revin pentru faină.  

306 lei/kg grâu stocat - 220 lei/kg grâu achiziţionat = 86 lei/kg (comisionul) 86 lei 

x 70,6% = 60,7 lei pentru făină 

În faza de morărit din valoarea grâului măcinat se înlătură valoarea grâului stocat 

şi rămân cheltuielile de morărit.  

460,5 lei - 307,5 lei = 153 lei/kg pentru măcinat 153 lei x 70,6% = 108,7 lei revin 

pentru faină 

În faza de panificaţie s-a înregistrat un cost adăugat de 168,2 lei/kg de pâine tip 

"standard".  

493 lei/kg pâine - 325,3 lei pentru faină = 168,2 lei cheltuielile panificaţiei 

Activităţii comerciale i-a revenit un adaos comercial de 32 lei/kg de pâine tip 

"standard".  

4. Matricea costurilor şi profiturilor nete adăugate pe filieră 

Pe baza metodologiei prezentate s-a construit matricea costurilor adăugate de 

fiecare verigă succesivă antrenată în acest proces şi s -a realizat partajul surplusului 

economic obţinut la nivelul fiecărei verigi, aşa cum se poate vedea din datele de mai 

jos.  
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Tabelul 2 - Costul adăugat, consumurile interme diare şi valoarea 
adăugată brută înscrise pe filiera grâu - pâine tip "standard" în anul 

1994 

 
Costul 

adăugat 

Ponder-

ea 

costului 

adăugat 

Consumuri  

intermediare 
Valoarea adăugată brută 

lei/kg % lei/kg % 

profit 

net 

lei/kg 

Agricultură 155,4 29,6 77,7 50,0 77,7 50,0 28,1 

Stocare 60,7 11,6 11,0 18,1 49,7 81,9 2,0 

Morărit 108,7 20,7 31,0 28,5 77,7 71,5 12,0 

Panificaţie 168,2 32,0 101,2 60,0 67,0 40,0 29,0 

Comerţ 32,0 6,1 24,7 77,2 7,3 22,8 1,9 

Total 525,0 100,1 245,4 - 279,6 - 73,0 

 

Se poate observa că veriga privind agricultura participă cu un cost adăugat de 

155,4 lei/kg de pâine adică 29,6 % din preţul de comercializare al pâinii.  

Veriga panificaţiei adaugă cele mai multe cheltuieli - 32 % din preţul pâinii, aces-

te cheltuieli fiind formate în proporţie de 60% din consumuri intermediare şi 40% din 

valoarea adugată brută.  

Verigile în care se produce cea mai multă valoare adăugată brută sunt reprezen-

tate de agricultură şi morărit.  

Se poate remarca că în valoarea totală a acestui produs, valoarea nou creată re-

prezintă 53,3%, depăşind cu 6,6 procente valoarea muncii trecute încorporate sub 

forma consumurilor intermediare. La crearea acestui surplus economic au participat 

agricultura şi morăritul cu 27,8% fiecare, panificaţia cu 24%, faza de stocare cu 

17,8% şi comerţul cu 2.6%.  

Indicatorul care interesează în cea mai mare măsură orice agent economic in-

diferent în ce domeniu îşi desfăşoară activitatea este profitul net. La nivelul filierei an-

alizate s-a realizat un profit net de 73 lei/kg pâine rezultat din cumularea profitului net 

care revine numai pentru producerea pâinii în cele cinci faze. Se constată că panifi-

caţia realizează 39,2% din întregul profit net, agricultura 39%, morăritul 16,4%.  

Referitor la profitul net din agricultură trebuie menţionat că acesta este deformat, 

în realitate fiind cu mult mai mic, deoarece în agricultura privată sunt multe cheltuieli 

fi ce evidenţiate (munca membrilor de familie, lucrări de cărăuşie executate cu mijlo-

ace proprii etc.).  



IMPLICAŢIILE ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA 

EUROPEANĂ ASUPRA COMERŢULUI SĂU EXTERIOR 

AGRICOL 

Iuliana PRESURĂ 

 

 

Rezumat 

Lucrarea elaborată se doreşte să fie o radiografie a comerţului exterior agricol 

românesc, în general şi a comerţului său cu Uniunea Europeană, în special.  

Într-o lumină specială trebuiesc privite condiţionările şi facilităţile obţinute în baza 

Acordului de Asociere a României cu Uniunea Europeană.  

Modul în care sunt utilizate cotele, conţinute de acest capitol al Acordului de 

Asociere, oglindeşte, în bună măsură eficienţa producţiei noastre agricole şi implicit a 

comerţului exterior, în perioada de după 1989.  

De asemenea, lucrarea îşi propune o clarificare privind pregătirea aderării 

României la Uniunea Europeană şi din prisma implicaţiilor asupra comerţului său ex-

terior cu produse agricole.  

1. Comerţul exterior agricol românesc 

Economia României a fost dominată de exporturile cu cereale, ce durează de la 
jumătatea secolului XIX şi din perioada interbelică. După izbucnirea Primului Război 
Mondial, România se situa pe locul IV în lume la exportul de cereale şi pe locul V la 
exportul de grâu.  

România era strâns dependentă de exporturile cu cereale. Economia ţării a fost 
expusă la serioase efecte adverse, reflectate şi în comerţul său agricol, atât în peri-
oada Depresiunii cât şi după aceea.  

Creşterea producţiei agricole şi a ofertei acesteia pe pieţele tradiţionale, intensa 
competiţie din partea SUA, Canada şi Australia şi radicala reformă agrară din 1921, 
au marcat o importantă mutaţie în întregul comerţ exterior agricol al României inter-
belice, în special pentru grâu şi porumb.  

Comerţul exterior agricol a continuat să aibă un rol important şi după cel de-al 
Doilea Război Mondial. Principala mutaţie în evoluţia sa a fost orientarea relaţiilor 
comerciale spre Uniunea Sovietică şi celelalte ţări membre CAER şi reducerea pon-
derii cerealelor în totalul exportului.  

După 1989 s-a produs o schimbare dramatică în balanţa comercială a agriculturii. 
In primii ani, în evoluţia acesteia, guvernul a adoptat interdicţii la export pentru pro-
dusele agricole şi măsuri de creştere a importurilor de alimente pentru a limita 
scăderea standardelor de viaţă ale populaţiei şi, în particular, a populaţiei urbane.  
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Tabelul 1 - Comerţ exterior agroalimentar în total comerţ exterior al 
României 

- mil. $ US - 

Anii 
Export (FOB), din care: Import (CIF), din care: 

Sold, din care comerţ ex-
terior 

Total ţară Agricol Total ţară Agricol Total ţară Agricol 
1989 10483,0 527,0 8434,0 366,00 +2049,0 +161,0 
1990 5775,5 82,2 9202,5 1165,1 -3427 -1082,9 
1991 4265,7 260,2 5793,4 771,0 -1527,7 -510,8 
1992 4363,4 289,9 6259,6 956,8 -1896,2 -666,8 
1993 4892,2 328,7 6521,7 943,3 -1629,5 -614,6 
1994 6151,3 397,9 7109,0 664,0 -957,7 -266,1 
1995 7519,5 501,0 9410,4 821,7 -1890,9 -320,7 

Sursa: Buletin Statistic de Comerţ Exterior nr. 12/1995 

Agricultural Situation and Prospects in the Central and Eastern European Countries. 

Report for Romania, May 1995, Working Document.  

 
Din 1994, România a încercat să-şi orienteze politicile de comerţ exterior agricol 

către creşterea exporturilor şi substituirea importului. Principalele măsuri au fost: 
creşterea tarifelor la importul de grâu (de la 10. 000 la 40. 000 lei/t) şi tarifele la lapte 
(de la 5. 000 la 10. 000 lei/hl, în ianuarie 1994); o "taxă compensatorie" la importurile 
de vin pentru a controla marea creştere a importului de vin, în ianuarie 1994; s -au 
stabilit preţuri minime de import pentru: grâu (150 US $/t), orz (126 US $/t), roşii (615 
US $/t), cartofi (124 US $/t) şi ulei de floarea soarelui (1035 US $/t).  

La această imagine a comerţului exterior agricol românesc au contribuit în pro-
porţii mai mici sau mai mari şi în perioade diferite, următorii factori : 

a. declinul producţiei agricole, mai ales din primii ani de după 1989;  
b. colapsul pieţelor CAER, în general şi piaţa fostei Uniuni Soviective, în particu-

lar; 
c. reunificarea Germaniei. Germania Democrată a fost o piaţă tradiţională pentru 

exporturile agricole româneşti; 
d. embargoul internaţional impus Irakului, un alt partener tradiţional de comerţ 

pentru România. O influenţă nefavorabilă asupra comerţului exterior, în gen-
eral, inclusiv asupra celui cu produse agricole a avut şi embargoul impus 
Serbiei de către ONU şi restricţionarea traficului pe Dunăre.  

Comerţul extern agricol a urmat aceeaşi tendinţă ca şi evoluţia economiei 
româneşti, în general, şi a agriculturii, în special. De pildă, dacă urmărim evoluţia 
producţiei agricole în perioada 1989-1995 observăm că după o scădere a ei în primii 
ani, până în 1992, ulterior evoluţia ei se înscrie pe o curbă ascendentă, astfel încât în 
1995, producţia agricolă a atins 96,6% din nivelul său din 1989. De remarcat că, 
totuşi, această creştere a producţiei agricole nu asigură încă un sold pozitiv al 
comerţului exterior agricol. Modul cum a evoluat comerţul exterior agricol în perioada 
1989-1995 poate fi urmărit în datele tabelului anterior.  

O primă observaţie este că exportul agricol, după ce a scăzut în 1990 la 15,6% 

din nivelul său din 1989, în restul perioadei prezintă o creştere constantă. La nivelul 

lui 1995 s-a realizat un export agricol în valoare de 501 mil. $ USD, o valoare apropi-



 

 
274 

ată de cea din 1989, adică 95 %. Observăm că tendinţa de revenire a producţiei 

agricole la nivelul său din 1989 se reflectă ca atare şi asupra exportului de produse 

agricole.  

Referitor la importul de produse agricole, în perioada urmărită, el a depăşit nivelul 

său din 1989. Depăşirile se situează în 1994 la 1,81%, iar în 1990 la 3,18 %. De 

asemenea, importul a depăşit exportul, în fiecare an generând un sold negativ. Pe 

întreaga perioadă 1990-1995 acest sold negativ însumează 2632,2 mil. $, revenind în 

medie anual 438,8 mil. lei. Pe ansamblu se poate spune că balanţa comercială 

agricolă a realizat o diminuare a soldului său negativ în ultimii 2 ani, de la 614,6 mil. 

$ în 1993 la 253,4 mil. $ în medie anual, adică la sub jumătate din nivelurile sale an-

terioare.  

Procentul exporturilor agricole în totalul exporturilor pe ţară se menţine relativ 

constant la 6,1 şi 6,7 % cu excepţia anului 1990.  

2. Comerţul exterior al României cu Uniunea Europeană 

Cel mai important partener de comerţ pentru România este Uniunea Europeană. 

România este o ţară foarte dependentă de agricultură, proporţia agriculturii în PIB fiind 

de 20,2 %. Nu trebuie uitat faptul că în perioada de tranziţie agricultura a jucat un rol 

de tampon în deteriorarea situaţiei economice generale.  

Balanţa comerţului agricol între România şi Uniunea Europeană este favorabilă 

acesteia din urmă, aşa cum se poate observa din tabelul de mai jos.  

 
Tabelul 2 - Evoluţia comerţului exterior agricol al României cu 

Uniunea Europeană în perioada 1989- 1995 

Export FOB Import CIF 

Anii 
Export total 

(mil. ECU) 

din care: cu U. E. 
Import to-

tal (mil. 

ECU) 

din care: cu U. E. 
Sold comercial 

(mil. ECU) 

mil. ECU % mil. ECU % Total UE 

1989 479 103 21,5 333 82 24,6 + 146 +21 

1990 64 41 64,0 880 267 30,3 -816 -226 

1991 199 76 38,1 622 243 39,0 -423 -167 

1992 223 78 34,9 761 324 42,5 -538 -246 

1993 281 82 29,1 826 318 38,4 -545 -236 

1994 334 104 31,1 556 180 32,3 -222 -76 

1995 400,8 116 23,2 675,6 2248 24,36 -2568 -1088 

Sursa: Agricultura situation and prospects in the Central and Eastern European Countries. 

Report for Romania, iunie 1995.  

 

 

În această perioadă paritatea ECU/USD a fost următoarea: 
ECU/USD 
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 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

1 $ (USD) 0,908 0,785 0,807 0,770 0,854 0,880 0,800 

 

În general, ponderea exporturilor agroalimentare către Uniunea Europeană s -a 

menţinut înjur de 30%, cu o valoare maximă în 1990 de 64% şi cu minime de 21,5% 

în 1989 şi 29,1% în 1993. S-a observat o uşoară redresare a exporturilor către Uni-

unea Europeană în 1994 (31,1%). Totuşi tendinţa generală a acestor exporturi către 

Uniunea Europeană este descendentă.  

Proporţiile importurilor de produse agroalimentare, în totalul importurilor din UE, 

au tendinţa de a rămâne stabile, în jur de 30%, în unele cazuri (ex : zahărul) vor în-

cepe să crească, urmare a scăderii producţiei din ultimii ani.  

În 1994, deficitul comerţului agricol cu Uniunea Europeană reprezintă 34% din to-

talul deficitului comerţului agricol. Printre cauzele care au condus la această situaţie 

se pot aminti: 

 neîndeplinirea condiţiilor de calitate, prezentare, ambalare, sanitare şi 

fitosanitare cerute; 

 costuri de producţie mai mari decât în Uniunea Europeană, ceea ce deter-

mină, pentru produsele noastre preţuri necompetitive; 

 lipsa de informaţii şi flexibilitate a exportatorilor de produse agrioalimentare.  

Ca orientare generală a fluxurilor comerciale ale României în Uniunea Europeană, 

principalele ţări sunt: Germania, Italia, Franţa şi Marea Britanie. Aceeaşi tendinţă era 

şi înainte de 1990 dar se menţine şi astăzi, atât la export cât şi la import.  

 
Tabelul 3 - Fluxurile comerciale ale României în Uniunea Europeană, 

1990-1995 

- mil. $ - 

Anii 

Exporturi de mărfuri în aceste ţări Imporituri de mărfuri în aceste ţări 

Total din 

care 
Franţa 

Ger-

mania 
Italia 

Marea 

Britanie 

Total din 

care 
Franţa 

Ger-

mania 
Italia 

Marea 

Brita-

nie 

1990 1956,7 201,5 645,8 519,0 126,6 2004,5 176,6 1079,1 108,5 167,3 

1991 1575,7 171,3 463,1 261,9 159,3 1663,6 222,0 591,1 208,9 147,8 

1992 1535,0 171,3 479,3 265,2 157,6 2584,0 474,5 826,3 487,2 187,7 

1993 2023,2 219,3 699,7 406,3 184,8 2955,0 506,7 1031,2 614,0 170,5 

1994 2965,0 315,6 987,7 794,9 200,6 3427,0 361,7 1278,1 841,2 223,3 

1995 3998,1 425,6 1340,3 1171,0 223,4 4665,9 490,0 1612,2 1245,4 268,0 

Total 14053,7 1504,6 4615,9 3418,3 1052,3 17300,1 2231,5 6418 3505,2 1164,6 

Sursa: Buletin Statistic de Comerţ Exterior, nr. 12/1995, Comisia Naţională pentru 

Statistică 
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Exporturile totale de mărfuri agroalimentare către aceste ţări (între 1990-1995) 

s- au cifrat la 14053,7 mil. $ USD. Pe primul plan se situează Germania cu 4615,9 

mil. $, urmată de Italia cu 3418,3 mil. $ .  

Importurile totale de produse agroalimentare în aceeaşi perioadă au fost de 

17300,1 mil. S. Ierarhia se menţine şi de această dată: Germania 6418 mil. $, Italia 

3505,2 mil. $ etc.  

Cea mai mare pondere în importul agricol cu Uniunea Europeană o deţin: pro-

dusele alimentare, băuturile şi tutunul (211 mil. $ în 1995). Volumul ridicat de import 

la aceste articole se explică prin faptul că ele reprezintă o sursă facilă de comer-

cializare pentru foarte multe firme particulare apărute după 1989.  

În fiecare an volumul importurilor din această categorie, din U. E. , a fost mai 

mare de 135 mil. $. Principalele ţări furnizoare de asemenea produse sunt ; Franţa (44 

mil. $ în 1995) şi Germania (44,7 mil. $ în 1995). O creştere constantă a importurilor, 

provine din Italia: 23 mil. $ în 1994 şi 27,9 mil. $ în 1995.  

În ceea ce priveşte animalele şi produsele animale, ele au constituit un puternic 

articol pentru import în 1990 (157,1 mil. $) din care 110 mil. $ provin din Germania. în 

următorii ani, însă, importul s-a stabilizat undeva în jurul a 35 mil. S. Exportatori con-

stanţi pentru România au fost: Olanda (7,8 mil. $ în 1995), Franţa (7,9 mil. $ în 1995) 

şi Germania (5,8 mil. S în 1995).  

Referitor la carne şi măruntaie din carne, după un import masiv în 1990 (90,7 mil. 

S), acestea au scăzut drastic până în 1995 (6,2 mil. S), cel mai importanţi parteneri 

fiind Franţa şi Italia (tabelul 4).  

 
Tabelul 4 - Structura importurilor pe tipuri de mărfuri agroalime ntare  

şi pe ţări de origine  

- mil. $ - 

Tipuri de măr-

furi importate 

Total UE Austria Franţa Ger-

mania 

Irlanda Italia Olanda M. Bri- 

tanie 

Grecia 

Animale şi produse animale 

1990 157,1 3,7 23,0 110,0 5,2 3,0 4,4 3,5  

1991 37,6 2,8 6,1 14,7 2,7 3,3 5,5 0,8  

1992 44,2 1,3 3,0 12,6 0,1 5,5 15,2 3,8  

1993 26,4 0,5 2,6 5,5 0,1 0,5 11,9 2,2  

1994 31,6 1,4 8,1 6,1 0,2 0,9 7,9 3. 1  

1995 40,5 1,5 7,9 5,8 2,4 1,7 7,8 5,0  

Carne şi măruntaie din carne 

1990 90,7 1,6 23,0 56,9 4,2 2,7 0,4 -  

1991 10,0 - 0,2 5,6 2,7 1,3 - -  

1992 15,2 0,4 1,2 6,7 0,1 0,5 1,1 3,8  

1993 5,2 0,1 0,5 0,5 - 0,3 1,5 2,1  

1994 7,2 0,9 2,7 1,2 0,2 0,4 0,7 0,5  

1995 6,2 0,9 1,5 0,2 - 1,3 0,7 -  
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Tipuri de măr-

furi importate 

Total UE Austria Franţa Ger-

mania 

Irlanda Italia Olanda M. Bri- 

tanie 

Grecia 

Produse vegetale 

1990 25,6 9,8 5,0 21,7  5,7 16,3 6,6 12,7 

1991 175,8 22,3 77,7 26,7  6,3 14,6 0,8 24,2 

1992 226,8 10,0 141,4 24,3  4,8 12,0 3,4 24,4 

1993 278,1 7,2 217,6 11,6  4,2 5,9 2,4 13,3 

1994 43,5 3,0 10,5 3,3  1,1 0,5 0,9 8,3 

1995 29,9 2,9 3,3 5,7  1,7 2,7 0,2 11,9 

Produse alimentare băuturi şi tutun 

1990 180,3 17,0 43,1 28,3  6,0 30,5 15,9  

1991 147,3 10,7 24,2 13,7  9,6 17,5 33,4  

1992 141,2 15,9 17,7 25,5  17,1 18,9 9,0  

1993 136,1 8,5 22,6 21,8  29,4 13,4 5,9  

1994 147,8 17,9 28,9 30,0  23,3 12,3 4,3  

1995 211,0 24,7 44,0 44,7  27,9 13,3 6,5  

Zahăr şi produse zaharoase 

1990 39,1 - 38,9 -  0,1 0,1 5,9  

1991 51,7 1,3 19,3 1,2  0,1 0,1 27,7  

1992 29,4 4,1 2,6 10,0  3,4 4,6 3,9  

1993 15,5 1,8 0,3 3,9  3,2 1,0 2,5  

1994 16,7 2,2 0,5 5,8  1,0 1,8 2,5  

1995 30,2 6,2 0,9 14,9  2,6 0,7 2,5  

Sursa: Buletin Statistic de Comerţ Exterior nr. 12/1995, publicaţie a Comisiei Naţionale 

pentru Statistică 

 

Volumul importurilor de produse alimentare, băuturi şi tutun a suferit o uşoară 

scădere din 1990 până în 1993 (180,3 mil. S la 136,1 mil. S) pentru că în 1995 să se 

revigoreze ajungând la 211 mil. .  

Sursele de provenienţă pentru aceste produse sunt Germania, Franţa, Marea 

Britanie, Austria, Italia.  

Supraproducţia existentă la fructe şi legume pe piaţa Uniunii Europene a făcut ca 

pe pieţele noastre să apară importul de produse de acest tip. Principalele furn izoare 

de produse vegetale pentru România sunt Franţa şi Grecia (produse mediteraneene), 

Germania, Italia şi Olanda. în prezent tendinţa este de scădere la acest tip de import 

(29,9 mil. S).  

Zahărul şi produsele zaharoase constituie un articol al importurilor noastre din 

ţările Uniunii Europene. Este un import util pentru a asigura necesarul de consum al 

populaţiei (în ceea ce priveşte zahărul). Importul de zahăr şi produse zaharoase s-a 

menţinut aproape constant, înjur de 30 mil. S, doar cu unele oscilaţii în plus (51,7 

mil. S în 1991) sau în minus (15,5 mil. S în 1993).  
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Tabelul 5 - Structura exporturilor (FOB) pe tipuri de mărfuri 
agroalimentare şi pe principalele ţări din Uniunea Europeană 

destinatare 

- mil. S - 

Tipuri de mărfuri 

exportate 

Total 

UE 

Ţări destinatare 

Franţa Germania Italia Olanda Austria 

Animale vii şi produse animale 

1990 9,2 0,9 1,6 4,6 - 1,7 

1991 64,3 5,2 23,9 8,9 5,6 13,6 

1992 53,1 6,0 17,0 14,7 5,4 5,2 

1993 31,9 3,2 8,4 8,2 2,4 3,8 

1994 48,9 3,1 9,2 20,7 1,5 4,0 

1995 49,3 4,3 5,7 24,7 2,9 2,9 

Animale vii 

1990 4,6 0,8 0,1 3,6 - 0,1 

1991 6,2 1,0 1,1 2,7 - 0,1 

1992 10,7 0,5 0,4 8,5 - 0,4 

1993 7,2 0,1 0,3 6,3 - 0,1 

1994 23,8 0,1 0,5 19,0 0,1 - 

1995 28,5 - 0,6 23,3 0,1 - 

Carne şi măruntaie comestibile 

1990 3,0 0,1 0,8 1,0 - 1,1 

1991 40,2 2,6 17,4 5,2 0,5 11,3 

1992 26,2 1,6 12,1 5,2 2,1 2,4 

1993 15,5 0,5 6,9 1,4 0,2 2,4 

1994 14,5 0,4 6,0 1,3 0,2 2,0 

1995 7,8 0,1 2,1 1,0 0,5 0,4 

Produse vegetale 

1990 13,9 0,3 7,7 1,7 1,7 2,2 

1991 39,4 1,3 16,3 3,4 6,1 10,8 

1992 34,6 1,2 15,4 3,8 2,6 9,1 

1993 36,1 1,9 14,6 7,8 2,8 7,1 

1994 42,5 2,2 13,1 9,6 4,7 8,8 

1995 48. 0 2,0 14,9 15,8 3,6 7,5 

Băuturi alcoolice şi nealcoolice 

1990 7,5 - 5,5 - 0,3 - 

1991 8,8 0,1 5,4 - 0,5 - 

1992 10,7 0,1 6,2 - 0,6 - 

1993 10,6 0,1 6,8 - 0,3 - 

1994 12,2 0,4 6,4 - 0,3 0,6 

1995 16,1 0,1 9,5 - 0,3 0,2 
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Sursa: Buletin Statistic de Comerţ nr. 12/1995, publicaţie a Comisiei Naţionale pentru 

Statistică.  

 

Structura exporturilor româneşti de mărfuri agroalimentare în U.E. arată că prin-

cipalele produse din această categorie sunt: animalele vii şi produsele animale, pro-

dusele vegetale, carnea şi măruntaiele din carne, băuturile alcoolice şi nealcoolice 

ocupă un loc mai modest.  

3. Facilităţi şi condiţionări pe baza acordului de asociere a României 

la Uniunea Europeană 

Acordul de Asociere reprezintă un document de bază care reglementează rapor-

turile cu Uniunea Europeană şi constituie un prim pas spre aderare. Asocierea 

României la Uniunea Europeană înseamnă, în plan economic, crearea unei zone de 

liber schimb, cooperare economică şi financiară în sprijinul restructurării economiei 

româneşti, iar pe plan politic, crearea unui cadru instituţional pentru realizarea unui 

dialog politic între părţi. Pentru produsele agroalimentare ale ţării noastre, crearea 

unei zone de liber schimb Uniunea Europeană - România reprezintă un obiectiv fun-

damental al Acordului European, semnat de România la 1 februarie 1993.  

Comerţul exterior cu produse agricole româneşti beneficiază de tratamente mai 

avantajoase comparativ cu celelalte state terţe, care nu au încheiat cu Uniunea Euro-

peană acorduri de asociere.  

Concesii importante s-au acordat de către UE pentru consolidarea avantajelor 

(SGP) 

Lucrul cel mai important l-a constitut eliminarea tuturor restricţiilor cantitative şi 

introducerea de contingente tarifare preferenţiale pentru o serie de produse, din car-

ne, lapte, fructe şi legume. Această din urmă concesie a fost devansată cu 6 luni, 

fiind pusă în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 1994.  

Se prevăd astfel, importuri în Uniunea Europeană a unor cantităţi prestabilite într-

un regim vamal preferenţial în care taxa aplicată este cu până la 60% mai redusă 

decât cea aplicată normal importurilor din ţările terţe (tabelul 6).  

Comisia Europeană examinează, în mod continuu, posibilităţile de îmbunătăţire 

continuă a regimului comerţului cu produse agricole, în special în urma ultimelor evo-

luţii, ca de exemplu aplicarea rezultatelor Rundei Uruguay a GATT şi lărgirea Uniunii 

Europene la 15 membri.  

 

Tabelul 6 - Principalele produse care beneficiază de concesii 
comerciale acordate de Uniunea Europeană - pe ţări - (cantităţile în 

tone, pe 5 ani, ale fiecărui acord) 

Nr. 

crt. 
Specificaţii Polonia Cehia 

Slova-

cia 
Ungaria România 

Bulga-

ria 

A. Reduceri de impozit vamal: 50% 
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Nr. 

crt. 
Specificaţii Polonia Cehia 

Slova-

cia 
Ungaria România 

Bulga-

ria 

1.  Raţă şi carne 

de raţă 

1300 215 160 1940 - 150 

2.  Gâscă şi carne 

de gâscă 

17200 1220 280 17300 140 614 

3.  Carne de porc       

 - sărată 3000 - - 1500 - - 

 - conservată 9600 - - 300 1360 - 

4.  Cârnaţi 2250 - - 6000 820 - 

B. Reduceri de impozit vamal: 20%-40%-60% 

1.  Carne de vacă 5600 2670 1330 6600 1350 180 

2.  Oi şi carne de 

oaie 

9000 1660 3340 13000 826 1875 

3.  Porci vii şi car-

ne de porc 

11200 4270 2130 30000 12270 200 

4.  Grăsimi - 490 210 - - - 

5.  Pui şi carne de 

pui 

8400 4810 2490 31450 1000 1550 

6.  Carne de  

curcan 

1400 250 450 4100 - - 

7.  Lapte praf 4100 2240 1160 - - - 

8.  Unt 1400 910 490 - - - 

9.  Brânză 2800 700 700 1400 1400 2000 

10.  Ouă (inclusiv 

uscate) 

1720 7140 3550 1740 - 290 

11.  Grâu şi faină 

de grâu 

- 13500 13500 232000 19640 2200 

12.  Orz pentru malţ - 27400 13600 - - - 

13.  Malţ - 33900 13600 - - - 

14.  Hamei - 5470 680 - - - 

C. Reduceri de taxă vamală: 20%-40%-60% 

1.  Cartofi 4400 - - - - 2440 

2.  Tomate - - - - 4050  

3.  Castraveţi 1500 - - 2020 870 _ 

4.  Ceapă 148090 - - 58300 170 980 

5.  Legume us-

cate şi 

îngheţate 

57050 - - 33550 150 1360 

6.  Ciuperci 33880 - - - 140 2390 

8.  Tomate con-

servate 

- - - 6850 670 15830 

9.  Suc de fructe 8200 - - 7350 1420 4070 



 281 

Sursa: Europe Agreements şi sumarul tabelelor în TRACY (ed), "East-West European 

Agricultural Trade - The Impact of Association Agreements" (Agricultural Policy 

Studies, Genappe, Belgium, 1994).  

 

La exportul produselor româneşti în Uniunea Europeană se acordă următoarele 

facilităţi: 

 se reduc cu 50% taxele de prelevare, în cadrul unor contingente cantitative 

(carne de gâscă, conserve de carne de porc, cârnaţi);  

 se reduc cu 20% în primul an, cu 40% în al doilea an, cu 60% în anii 3-4 şi 5 

taxele de prelevare pentru unele contingente cantitative la: carne de bovine, 

ovine vii, carne de porc, carne de pasăre, brânzeturi, grâu;.  

 se reduc taxele vamale exprimate ad valorem şi chiar se elimină complet 

pentru cantităţi nelimitate la un număr de 58 de poziţii tarifare; 

 se reduc taxele vamale cu 20% în primul an, cu 40% în al doilea an şi cu 

60% în anii 3-4 şi 5 la cantităţi limitate pentru 70 de poziţii tarifare hort icole.  

La importurile României din Uniunea Europeană se acordă următoarele concesii: 

 reducerea taxelor vamale cu 10% în primul an, cu 15% în al doilea an, cu 

20% în al treilea an şi cu 20% în anii 4 şi 5 pentru 265 de poziţii nelimitate 

sau în limitele unor contingente cantitative (o asimetrie în favoarea 

României).  

Pe termen mediu şi lung, în vederea menţinerii unor legături comerciale active, în 

concordanţă cu angajamentele României luate prin Acordul final al Rundei Uruguay 

se au în vedere: 

 accesul pe piaţă - respectarea regimului vamal de import care prevede re-

ducerea tarifelor vamale cuprinse între 6-36%, acestea vor fi reduse succesiv, 

în medie cu 15% pe fiecare produs, într-o perioadă de 6 ani; 

 subvenţii la export - în anumite limite cantitative şi valorice în conformitate 

cu GATT; 

 suportul intern - sprijin intern acordat producătorilor agricoli (subvenţii pe di-

verse domenii, limitate valoric).  

Printre obiectivele perfecţionării comerţului exterior agricol Uniunea Europeană - 

România, se prevede (în urma Rundei Uruguay): 

 încadrarea acestui comerţ (în special în ceea ce o priveşte pe România) în 

condiţiile de calitate sanitare şi fitosanitare; 

 la nivelul anului 1999 va exista: 

 comerţ exterior agricol restricţionat; 

 se vor realiza cotele acordate; 

 balanţa comercială va fi echilibrată; 

 comerţul exterior agricol românesc se va adapta la standardele euro-

pene.  

 la nivelul anilor 2004: 

 va exista un comerţ complet liberalizat; 

 se vor realiza noile cote obţinute; 
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 balanţa comercială va fi pozitivă; 

 comerţul exterior agricol românesc va fi complet adaptat cerinţelor Uniu-

nii Europene.  

Pentru România principalul ajutor pentru exporturi şi cheltuielile ce vor fi permise 

în anii 2000 şi 2004, conform specialiştilor, făcute sub Acordul Rundei Uruguay, au o 

tendinţă de scădere de la 2830 mii. Ici1 (1995) la 2202 mil. lei* (2004) (tabelul 7).  
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Tabelul 7 - Subvenţii permise la export în conformitate cu Runda 
Uruguay a Acordului GATT 

- tone - 

Nr. crt.  Specificaţii 1995 2000 2004 

1.  Cereale 332100 310600 283500 

2.  Seminţe pentru ulei 3200 3090 2750 

3.  Ulei vegetal  97500 93900 83600 

4.  Zahăr 172900 165900 147600 

5.  Vin 9400 8070 7900 

6.  Fructe 155600 149300 132800 

7.  Legume 130400 125100 111400 

8.  Carne pasăre 32600 31300 27800 

9.  Altă carne } 161200 154600 137600 

10.  Animale vii 19600 18800 16700 

11.  Ouă j 1390 1310 1110 

12.  Brânză 13000 12500 11100 

13.  Unt şi ulei de unt 16900 16200 14500 

14.  Cheltuieli permise - mil. lei - 2830 2657 2202 

*) carnea de vită, carnea de porc, carnea de oaie, carnea conservată şi produse din carne  

**) mil. unităţi 

***) lei constanţi (1986-1989) Sursa: Romania GATT Schedule.  

 

4. Utilizarea de către România a cotelor de export agricol acordate de 

Uniunea Europeană 

Odată cu intrarea în vigoare în mai 1993 a Acordului interimar cu Uniunea Euro-

peană s-a dovedit că cele mai importante prevederi sunt cotele preferenţiale pentru 

produse agroalimentare.  

 
Tabelul 8 - Utilizarea cotelor Acordului European cu România 

- tone - 

Produse 

1 iulie 1994 - 30 iunie 1995 

Comentarii Cota dis-

ponibilă 

Cota utili-

zată 

% de uti-

lizare 

Grâu comun 20200 0 0 Export interzis 

Brânză 1330 42 3,1 Fermierii privaţi vând pe piaţa 

liberă evitând prelucrătorii indus-

triali (ce aparţin statului) 

Carne de pui 1022 256 25,1 Insuficienţă internă? Numai o 

companie de export 

Carne de vacă 1390 1002 72,1 Trend ascendent: ar putea con-

tinua, numărul şeptelului se re-
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Produse 

1 iulie 1994 - 30 iunie 1995 

Comentarii Cota dis-

ponibilă 

Cota utili-

zată 

% de uti-

lizare 

face 

1994     

Cârnaţi 786 0 0 Pastă porcină interzisă de U. E.  

Cârnaţi de porc 1302 0 0 Pastă porcină interzisă de U. E.  

Carne de porc 

proaspătă, 

îngheţată, conge-

lată 

11230 9 0,1 Pastă porcină interzisă de U. E.  

Oi şi capre vii 595 735 123,6 Vânzarea panicadră în perioada 

de iniţială tranziţie? Preţuri UE 

mai bune pentru carne? 

Carne de oaie şi 

capră 

95 4 4,2 Cotă redusă alocată 

Sursa: Commission Working document on "Tariff Quota Utilization" by Central European 

Countries under the European Agreements, submitted to Council, end June 1995, 

complemented by direct communication from Commission.  

 

 

Tabelul 9 - Utilizarea cotelor din Acordul European: România 

- tone - 

Produse 

1 ianuarie 1994- 

30 iunie 1995 

1 iulie 1994 - 

30 iunie 1995*0 

Comentarii Cota 

dispo 

nibilă 

Cota 

utili 

zată 

% 

utilizări 

Cota 

dispo 

nibilă 

Cota 

utili 

zată 

% 

utilizări 

Carne de 

gâscă 

55 0 0 194 0 0 Nu există producţie de gâ-

scă comercializabilă? 

Tomate 1780 71 4 3720 86 2,3 Lipsă de informaţii 

Castraveţi 810 217 26,8 1760 504 18,6 Cu aranjamente prefer-

enţiale 

Ardei 935 0 0 2020 59 1,9 Multe firme mici, piaţă 

Prune 980 0 0 2130 2020 94,9 dezorganizată, preţul de 

Căpşuni 940 600 63,8 2030 203 10,0 referinţă al UE nerespectat, 

Fructe us-

cate 

310 119 38,4 670 653 97,4 cauzând suspendarea 

pentru toţi exportatorii 

Ulei de 

floarea 

soarelui 

1475 0 0 3190 0 0 Probleme de calitate 

Suc de mere 570 70 12,3 1230 962 78,2 Potenţial în creştere 

*) Datele folosite până la 24 iunie 1995 
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Comentariu asupra altor produse: se pare că a existat un substanţial comerţ 

alături de cotele pentru ceapă, ardei, nuci, mere. caise, prune uscate, seminţe de 

floarea soarelui pentru ulei, suc de mere, tutun, carne de curcan conservată. Pentru 

cereale, produse din lapte, păsări (în afară de gâşte, ouă, carne de vacă şi porc) 

cotele folosite se referă la cantităţile pentru care s-a cerut certificat de import. Pentru 

oi şi capre, fructe şi legume şi carne de gâscă - utilizări efective.  

O primă remarcă privind utilizarea acestor cote este aceea că: sunt numeroase 

produse la care ele nu sunt utilizate deloc sau sunt utilizate parţial. Spre exemplul 

grâul comun a avut, pentru perioada 1 iulie 1994 - 30 iunie 1995 o cotă de 20. 200 

tone. Explicaţia neutilizării acestei cote este aceea că, în perioada respectivă expor-

tul era interzis. Dar intervin şi alte motive: sanitar-veterinare şi fitosanitare, calitate, 

termene de livrare, dezorganizarea pieţei acestui produs, existenţa unei mult itudini de 

firme mici şi nerespectarea preţului de referinţă impus de Uniunea Europeană etc.  

Cotele, cel mai bine utilizate, au fost la: oi şi capre vii (123,6%), fructe uscate 

(97,4%) - perioada 1 iulie 1994-30 iunie 1995 -, prune (94,9% - perioada 1 iulie 1994-

30 iunie 1995), carne de vacă (72,1% - perioada 1 iulie 1994 - 30 iunie 1995), suc de 

mere (78,2% - perioada 1 iulie 1994 - 30 iunie 1995), căpşuni (63,8% - perioada 

ianuarie 1994 - 30 iunie 1995).  

CONCLUZII 

În România, nu există încă un cadru necesar pentru funcţionarea tuturor me-

canismelor vest-europene, cu scopul de a rezulta un sistem coerent care să producă 

şi la standardele de calitate europene.  

În ceea ce priveşte pătrunderea produselor româneşti pe piaţa Uniunii Europene 

există mai multe curente de opinie şi optimiste şi pesimiste.  

România îşi poate spori producţia destinată exportului, prin intensificarea 

producţiei, creşterea randamentelor la hectar, scăderea costurilor şi îmbunătăţirea 

calităţii.  

În ţara noastră nu există politici de promovare a exporturilor care să apeleze la 

multiple instrumente de stimulare.  

Pentru promovarea comerţului exterior agricol românesc se impune elaborarea 

unor programe de import-export în vederea alinierii României la Acordul Rundei Uru-

guay şi la Uniunea Europeană. Este necesar să se creeze un fond de promovare a 

exportului prin: prelevări de taxe vamale la import şi alte surse. De asemenea, se 

cere constituirea unui fond de creditare şi garantare a exportului şi importului.  
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1. ABORDĂRI MODERNE ÎN TEORIA ŞI PRACTICA 

ŢĂRILOR DEZVOLTATE PRIVIND STRUCTURA PIEŢEI, 

COMPORTAMENTUL ŞI PERFORMANŢELE 

ÎNTREPRINDERII ŞI RELAŢIA DINTRE ACESTEA  

ÎN PROCESUL RESTRUCTURĂRII INDUSTRIEI 

 

O preocupare majoră a agenţilor economici din ţările dezvoltate o prezintă 

adaptarea permanentă a sistemului industrial la noile exigenţe rezultate ca urmare a 

accelerării puternice a progresului tehnic, a mondializării într-o proporţie tot mai mare 

a relaţiilor economice,  a accentuării concurenţei pe piaţa internaţională. În acest con-

text, abordarea structurilor industriale prin prisma relaţiilor dintre structurile de piaţă, 

comportamentul şi performanţele întreprinderilor oferă atât statului cât şi societăţilor 

comerciale elementele necesare pentru fundamentarea judicioasă în procesul de re-

structurare a industriei. 

1.1. Teorii ale economiei industriale privind rolul revenit concurenţei 

în relaţia dintre structura pieţei, comportamentul întreprinderii şi 

performanţele acesteia 

Problematica naturii concurenţei, a manifestărilor comportamentale şi a elemen-

telor de definire a performanţelor întreprinderilor, precum şi a sensului şi intensităţii 

relaţiilor cauzale dintre acestea, deşi a fost amplu dezbătută între diverse şcoli ale 

economiei industriale (cea clasică şi cele moderne - Chicago-UCLA, a pieţelor dis-

putabile, a teoriei jocurilor), care au utilizat metode de cercetare spec ifice,1 rămâne 

în continuare extrem de controversată2. Astfel: 

 

A. Şcoala clasică pune în evidenţă următoarele aspecte: 

- Concurenţa asigură mai multe avantaje importante printre care sporirea efi-

cienţei economice a întreprinderilor, prin minimizarea costurilor şi maximizarea 

profiturilor, promovarea inovaţiei şi satisfacerea consumatorilor, atât în ceea ce 

                                                                 
1
 G.J. Stigler, Business Concentration and Price Policy, Princeton University Press, 1955; 

J.S. Bain, Barriers to New Competition, Harvard University Press, 1956; E.S. Mason, 

Economic Concentration and the Monopoly Problem, Harvard University Press, 1957; 

W.G.Shepherd, The Elements of Market Structure, Review of Economics and Statistics, 

1972, The Treatment of Market Power, New York, Columbia University Press, 1976, 

Causes of Increased Competition in the US Economic, 1939-1980, Review of Econom-

ics and Statistics, 1982. 
2
 W.G.Shepherd, Les nouvelles ‚coles de l'‚conomie industrielle, Problémes 

économiques, nr. 2319-2320, 31 martie - 7 aprilie 1993. 
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priveşte calitatea produselor oferite, cât şi sporirea nivelului puterii de cumpărare al 

acestora prin practicarea unor preţuri relativ scăzute;  

- Relaţia cauzală se desfăşoară, în principal, în sensul structura pieţei - compor-

tamentul - performanţele întreprinderilor şi numai în foarte puţine cazuri de la perfor-

manţe spre structura pieţei. În perioada anilor 1930-1950, cercetătorii erau îngrijoraţi 

de puterea crescândă a marilor întreprinderi, fiind evidenţiate inconvenientele poziţiei 

de monopol care, în viziunea acestora, sporeau instabilitatea mediului economic. 

Astfel, se considera  că efectele puterii de monopol se fac simţite în majoritatea ca-

zurilor în care acesta deţine 15-20% din piaţa respectivă şi se amplifică considerabil 

atunci când partea de piaţă deţinută ajunge la 40-50%. Totodată, oligopolul era con-

siderat restrâns atunci când deţinea peste 70% din piaţă, influenţând negativ desfăşu-

rarea concurenţei, iar când se situa sub acest prag se aprecia că stimulează con-

curenţa şi inovarea. Studiile efectuate au permis evidenţierea unei relaţii strânse, d i-

rect proporţionale, între partea de piaţă deţinută şi nivelul rentabilităţii, care este dato-

rat într-o mai mică măsură eficienţei activităţii desfăşurate, fiind de fapt rezultatul 

poziţiei dominante pe piaţă, economiile de scară constituind un factor secundar1. 

Firmele dominante pot adesea să utilizeze discriminarea prin preţ sau alte strategii 

pentru a-şi întări poziţia şi a beneficia de supraprofit, chiar atunci când sunt mai puţin 

eficiente decât concurenţii: 

- Existenţa unei concurenţe reale necesită ca forţa întreprinderilor rivale să fie 

comparabilă, astfel încât ele să poată exercita o presiune importantă unele asupra 

altora. În situaţia în care o singură firmă deţine o poziţie dominantă, controlând între 

40-50% din piaţă, celelalte întreprinderi nu pot exercita o presiune suficientă asupra 

acesteia în vederea manifestării concurenţei; 

 - Controlarea de către o anumită firmă a unei părţi însemnate din piaţă poate fi 

atât rezultatul unei activităţi proprii mai eficiente, cât şi al manifestării unora dintre 

numeroasele imperfecţiuni ale pieţei precum: posibilitatea procurării de către unii 

agenţi a resurselor, inclusiv a capitalului, la un preţ mai redus, realizând astfel 

profituri superioare, nefondate pe o superioritate tehnică proprie; manifestarea la 

producători şi/sau la consumatori a unor comportamente iraţionale, a unor întârzieri 

şi incertitudini în ceea ce priveşte reacţia acestora, care pot conduce în unele cazuri 

la obţinerea unor avantaje strategice nefondate pe eficacitatea economică a activităţii 

desfăşurate; menţinerea fidelităţii consumatorilor, incitarea interesului acestora faţă 

de anumite produse prin publicitate şi alte acţiuni de promovare, care modifică prefer-

inţele cumpărătorilor; favorizarea, prin segmentarea pieţei, a întăririi şi expansiunii 

unei puteri monopolistice contravenind astfel asigurării condiţiilor de omogenitate a 

mărfii şi a mecanismului de stabilire a preţurilor care caracterizează concurenţa pură; 

accesul inegal la rezultatele inovării, firmele dominante putând frâna difuzarea cu-

noştinţelor şi limita astfel posibilităţile de inovare ale concurenţilor; controlul de către 

un număr restrâns de agenţi economici asupra accesului la o serie de factori de 

                                                                 
1
 W.G.Shepherd, Monopoly Profite and Economics of Scale, Industrial Organization, 

Antitrust and Public Policy, Boston, 1982. 
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producţie (minereuri, terenuri, instalaţii, personal specializat); existenţa unor ob-

stacole naturale sau artificiale care nu permit intrarea unor concurenţi noi, atât pe 

piaţa propriu-zisă, cât şi în aval sau amonte acesteia; adoptarea de către anumite 

întreprinderi a unor comportamente strategice sub multiple forme, inclusiv cea de 

exercitare de presiuni, în vederea dobândirii sau menţinerea unei poziţii monopolis-

tice; nivelul costurilor de tranzacţie şi natura specifică, rigiditatea anumitor dotări pot 

să întârzie şi chiar să constituie obstacole ale procesului de ajustare; 

- Concurenţa potenţială este considerată ca fiind secundară, comparativ cu cea 

efectivă, exercitată direct între firmele care se află deja pe piaţă, astfel încât, pătrun-

derea unui nou concurent, capabil să neutralizeze o poziţie dominantă deţinută, 

poate avea loc numai în circumstanţe excepţionale.  

 

B. Şcoala Chicago - UCLA1, consideră că: 

- Indiferent de structura pieţei, concurenţa este mereu prezentă, poziţia de mono-

pol a unei întreprinderi nu are decât efecte limitate, fiind tranzitorie şi puţin frecventă, 

unii autori apreciind chiar că monopolul în sine este inofensiv, prezentând avantaje 

pentru dezvoltarea economică, şi, în acest sens, militează pentru renunţarea la legis-

laţia antimonopol2; 

- Poziţia dominantă a unei întreprinderi nu decurge decât din eficacitatea mai 

mare a activităţii ei, sensul relaţiei cauzale fiind cel de la performanţele întreprinderii 

spre structura pieţei. Astfel, o inovaţie deosebită sau o mai bună gestiune a activităţii 

conduc la obţinerea de către o firmă a unor profituri mai ridicate şi, prin aceasta, la 

deţinerea unei poziţii dominante pe piaţă, adepţii acestei şcoli fiind partizanii asigurării  

unei mai puternice concentrări a producţiei, considerând că orice inconvenient datorat 

poziţiei de monopol este compensat prin avantajele oferite de sporirea eficacităţii şi 

de promovarea progresului tehnic. 

- Singurul tip de putere monopolistă existent în practică este cel sub formă de o l-

igopol rezultat în urma înţelegerilor, uneori secrete, dintre întreprinderile care însă 

sunt tranzitorii, fără influenţă şi se destramă repede ca urmare a conflictelor interne.  

- Firmele cu poziţie de monopol obţin relativ cu greutate profituri de monopol, 

întrucât atingerea acestei poziţii necesită efectuarea cu mult timp înainte a unor 

însemnate cheltuieli. 

Tezele şcolii Chicago - UCLA au avut o largă audienţă în anii '80, fiind riguros 

aplicate de către Administraţia Reagan. 

În acest sens, firme dominante nu au fost supuse legislaţiei antitrust pe consid-

erentul că în trecut au adoptat o strategie bună care le dă dreptul să-şi păstreze 

                                                                 
1
 Y. Brozen, Concentration, Mergers and Public Policy, Macmillan, New York, 1982; J.S.Mc 

Gee, Defense of Industrial Concentration, University of Washington Press, 1971; 

H.Demsetz, Industry Structure Market Rivality and Public Policy, Journal of Law and 

Economics, aprilie 1973. 
2
 R.H. Bork, The Antitrust, Paradox, Basic Books, New York, 1978 
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poziţia dominantă şi să obţină profituri de monopol, ca recompensă necesară faţă de 

un comportament performant. 

C. Şcoala pieţelor disputabile1 consideră că: 

- Pătrunderea pe o anumită piaţă este liberă şi nelimitată, întreprinderea care in-

tră putând să joace imediat acelaşi rol ca orice firmă deja existentă şi să o înlocu i-

ască, chiar dacă deţine o poziţie de monopol. Intrarea pe o piaţă nu necesită nici un 

cost şi se poate realiza rapid, noua întreprindere putând beneficia imediat de avanta j-

ele sale în ceea ce priveşte dimensiunea, tehnologia, nivelul costurilor, gama de pro-

duse, fidelitatea cumpărătorilor faţă de marca de fabrică;  

- Intrarea pe o piaţă se realizează fără nici o restricţie, întreprinderile existente 

nereacţionând prin modificarea nivelului preţurilor; 

- Intrarea este perfect reversibilă, ieşirea de pe piaţă fiind liberă, fără să necesite 

vreun sacrificiu, sau un cost (costurile nerecuperabile avute în vedere sunt consider-

ate nule pentru cel ce intră pe o piaţă, oferindu-i astfel  posibilitatea să se retragă de 

pe aceasta fără nici o problemă). 

În viziunea acestei şcoli, punctul central îl reprezintă monopolul pur, înt rucât 

deţinătorul poziţiei de monopol este atât de inhibat de ameninţarea intrării unui nou 

concurent pe piaţa respectivă încât caută să respecte integral condiţiile pieţei con-

curenţiale pure în ceea ce priveşte preţurile practicate. În acest context, se apreciază 

că asigurarea intrării libere pe o anumită piaţă reprezintă elementul esenţial care de-

termină caracterul acesteia şi îi garantează buna funcţionare.  

D. Teoria jocurilor, modelele duopolului şi analiza strategicăÎn ultima perioadă s -a 

amplificat folosirea modelelor matematice bazate pe teoria jocurilor pentru analizarea 

opţiunilor strategice ale întreprinderilor aflate în situaţie de duopol, considerându-se 

că deciziile acestora sunt luate independent, nefiind rezultatul unor înţelegeri sau 

cooperări (ca ipoteze sunt utilizate, în special, cele ale modelelor lui Cournot - Nash 

şi Bertrand). Adepţii acestor teorii apreciază că folosirea modelelor, deşi restrictive şi 

îndepărtate de realitate, întrucât prezintă o mare rigurozitate în formalizarea problem-

aticii, este preferabilă abordării clasice a pieţelor reale, care are în vedere validarea 

rezultatelor pe situaţii concrete2. Deşi, în practică, sunt puţine situaţiile în care pe 

piaţă se manifestă prezenţa duopolului, aceste modele au contribuit totuşi la per-

fecţionarea tehnicilor de cercetare economică. 

În abordarea şcolilor moderne ale economiei industriale, întreprinderea nu mai 

este considerată o entitate al cărui comportament este nediferenţiat, determinat de 

piaţă, întrucât, în practică, acţiunile ei strategice sunt în măsură să modifice struc-

                                                                 
1
 W.J.Baumol, J.C.Panzar. R.D.Willing, Contestabler Markets and the Theory of Industrial 

Structure, Macmillan, 1982 
2
 J.Tirole, The Theory of Industrial Organization, Cambridge Mass M I T Press, 1988; 

J.E.Stiglitz, C.F.Mathewson, New Developments in the Analysis of Market Structure, 

Cambridge Mass M I T Press, 1986; A.Jacquemin, The New Industrial Organization, 

Cambridge, Mass M I T Press, 1987. 



 297 

turile pieţei, anumite elemente altădată exogene putând fi endogenizate prin diferite 

forme de integrare, asociere şi cooperare. 

Referitor la rolul revenit pieţei, raportul dintre aceasta şi întreprindere, spec ialiştii 

îşi exprimă, în principal, două puncte de vedere: 

• considerarea pieţei ca cea mai importantă constrângere, care hotărăşte în mod 

decisiv ce să se producă, astfel încât în cadrul întreprinderii accentul se pune asupra 

marketingului, promovării vânzărilor, investiţiilor comerciale, imaginii de marcă şi, to-

todată, asupra cunoaşterii întreprinderilor existente pe piaţă, a modului de determina-

re a preţurilor în cadrul acesteia; 

• considerarea ofertei ca cea mai importantă constrângere, având un rol hotărâtor 

în asigurarea dinamicii industriale, face ca, pentru întreprindere, să fie esenţială ca-

pacitatea ei de a oferi produse în condiţii de eficacitate sporită, de preţuri cât mai 

avantajoase. 

În practică, constrângerea ofertei s-a dovedit a fi specifică în cazul ţărilor subdez-

voltate sau în perioada de criză, când au loc ample procese de restructurare, iar 

constrângerea pieţei, în cazul ţărilor dezvoltate, care au aplicat diverse soluţii organ i-

zatorice în vederea eficientizării ofertei. 

În concluzie, relaţia dintre structura pieţei (S), comportamentul întreprinderii (C) şi 

performanţele acesteia (P) este percepută în două maniere diferite1: 

- Cea mai mare parte a autorilor americani (în special E.Mason şi J.Bain) pun 

accentul pe studierea structurilor de piaţă şi pe legăturile directe existente între aces-

tea şi performanţele realizate. Scopul studiilor realizate era de a explica rentabilitatea 

întreprinderilor ca rezultantă a rolului determinant revenit structurilor de piaţă în con-

diţiile în care rolul comportamentului este minimizat, considerându-se că 

întreprinderile, urmărind acelaşi obiectiv (maximizarea profitului), se adaptează mai 

mult sau mai puţin pasiv faţă de modificările mediului exterior. Astfel, se consideră că 

firmele nu manifestă un comportament strategic, iar performanţele sunt reflectate 

printr-un indicator de rentabilitate (raportul dintre profit şi cifra de afaceri sau dintre 

profit şi capital), astfel încât ar trebui ca, în situaţia unei structuri de piaţă identice, 

firmele din două ramuri ale industriei diferite să realizeze aceleaşi performanţe. Con-

form acestei abordări există un lanţ cauzal univoc, pornindu-se de la structurile de 

piaţă şi ajungându-se la performanţe prin intermediul comportamentului (S- C-P), 

astfel încât se manifestă următoarea relaţie: 

 

C = C (S)     P = P{ C ( S ), S } S  

 

În acest context, au fost realizate o serie de studii empirice, monografii pe di-

verse ramuri industriale, care descriu structurile de piaţă, evoluţia lor în timp şi even-

tualele lor legături cu performanţele realizate, fără însă să reuşească verificarea în 

                                                                 
1
 A.Jacquemin, Structures de March‚ et Stratégies d'Entreprise, Dunod, 1975. 
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practică a relaţiei S-C-P, ba dimpotrivă au evidenţiat existenţa unor diferenţe între per-

formanţele firmelor care nu se pot explica numai pe baza structurilor de piaţă1. 

- Cea mai mare parte a autorilor europeni (P.W.S.Andrews, H.Arndt, A.Bienymé, 

A.Cotta, H. de Jongh, F.Perroux, A. Jacquemin, R.Marris, P.Sylos-Labini) au accen-

tuat  rolul determinant al comportamentului în relaţia S-C-P, studiind strategiile 

întreprinderilor (de preţ, produs, înţelegeri, luări de control) care, în structuri de piaţă 

asemănătoare, diferenţiază firmele unele de altele şi conduc la obţinerea unor perfor-

manţe de asemenea diferite. Astfel, s-a concluzionat că, pentru cunoaşterea 

funcţionării pieţelor este necesar să se ia în considerare reţeaua de acorduri (de 

cooperare, de împărţire a pieţei, de distribuţie exclusivă, de vânzări condiţionate) şi 

strategiile de grup, caracteristice economiilor contemporane şi care evidenţiază 

structura reală de piaţă, diferită net de cea aparentă, determinată pe baza gradului de 

concentrare. Evoluţia în timp (t) a S depinde atât de nivelul existent al acesteia la un 

moment dat, precum şi de C adoptate de întreprinderi, astfel încât:  

 

P = f(S,C) şi dS/dt = f(C,S) 

 

În acest context, s-au extins studiile privind strategiile întreprinderilor şi s -au re-

strâns analizele statistice şi econometrice întrucât s -a apreciat că nu este pos ibilă 

măsurarea corectă a fenomenelor, fie din cauza absenţei datelor, fie din cauza naturii 

lor preponderent calitative. 

1.2. Natura concurenţei şi rolul ei în economiile de piaţă moderne 

1.2.1. Forme noi de manifestare a concurenţei  

În prezent, în condiţiile amplificării structurilor de oligopol, ale creşterii gradului de 

incertitudine pe piaţă şi ale mutaţiilor tehnologice, marea întreprindere producătoare 

nu se mai limitează la verdictul pieţei ci caută să influenţeze cererea de produse prin 

efectuarea unor investiţii importante (ca, de exemplu, noi linii de montaj automobile, 

uzine de produse chimice, complexe siderurgice etc.), chiar şi în situaţiile în care, 

dat fiind durata mare de realizare a lor, există pericolul ca, pe parcurs, să apară mod-

ificări în nivelul şi structura solicitărilor beneficiarilor. De aceea pentru a evita riscurile,  

întreprinderea va încerca să domine piaţa bunurilor pe care le vinde şi, totodată, a 

celor pe care le cumpără, astfel încât să orienteze cererea şi respectiv oferta de pro-

duse. În acest context, preţul va fi nu numai rezultatul echilibrului dintre ofertă şi ce-

rere ci şi expresia gradului de dominare exercitată de către un producător sau un 

grup de producători pe piaţa respectivă2. Se cuvine menţionat faptul că, în condiţiile 

pieţelor de oligopol, concurenţa se menţine, dar sub forme noi de manifestare, cu legi 

                                                                 
1
 J.Markham, G.Papanek, Industrial Organization and Economic Development, Houghton, 

1970; L.Weiss, Quantitative Studies of Industrial Organization, North -Holland, 

Amsterdam, 1971. 
2
 J. M. Albertini, Les rouages de l'économie naţionale, Les Editions Ouvriéres, Paris, 1988. 
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proprii, în care producătorii nu se comportă nici ca în cazul concurenţei perfecte, de-

oarece deciziile lor influenţează piaţa, nici ca în cazul monopolului, deoarece pe 

lângă perfectarea de înţelegeri apar şi relaţii de confruntare între ei, în special pe 

pieţele mondiale. În acest context, obiectul concurenţei este reprezentat în mai  mică 

măsură de către preţ (preponderent pe plan internaţional, atunci când scăderea 

barierelor vamale stimulează confruntările în materie de preţuri), concurenţa având în 

vedere mai curând natura, performanţele şi modul de prezentare a produselor (con-

curenţă generalizată) şi manifestându-se prin diferenţierea produselor, promovarea 

inovărilor tehnice şi comerciale, reclamă, publicitate, asigurarea service-ului - mo-

dalităţi care conferă firmelor, în principal celor din sectoarele concentrate, o anumită 

putere pe piaţă. Faptul că evoluţia tehnologică modifică ciclul de viaţă al produselor, 

precum şi costul lor, conduce la primatul concurenţei prin inovare, producătorii 

trebuind astfel să caute să stăpânească cele mai noi tehnologii de fabricaţie. Pro-

gresul tehnic conduce, în principal, la scăderea costurilor de producţie, fapt ce per-

mite întreprinderii lider, fie să dispună de beneficii mai mari decât concurenţii (dacă 

preţurile de vânzare sunt menţinute la un nivel ridicat), fie să-şi scadă preţul de 

vânzare şi să-şi sporească partea de piaţă. Astfel, evoluţia tehnologică face să apară 

noi întreprinderi lider şi permite ca anumite ţări să domine pieţele, concurenţa prin 

inovare înlocuind concurenţa prin preţ şi devenind forma de luptă cea mai eficace în 

condiţiile în care prin progresul tehnic se modifică opţiunile cumpărătorilor. În acest 

sens, pentru întreprindere o importanţă deosebită revine elaborării unei strategii 

privind tehnologiile de fabricaţie prin care să opteze fie pentru creşterea internă sau 

externă (achiziţionarea unei întreprinderi care are deja dezvoltată o tehnologie avan-

sată poate fi preferată efectuării de investiţii însemnate pentru inovare, aceasta din 

urmă cale putând fi riscantă, conducând uneori la rezultate nesigure), fie pentru spe-

cializare sau diversificare. 

În viziunea lui M.E.Porter, accepţiunea clasică a concurenţei, cu referire exclu-

sivă la relaţiile dintre firmele existente într-o ramură, este înlocuită cu noţiunea de 

rivalitate lărgită a cărei intensitate este determinată de forţa de acţiune a factorilor 

următori: puterea de negociere a clienţilor şi a furnizorilor; evoluţia tehnologică şi 

apariţia produselor de substituţie; ameninţarea intrării pe piaţă a unor noi producători1. 

 

1.2.2. Relaţia dintre concurenţă şi economiile de scară 

O problemă deosebit de complexă şi de controversată este cea a asigurării 

structurii concurenţiale de piaţă în condiţiile manifestării economiilor de scară, în 

practică, existând, în mod paradoxal, un conflict  între cerinţele menţinerii concurenţei 

(prin existenţa unui anumit număr de producători) şi ale asigurării eficienţei econom-

ice în contextul evoluţiei progresului tehnic (prin sporirea capacităţii tehnice şi de 

producţie în vederea asigurării dimensiunii optime şi, pe această bază, creşterea 

gradului de concentrare pe o anumită piaţă).În condiţiile combinării optime a factorilor 

                                                                 
1
 M. E. Porter, Choix stratégiques et concurrence, Economica, 1982. 
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de producţie, în practică, este posibilă obţinerea unor niveluri de producţie diferite, 

atunci când toţi factorii de producţie variază simultan, manifestându-se trei situaţii: 

 mărirea în aceeaşi proporţie a nivelului producţiei odată cu cel al factorilor de 

producţie (randamente constante), costurile unitare rămânând aceleaşi; 

 mărirea nivelului producţiei într-o proporţie mai mică decât cea a factorilor de 

producţie (randamente descrescătoare), situaţie specifică acelor întreprinderi 

a căror dimensiune a devenit prea mare, nemaipermiţând o gestionare efi-

cientă; 

 mărirea nivelului producţiei într-o proporţie mai mare decât cea a factorilor de 

producţie (randamente crescătoare), care este însoţită de o scădere a 

costurilor medii şi unitare, obţinându-se astfel economiile de scară1. 

Economia neoclasică consideră că economiile de scară se află în contradicţie cu 

modelul concurenţei pure şi perfecte, luând în considerare ipotezele existenţei numai 

a randamentelor constante şi a fixării nivelului preţurilor de către piaţă, întreprinderile 

neputând acţiona în nici un fel asupra acestora. Conform acestei viziuni, preţul de 

echilibru pe termen lung al pieţei se situează la minimul costului mediu al 

întreprinderilor, apreciindu-se că, în situaţia în care o firmă ar putea realiza economii 

de scară, ea îşi va spori vânzările în detrimentul altor firme, preţul produselor nu ar 

mai fi cel impus de piaţă şi astfel nu ar mai exista concurenţa perfectă2.  

Factorii aflaţi la originea economiilor de scară sunt diverşi:  

 anumite costuri care variază într-o proporţie mai mică decât nivelul producţiei 

(cum sunt cele pentru gestiunea stocurilor, asigurarea inputurilor utilitare, re-

glarea maşinilor şi utiliajelor etc.); 

 realizarea unei producţii de masă, specializate, şi implicit, a unor costuri un i-

tare mai mici, a unei productivităţi a muncii ridicate3; 

 deţinerea unei poziţii puternice, de forţă, în relaţiile cu furnizorii, prestatorii de 

servicii, băncile şi chiar cu statul. 

În practică, economiile de scară conduc la scăderea costului mediu de producţie 

atunci când se dezvoltă scara (capacitatea) de producţie, ele putând avea un carac-

ter tehnic sau financiar. Avantajele tehnice ale fabricării pe scară mare constau în 

posibilitatea asigurării unei mai bune specializări a sarcinilor şi adâncirii diviziunii 

muncii; aplicarea metodelor de organizare a producţiei de masă; achiziţionarea unor 

maşini şi echipamente importante şi performante, care nu se justifică decât dacă 

volumul producţiei este suficient de mare (în vederea asigurării profitabilităţii, existenţa 

echipamentelor specializate indivizibile face necesară fabricaţia pe o scară suficient 

de mare); folosirea timpului de lucru al specialiştilor de conducere şi execuţie exclu-

siv în realizarea atribuţiilor revenite conform pregătirii manageriale şi profesionale; înfi-

                                                                 
1
 D.Flouzat, Economie contemporaine, vol. 1, Presses Universitaires de France, Paris, 

1990 
2
 J. Brasseul, Les nouveaux pays industrialis‚s, Armand Colin, Paris, 1993. 

3
 Curba de experienţă (learning curve) postulează faptul că atunci când se dublează 

producţia unui bun, costurile de fabricaţie se diminuează constant cu 20-30%. 
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inţării unor compartimente puternice de cercetare-proiectare care să asigure pro-

gresul tehnologic. 

Avantajele financiare constau în obţinerea de reduceri de preţ din partea furni-

zorilor în cazul unor comenzi importante; prezentarea unei mai mari garanţii faţă de 

clienţi în ceea ce priveşte calitatea produselor şi ritmicitatea livrărilor; obţinerea unor 

condiţii de creditare şi finanţare mai avantajoase; reducerea costurilor pe un itatea de 

produs vândută, aferente marketingului şi promovării. Totodată, economiile de scară 

constituie şi o puternică barieră de intrare pe o anumită piaţă, fiind astfel mult dimin-

uată concurenţa potenţială din partea altor întreprinzători.  

Se cuvine evidenţiat, însă, faptul că o dimensiune prea mare a întreprinderii poate 

conduce la dezeconomii de scară datorate, în principal, îngreunării procesului de 

conducere - administrare, ca urmare a dificultăţilor de comunicare, de coordonare a 

deciziilor şi de control bugetar - inconveniente care pot fi însă remediate prin 

aplicarea unor tehnici de gestiune bazate pe descentralizare.  

În industrie, de regulă, marile firme nu sunt monoproducătoare, ele realizând mai 

multe produse care atunci când sunt asemănătoare, făcând parte din aceeaşi grupă 

de produse, conduc la apariţia economiilor de gamă (scope economies)1, în practică, 

o singură firmă fabricând mai eficient produsele asemănătoare decât în situaţia în 

care acestea ar fi executate de firme distincte. De asemenea, în practică, asupra 

diminuării costurilor de producţie ale întreprinderii, acţionează, pe lângă economiile 

de scară, şi economiile externe (externalităţi), datorate unei mai bune organizări a 

pieţelor factorilor de producţie, constituirii de birouri de studii în întreprinderi care să 

permită difuzarea inovării şi progresului tehnic, asigurării de către stat a infrastruc-

turilor. 

În funcţie de ramurile industriale există praguri de rentabilitate sau "masă cri tică" 

diferite, determinând dimensiunea minimă-optimă a unei unităţi de producţie care 

permite ca raţionalizarea producţiei să conducă la rezultate benefice datorită adâncirii 

diviziunii muncii •salariaţilor şi specializării atelierelor. Practica a dovedit că, la un 

nivel dat al tehnologiei, numai unităţile de dimensiune mare pot beneficia de avanta j-

ele producţiei în serie, determinând reducerea costurilor de fabricaţie. Astfel, de ex-

emplu, pot fi evidenţiate următoarele efecte ale scării de producţie asupra costurilor2: 

 

Produse Scăderea costului unitar ca 

urmare a dublării scării de producţie- % - 

Componente electronice   

şi microinformatice 30,0 

Materiale plastice industriale 25,0 

Aeronautice 20,0 

 

                                                                 
1
 J. Panzar şi R.D.Willing, Economies of scope, AER, 1981. 

2
 J. Bramond şi colectiv, L'Europe de 1993, Espoirs et risques, Hatier, Paris, 1990. 
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În acest context, se cuvine evidenţiat faptul că, înainte de crearea pieţei unice eu-

ropene în anul 1993, a avut loc un val de fuziuni între întreprinderi din diverse ţări, 

obţinerea dimensiunii critice devenind una dintre priorităţile agenţilor economici care 

numai astfel pot să se impună, atât pe o piaţă de cca 350 milioane de consumatori, 

cât şi pe plan mondial, pentru a putea face faţă concurenţei americane şi japoneze1. 

Astfel, numărul de operaţiuni de fuzionare - achiziţionare a crescut în Europa în-

cepând cu anul 1983, procesul accelerându-se din anii 1985, 1986 (tabelul nr. 1). 

Tabelul nr. 1 - Luări de control majoritar, fuziuni şi achiziţii 
pe sectoare de activitate, în cadrul C.E.E. 

- număr - 

Sectoare 
1982 

1983 

1983 

1984 

1984 

1985 

1985 

1986 

1986 

1987 

1987 

1988 

Industria produselor alimentare 

şi a băuturilor 

 

3 

 

11 

 

22 

 

34 

 

52 

 

51 

Chimie, fibre, sticlă, ceram ică, 

cauciuc 

26 45 53 57 71 85 

Construcţii electrice, electronică, 

maşini de birou 

15 13 22 13 41 36 

Construcţii de maşini, material 

mecanic, instrumente de precizie 

19 23 31 29 31 38 

Metalurgie 10 9 17 17 19 40 

Construcţii de automobile şi alte 

materiale de transport 

3 10 10 10 21 15 

Industria lemnului, mobilei şi 

hârtiei 

9 13 18 27 25 34 

Industrii extractive 9 8 7 10 9 12 

Industriile textilă, îmbrăcăminte, 

pielărie şi încălţăminte 

9 5 7 9 6 14 

Materiale de construcţii 10 17 15 14 19 33 

Alte industrii 1 3 9 8 24 3 

Total 117 155 208 227 303 383 

Sursa: Rapport Annuel Mondial sur le SystÉme Economique, Relations Internati onales, 

Dunod, Paris, 1991 

 

În acest sens, considerăm ilustrativă evoluţia concentrării producţiei în industria 

franceză, caracterizată printr-o pondere mai mică a întreprinderilor de dimensiuni ma-

ri, comparativ cu situaţia din S.U.A., Japonia, Germania2. Astfel, începând cu 

                                                                 
1
 FAstfel, în anul 1990 între primele 100 întreprinderi industriale pe plan mondial, 33 erau 

din S.U.A. (din care 6 între primele 10), 16 erau din Japonia, 12 din Germania şi 10 din 

Franţa. P.Balland, Les classements, L'expansion nov./dec., 1991 
2
 În anul 1990 nici una dintre primele 20 de intreprinderi pe plan mondial, ca cifră de 

afaceri, nu era din Franţa. 
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sfârşitul secolului al XIX-lea, deşi au avut loc importante procese de concentrare în 

industriile textile, chimică, metalurgică, construcţiilor mecanice, numărul 

întreprinderilor mici şi mijlocii s-a menţinut ridicat, în anul 1950 gradul de concentrare 

fiind cu puţin mai mare decât cel înregistrat la începutul secolului XX. Începând cu 

anul 1958, ca urmare a accentuării concurenţei în condiţiile deschiderii industriei 

franceze spre exterior, statul şi-a sporit intervenţia în vederea regrupării 

întreprinderilor, astfel încât să se favorizeze constituirea de grupuri industriale de talie 

internaţională şi, deci obţinerea economiilor de scară. Se cuvine menţionat şi faptul 

că, dacă în anii '60 concentrarea producţiei avea în vedere numai întreprinderile 

naţionale, începând cu anii '70 au devenit preponderente fuziunile şi asocierile cu 

întreprinderi din alte ţări dezvoltate1. 

Evoluţia actuală a industriei din lume este orientată spre promovarea specializării 

flexibile, vechiul sistem industrial, caracterizat prin producţie capitalistică pe scară 

mare în vederea reducerii costurilor, tinde să fie înlocuit prin noi forme tehn ico-

organizatorice descentralizate care permit obţinerea de produse diferenţiate. Astfel, 

recurgerea la surse de energie precum electricitatea, gazul, derivatele petrolului şi la 

utilizarea de materiale mai uşoare permite să se reducă dimensiunea maşinilor - uti-

lajelor - instalaţiilor care apar mai puţin necesar legate de o secţie/întreprindere de 

dimensiuni mari. 

Recurgerea la electronică, la noile generaţii de bunuri de echipamente, bazate pe 

robotică, poate să conducă la o diminuare a concentrării şi la o descentralizare a 

producţiei. De asemenea, apariţia maşinilor-unelte cu comandă numerică, a celulelor 

şi sistemelor flexibile de fabricaţie, repune în discuţie, într-o serie de cazuri valabili-

tatea principiului randamentelor descrescătoare, fondat pe economiile de scară.  

În prezent, asistăm la o criză a dezvoltării de tip fordist bazată pe sporiri însem-

nate ale productivităţii muncii, pe economiile de scară şi pe creşterea regulată, con-

stantă a cererii, deoarece: 

- Tendinţa generală de încetinire a creşterii cererii mondiale de produse reduce 

posibilitatea de mărire a seriilor de fabricaţie, cea mai mare parte a industriei, pentru 

care sporurile importante de productivitate puteau fi obţinute prin producţie pe bandă, 

trebuie să facă faţă unei saturări relative a cererii şi unei frecvente modificări a naturii 

acesteia. Astfel, automobilul şi echipamentul electromenajer devin bunuri de folosinţă 

curentă, cererea căpătând tot mai mult un caracter de înlocuire, fiind tot mai puţin 

previzibilă, produsele caracterizându-se printr-o uzură morală tot mai rapidă. 

- Monotonia muncii la bandă face ca aceasta să fie tot mai puţin motivată,  

sporind dezinteresul muncitorilor faţă de acest gen de activitate.  

- Nivelul preţurilor de livrare devine mai puţin important decât calitatea produselor, 

adaptarea acestora la cerinţele consumatorilor, respectarea termenelor de livrare, 

asigurarea service-ului, asigurarea unor relaţii strânse şi cordiale între vânzători şi 

consumatori.Un exemplu ilustrativ în ceea ce priveşte evoluţia importanţei economiilor 

de scară îl reprezintă industria automobilului, caracterizată printr-o concentrare put-

                                                                 
1
 J. G.Bramond, L'économie francaise face aux d‚fis mondiaux, Hatier, Paris, 1990. 
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ernică a producţiei1, precum şi prin perfectarea diferitelor forme de asociere şi de al i-

anţe. 

De la apariţia sa, industria automobilului a cunoscut trei etape ca urmare a 

inovărilor tehnologice aplicate: 

- Realizarea de vehicule de lux, unicate, fabricate de muncitori calificaţi în sute 

de întreprinderi de mici dimensiuni a căror producţie anuală nu depăşea 1000 bucăţi. 

Astfel, în S.U.A. între anii 1902-1920 s-a făcut trecerea la realizarea de produse 

standardizate, asamblate pe o linie de fabricaţie din piese interschimbabile, producţia 

de masă permiţând la sfârşitul perioadei reducerea costurilor de producţie cu 2/3.  

- Realizarea de produse mai diversificate, corespunzător cererii, de către fabri-

canţii europeni care s-au adaptat mai bine varietăţii condiţiilor geografice şi culturale 

autohtone. 

- Diversificarea puternică a modelelor fabricate pe baza primatului preferinţelor 

clienţilor şi, totodată, realizarea rapidă a comenzilor pe baza asigurării unei sin-

cronizări perfecte între furnizorii de componente şi unităţile de asamblare, organizării 

de celule flexibile de producţie şi de echipe de muncitori reduse numeric, dar cu nivel 

de calificare ridicat, care pot realiza sarcini diverse, obţinând puţine rebuturi şi lu-

crând cu un volum de stocuri mult diminuat. 

În condiţiile automatizării flexibile nu mai este necesară realizarea economiilor de 

scară pe baza unui volum mare al producţiei, permiţându-se astfel funcţionarea în 

condiţii de eficienţă a unor unităţi de producţie având dimensiune mică, numai mo-

toarele rămânând să fie fabricate pe scară mare, context în care şi producătorii de 

talie medie pot rămâne competitivi. Realitatea practică demonstrează existenţa unui 

conflict între necesitatea menţinerii unei structuri concurenţiale a pieţei şi cea a asig-

urării eficienţei activităţii pe baza economiilor de scară, conflict a cărui arbitrare, de-

osebit de dificilă, revine organismelor de stat, atât celor cu atribuţii privind reglemen-

tarea concurenţei, cât şi celor care elaborează politicile industriale la nivel macroe-

conomic. Intensitatea acestui conflict se manifestă diferenţiat în funcţie de caracteris-

ticile proceselor tehnologice din diferite ramuri ale industriei şi de evoluţia în timp a 

progresului tehnic, care poate să conducă fie la mărirea, fie la diminuarea nivelului 

indivizibilităţii echipamentelor utilizate. În acest sens, un rol deosebit revine şi inter-

nalizării tranzacţiilor de către unele întreprinderi în vederea sporirii eficienţei activităţii 

desfăşurate, performanţele firmelor fiind rezultatul variabilelor interne ale acestora şi 

nu ale structurilor de piaţă. Internaţionalizarea, care presupune efectuarea de către 

întreprindere a unor calcule de eficienţă în vederea fundamentării opţiunii acesteia 

privind preluarea sau nu a unor operaţii/activităţi desfăşurate prin intermediul pieţei, 

este de asemenea un factor important care poate influenţa caracterul concurenţial al 

unei anumite pieţe. 

                                                                 
1
 În anul 1991 principalele firme producătoare realizau următoarele producţii exprimate în 

milioane vehicule: General Motors 7; Ford 5, 4; Toyota 4, 7; Nissan 3, 1; VW-Audi 3, 1; 

Fiat-Lancia-Alfa 2, 5; Peugeot-Citroen 2, 1; Honda 3, 1; Mitsubishi 1, 9; Renault 1, 8; 

Mazda 1, 6; Crysler 1, 5. 
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1.2.3. Tendinţe manifestate în prezent în relaţia dintre politica privind con-

curenţa şi politica industrială 

În condiţiile în care, deşi atât politica industrială cât şi politica privind concurenţa 

urmăresc în final realizarea aceloraşi obiective (ca, de exemplu, favorizarea unei mai 

bune alocări a factorilor, asigurarea unei creşteri economice şi a competitivităţii in-

dustriei naţionale), în practică, în diverse ţări şi perioade, aceste politici s -au exclus 

una pe cealaltă. Astfel, politica industrială a presupus intervenţii mai mult sau mai 

puţin directe ale statului prin acordarea de subvenţii, de credite cu dobânzi reduse, 

promovarea infrastructurilor,  a cercetării şi inovării, a formării şi reconversiei person-

alului, iar politica privind concurenţa a avut drept obiect asigurarea unui grad cât mai 

ridicat posibil al competiţiei în diferite sectoare ale industriei, elaborându-se în acest 

scop reglementări privind manifestarea concurenţei prin care să se asigure un com-

promis între eficacitatea pieţei şi cea a întreprinderilor pe baza economiilor de scară. 

În timpul anilor '80, politica industrială, în sensul său tradiţional de intervenţionism, a 

fost repusă în discuţie în numele eficacităţii mecanismelor concurenţei. Astfel, a avut 

loc o evoluţie spre aplicarea de politici orizontale şi abandonarea progresivă a 

măsurilor sectoriale (care aveau în vedere numai anumite sectoare ale industriei), 

măsurile de ordin fiscal căpătând o importanţă sporită. Ajutoarele acordate prin 

politicile industriale au avut în vedere adoptarea de măsuri calitative, capabile să 

amelioreze flexibilitatea întreprinderilor prin politici de difuzare a noilor tehnologii şi 

măsuri de adaptare a formării personalului, în funcţie de evoluţia tehnologiilor şi a 

pieţelor mondiale. Concomitent, au fost adoptate măsuri vizând dereglementarea  

anumitor pieţe, care au avut drept obiectiv asigurarea priorităţii mecanismelor de piaţă 

în alocarea resurselor. 

În mod obişnuit, politica privind concurenţa trebuie să echilibreze exigenţele con-

curenţei cu cele ale eficacităţii, care poate fi favorizată de un anumit grad de concen-

trare a producţiei. În practică, peste un anumit prag al dimensiunii întreprinderii, o 

operaţie de preluare  a controlului nu poate fi autorizată decât dacă riscurile pe care 

le poate provoca asupra concurenţei (creşterea preţurilor, reducerea cantităţilor pro-

duse, scăderea calităţii) sunt contrabalansate de efectele pozitive pe care poate să le 

aibă asupra eficacităţii producţiei. Iniţial, politica concurenţei aplicată de S.U.A. era 

cea mai radicală întrucât considera că sporirea concentrării, diminuând gradul de 

concurenţă, este nefastă pentru eficacitatea economică, trebuind strict limitată, în 

timp ce ţările europene şi Comunitatea Economică Europeană acordau mai multă 

importanţă argumentelor privind creşterea eficacităţii producătorilor pe baza sporirii 

dimensiunii lor. În cursul anilor '80, aceste poziţii tradiţionale au evoluat, în S.U.A. 

politica concurenţei a fost aplicată cu mai puţină severitate (ceea ce a avut drept 

consecinţă multiplicarea acţiunilor de fuzionare-achiziţionare), iar, prin diverse regle-

mentări adoptate, acordurile de cercetare perfectate între întreprinderi nu au fost 

supuse controlului organismelor responsabile cu asigurarea concurenţei. În Europa, 

perspectiva intrării în funcţiune a pieţei unice, mondializarea pieţelor şi creşterea pon-

derii costurilor fixe au condus, de asemenea, la accentuarea operaţiunilor de 
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fuzionare-achiziţionare. Politica comunitară privind concurenţa stipulează totuşi că 

sporirea concentrării producţiei poate avea loc dacă prin aceasta se contribuie la 

ameliorarea producţiei şi a distribuirii produselor sau la promovarea progresului 

tehnic, la creşterea economică1. De asemenea, autorizarea de către Comisia Euro-

peană a operaţiunilor de fuzionare-achiziţionare are loc numai cu respectarea 

următoarelor condiţii: cifra de afaceri totală pe plan mondial să fie mai  mare de 5 mil-

iarde ECU; cifra de afaceri realizată de către fiecare întreprindere în Comunitatea Eu-

ropeană să fie peste 250 milioane ECU; fiecare întreprindere să realizeze cel puţin 

2/3 din cifra de afaceri în cadrul unui singur stat membru2.  

În prezent, politica industrială devine tot mai mult un complement al politicii 

privind concurenţa, prin măsurile adoptate căutând să asigure structurile de piaţă 

care permit desfăşurarea corectă a competiţiei între agenţii economici: concentrarea 

producţiei prin favorizarea regrupărilor sau a cooperării între întreprinderile mici şi 

mijlocii în vederea atingerii dimensiunii minime necesare pentru a funcţiona ca 

parteneri eficace în relaţiile de piaţă; eliminarea barierelor de intrare prin suprimarea 

piedicilor artificiale pe care le constituie diferenţele de norme tehnice sau de securi-

tate, sarcinile fiscale discriminatorii, pieţele publice închise, creditele de finanţare cu 

bonificaţii; diferenţierea produselor prin ameliorarea accesului la informaţii, asigurarea 

unei mai mari transparenţe a pieţei, armonizarea normelor destinate protejării con-

sumatorilor. Totuşi, în practică, se aplică şi politicile industriale mai intervenţioniste 

datorită: existenţei unor dezechilibre la nivel regional ca urmare a liberei circulaţii a 

oamenilor, bunurilor şi capitalului; necesităţii promovării unor industrii caracterizate 

prin utilizarea de tehnologii noi, intensitatea cercetării, indivizibilitatea echipamen-

telor, utilizarea randamentelor de scară crescătoare (industria aeronautică, a calcula-

toarelor, a telecomunicaţiilor, nucleare) şi care impun o concentrare a mijloacelor 

financiare, materiale şi umane. Referitor la cadrul instituţional al politicii industriale 

din ţările dezvoltate, acesta reflectă opţiunile guvernelor cu privire la strategia de dez-

voltare preconizată, voluntaristă, care caută să "organizeze" schimbările structurale 

pe baza unei mai mari angajări a statului în finanţarea creşterii economice şi punerea 

în aplicare a unor politici sectoriale sau de ramură - cazul, în general, al Franţei şi 

Japoniei prin intermediul, în principal, al Ministerului Cercetării şi Industriei şi, respec-

tiv, al Ministerului Comerţului Internaţional şi Industriei; liberală, conform căreia statul 

acţionează precumpănitor prin măsuri indirecte, globale, constând în acordarea de 

avantaje fiscale întreprinderilor, crearea condiţiilor favorabile dezvoltării tuturor 

agenţilor economici şi promovarea concurenţei  cazul S.U.A., Marii Britanii etc., 

politicile industriale fiind realizate prin intermediul unor departamente ale industriei 

din cadul Ministerului Economiei sau Ministerul Finanţelor şi Economiei. Spre de-

osebire de cadrul instituţional al politicii industriale, în toate ţările dezvoltate 

funcţionează organisme independente de Guvern având atribuţii privind respectarea 

                                                                 
1
 Rapport Annuel Mondial sur la Systéme Economique et les Stratégies, Institut Francais 

des Relations Internationales, Editions Atlas Economica, 1991 
2
 L. Herschtel, L'économie de la communaut‚ Européenne, Armand Colin, Paris, 1993. 
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concurenţei ca, de exemplu: Comisia privind Monopolurile şi Oficiul Federal al 

Inţelegerilor - în Germania; Consiliul privind Concurenţa - în Franţa, Comisia privind 

Monopolurile - în Marea Britanie. 
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1.3. Natura comportamentului întreprinderii şi a performanţelor în 

economiile de piaţă moderne 

Comportamentul întreprinderii este reflectat de modul în care aceasta, pe de o 

parte, decide ce, cum şi la ce preţ să producă şi, pe de altă parte, acţionează (static 

adaptiv, anticipativ sau dinamic inovator) pe pieţele produselor şi ale factorilor de 

producţie în vederea realizării obiectivelor pe care le-a propus cu luarea în considerare 

a constrângerilor interne şi externe1.  

În prezent, în ţările dezvoltate, comportamentul întreprinderilor capătă un pro-

nunţat caracter strategic urmărind modificarea condiţiilor mediului exterior, elaborân-

du-se strategii privind producţia, preţul, cercetarea-dezvoltarea, publicitatea, barierele 

de intrare pe piaţă2. În acest sens, în procesul restructurării,  importanţă deosebită o 

prezintă evidenţierea măsurii în care strategiile elaborate constituie un stimulent sau 

o frână pentru îmbunătăţirea performanţelor. În ceea ce priveşte rolul politicilor eco-

nomice ale statului asupra comportamentului întreprinderii, literatura de specialitate 

nu oferă un punct de vedere unitar, economiştii monetarişti consideră că politicile de 

tip keynesist destabilizează comportamentul agenţilor ecconomici şi că numai 

funcţionarea corectă a mecanismelor de piaţă (stabilirea nivelului preţurilor şi salariilor 

pe baza raportului dintre cerere şi ofertă, asigurarea echilibrului bugetar, a neutralităţii 

cheltuielilor publice şi a impozitelor) conduce la sporirea în perspectivă a certitudinii 

obţinerii de profituri mari de către întreprinderi, astfel încât acestea sunt incitate să 

fabrice şi să investească mai mult. 

Analiza modernă a pieţei de oligopol evidenţiază sporirea gradului de incertitud i-

ne, deoarece atunci când una din marile întreprinderi ia o decizie, aceasta suscită în 

mod necesar din partea celorlalte întreprinderi reacţii care sunt însă dificil de 

prevăzut. Astfel, în practică, se pot distinge cinci componente posibile ale oligopolu-

lui: comportament independent, atunci când întreprinderea nu ţine cont de atitudinea 

altora; comportament acomodant, atunci cânt întreprinderea caută cooperarea mai 

curând decât confruntarea concurenţială; comportament adaptiv, atunci când 

întreprinderea îşi modelează deciziile în funcţie de rivalii săi; comportament anticipa-

tiv, atunci cânt întreprinderea pe baza studierii comportamentului rivalilor ia din timp 

                                                                 
1
 Consideraţiile teoretico-metodologice privind conţinutul noţiunii de comportament 

economic al întreprinderii, caracteristicile esenţiale şi limitele abordării marginaliste a 

comportamentului întreprinderii, elementele definitorii ale abordării moderne a acestuia  

precum şi prezentarea comportamentelor economice ale întreprinderilor din ţările 

dezvoltate au fost tratate de autori în studiul elaborat în anul 1994, "Obiective şi 

comportamente ale societăţilor comerciale pe acţiuni în perioada de tranziţie la 

economia de piaţă: Caiet de studii nr. 119, 1994. 
2
 FB. Ramanantsoa, Les nouvelles approches stratégiques: un défi pour le controle de 

gestion?, Problémes économiques, nr. 2317, 17 martie 1993 
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deciziile oportune; comportament agresiv, atunci când întreprinderea anticipează 

reacţiile rivalilor şi adoptă o poziţie de dominare1. 

În condiţiile coexistenţei structurilor de piaţă de oligopol cu cele concurenţiale şi 

chiar de monopol, modul în care acţionează întreprinderile este foarte diferit, nefiind 

posibilă conturarea unui model unic de comportament, ci numai a unor elemente 

comune de  caracterizare: 

- manifestarea tendinţelor de dominare a unei pieţe (ca platformă în vederea cuce-

ririi de noi pieţe), de orientare a cererii în funcţie de ofertă şi de mondializare a activi-

tăţilor (de prezenţă în cât mai multe zone geografice) prin sporirea dimensiunii pe ba-

ză de fuzionare sau de achiziţionare, şi prin constituirea de societăţi multinaţionale; 

- accentuarea preocupărilor în vederea asigurării în timp util a resurselor finan-

ciare şi umane ale căror pieţe manifestă un grad sporit de concurenţialitate;  

- concentrarea eforturilor în vederea dobândirii de competenţe tehnologice, care 

s-au dovedit a fi mai durabile decât cele din domeniul marketingului, pornindu-se de 

la ipoteza că se va putea oricând găsi o piaţă dacă este stăpânită o tehnologie per-

formantă; 

- acordarea unei importanţe sporite atenuării efectelor negative ale concurenţei 

prin practicarea de strategii relaţionale cu organe ale puterii publice şi de alianţă cu 

alte firme în vederea concentrării în special a resurselor financiare, mai ales în scopul 

realizării unor obiective de cercetare- dezvoltare; 

- dezvoltarea capacităţii de a învăţa mai repede decât concurenţii pentru a se 

situa cu un pas înaintea acestora (întrucât concurenţa se consideră că se man ifestă 

înaintea desfăşurării confruntării pe piaţă), de a afla noi resurse pentru realizarea unor 

obiective care nu ar fi putut fi atinse în condiţiile de mediu existente la un moment 

dat; 

- practicarea unor forme noi de strategii, denumite de ruptură (conform cărora se 

acţionează complet diferit faţă de regulile tradiţionale ale jocului concurenţial) prin 

care se urmăreşte perturbarea capacităţii de reacţie a concurenţilor;  

- manifestarea de reţinere în relansarea activităţii chiar în condiţiile aplicării unei 

politici economice care are în vedere reducerea nivelului impozitului şi ratei dobânzii 

şi adoptarea unei strategii de relansare numai în situaţia în care nivelul cererii de pro-

duse este suficient de mare atât în prezent, cât mai ales în perspectivă; 

- considerarea maximizării profitului drept obiectiv principal - atunci când man-

agerii sunt totodată şi acţionari importanţi sau sunt strâns controlaţi de principalii 

acţionari şi obţinerea unei rate cât mai mari a creşterii cifrei de afaceri - în cazul 

firmelor manageriale, caracterizate printr-un acţionariat dispersat şi puţin organizat. 

Performanţele întreprinderii sau ale ramurii industriale sunt reflectate în rezultate-

le economice, tehnice şi sociale realizate la aceste niveluri. Evaluarea performanţelor 

este deosebit de dificilă întrucât nu se limitează numai la rezultatele trecute sau 

prezente, ci are în vedere şi pe cele viitoare a căror evoluţie, dat fiind complexitatea 

şi, în special, instabilitatea mediului exterior, prezintă un grad înalt de incertitudine. 

                                                                 
1
 J. J. Lambin, Le marketing stratégique, Mc.Graw Hill 1986 
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În abordarea clasică a economiei industriale, performanţele unei industrii este deter-

minată de vigoarea concurenţei pe piaţa respectivă (internă şi externă) considerându-

se că aceasta reprezintă, pe de o parte, un factor care forţează întreprinderile să 

inoveze şi să fabrice produse de calitate pe care să le vândă la preţuri minime iar, pe 

de altă parte, asigură o alocare judicioasă a resurselor între diversele ramuri indus-

triale astfel încât ratele profitului să manifeste tendinţa de a deveni cât mai apropiate, 

iar nivelul preţurilor să se menţină cât mai stabil. Pract ica a demonstrat că pe de o 

parte existenţa înţelegerilor dintre producători, a structurilor de oligopol şi chiar şi a 

poziţiei de monopol, nu în toate situaţiile frânează inovarea sau provoacă tensiuni 

inflaţioniste prin practicarea unor preţuri mari de vânzare, iar, pe de altă parte, în con-

diţii de criză, restructurarea unei industrii aflate în dificultate exclusiv prin forţele pieţei 

(în special acolo unde concurenţa internaţională este puternică) întrucât poate con-

duce la prăbuşirea acesteia, se efectuează de regulă, prin concentrarea eforturilor 

agenţilor economici implicaţi care, pentru a se salva, recurg la arbitrarea între inter-

esele lor pe termen lung şi cele pe termen scurt, fără a avea în vedere numai nivelul 

profitului la un moment dat. 

În acest context, în ţările dezvoltate, la aprecierea performanţelor se are în vedere 

în principal evaluarea următoarelor domenii de activitate:  

• Export - prin: rata exportului (raportul dintre valoarea exporturilor şi cifra de 

afaceri); rata de acoperire (raportul dintre valoarea exporturilor şi importurilor); partea 

de piaţă (ponderea exporturilor în totalul exporturilor pe plan mondial sau pe anumite 

zone geografice); competitivitate - preţ (raportul dintre preţurile concurenţilor şi 

preţurile naţionale); indicele specializării (diferenţa dintre indicele specializării la ex-

port şi la import, calculaţi ca raport între ponderea în totalul exportului, respectiv im-

portului ţării, a exportului respectiv, importului unui produs şi aceeaşi pondere în ca-

zul unei zone de referinţă, ca de exemplu ţările membre OCDE); 

• Tehnologie - prin: intensitatea cercetării-dezvoltării (ponderea cheltuielilor  de 

cercetare-dezvoltare în valoarea adăugată, în valoarea producţiei şi în valoarea 

vânzărilor); extinderea inovării (ponderea în totalul întreprinderilor a celor inovante 

adică cele la care produsele noi deţin peste 10% din cifra de afaceri sau din valoarea 

exporturilor); productivitatea muncii; durata inovării;  

• Vânzări - prin: partea de piaţă internă (ponderea vânzărilor în totalul consumului 

intern de produse industriale); cifra de afaceri; 

• Financiar - prin: valoarea adăugată; profitul; nivelul şi dinamica preţului;  

• Social - prin: costurile aferente efectelor poluării şi bolilor profesionale.  

Aprecierea, în procesul de restructurare, a performanţelor preponderent după 

nivelul realizat al profitului nu este suficient de relevantă, impunându-se o serie de 

precauţii în condiţiile în care în multe ramuri structurile de piaţă sunt cele de ol igopol 

şi predomină firmele manageriale ale căror obiective vizează în principal nivelul cifrei 

de afaceri (nu neapărat maximizarea profitului)1, mărimea părţii de piaţă deţinute şi 

                                                                 
1
 O serie de economişti ca de exemplu J.K.Galbraith, R.Marris, W.Baumol consideră că 

maximizarea cifrei de afaceri reprezintă un obiectiv esenţial al producătorilor deoarece: 
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armonizarea intereselor, de multe ori divergente, ale diferitelor grupuri de salariaţi. De 

asemenea, conducătorii marilor întreprinderi (în condiţiile în care practic acestea nu 

pot dispune de toate informaţiile necesare pentru maxim izarea profitului pe termen 

scurt şi lung, iar deciziile luate sunt rezultatul compromisului între interesele proprie-

tarului şi tehnostructurii, ale salariaţilor din diverse compartimente funcţionale, ale 

conducătorilor şi executanţilor) pot considera ca avantajoasă sacrificarea profitului pe 

termen scurt în vederea privilegierii pe termen lung şi caută să obţină un nivel al 

profitului "satisfăcător" atât cât să le asigure posibilitatea cumpărării mijloacelor de 

producţie necesare şi o eficacitate economică suficientă pentru a face faţă con-

curenţei, situându-se între cele două limite: maximizarea profitului şi supravieţuirea 

firmei. Totodată performanţele marilor firme nu pot fi apreciate numai după nivelul 

profitului realizat întrucât pe pieţele de oligopol relaţiile dintre producători nu sunt 

neapărat de luptă ci şi de întelegere cu privire la partea de piaţă deţinută.  

În ţările dezvoltate, la aprecierea performanţelor un rol important revine competitiv-

ităţii produselor care prezintă două aspecte distincte:  

• Competitivitatea prin preţ, care constă în realizarea unui nivel al acestuia 

apropiat de cel al producătorilor din alte ţări. Practica a demonstrat însă că aprec i-

erea performanţelor numai prin compararea nivelurilor preţurilor nu este suficientă 

întrucât acestea sunt determinate şi de o serie de factori din exteriorul întreprinderii 

ca, de exemplu, rata de schimb, gradul de protejare a pieţei interne, nivelul inflaţiei, 

costul capitalului, costul muncii, costul energiei. Astfel, în condiţiile în care Japonia 

beneficiază de o excelentă stabilitate internă a preţurilor, datorită creşterii începând 

din anul 1986 a puterii yenului, se diminuează sensibil competitivitatea prin preţ. 

Pe de altă parte, nivelul preţurilor nu este întotdeauna concludent, consumatorii 

preferând firme care au preţuri de vânzare mai ridicate dar ale căror produse prezintă 

caracteristici tehnice mai performante (productivitate, consum de combustibil, fiabili-

tate, service etc.), datorită cărora efectele favorabile obţinute în timp, ca urmare a 

randamentelor şi costurilor de exploatare, depăşesc costurile iniţiale de achiziţie.  

• Competitivitatea structurală, care constă în poziţionarea pe realizarea inde-

pendent de nivelul preţului a unor produse a căror cerere este în creştere, fiind solic i-

                                                                                                                                                                     

puterea lor de negociere depinde de nivelul ş i ritmul de expansiune a cifrei de afaceri; în 

relaţiile conflictuale cu concurenţii forţa de negociere este mult diminuată în caz de 

declin al vânzărilor, de diminuare a părţii de piaţă deţinute; negocierile cu băncile, 

obţinerea de mijloace financiare necesare reînoirii şi modernizării echipamentelor în 

vederea reducerii costurilor de producţie sunt condiţionate hotărâtor de evoluţia cifrei de 

afaceri de perspectivele ei de creştere. Conducătorii marilor întreprinderi sunt de regulă 

salariaţi, Galbraith susţinând chiar teza conform căreia a dispărut întreprinzătorul 

capitalist ce dispune atât de mijloacele financiare cât şi de capacitatea de a organiza şi 

a întreprinde, în aceste condiţii manifestându-se o separare netă între proprietatea 

capitalului şi conducerea efectivă a întreprinderii. 
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tate de ţări aflate în proces de expansiune economică1 şi  a căror valoare adăugată 

este ridicată, posedând un nivel tehnologic ridicat. 

Competitivitatea prin preţ şi cea structurală evidenţiază împreună aşa-numiţii poli 

de competitivitate, adică industriile puternice, cele care deţin mai mult de 20% din 

piaţa mondială şi au o rată de acoperire de peste 120% (de exemplu, în cazul Ger-

maniei - metalurgia, echipamentele mecanice, informatica, construcţiile electrice şi 

electronice, chimia şi masele plastice, iar în cazul Japoniei - aceleaşi ramuri la care 

se adaugă  hârtia şi cartonul). În aceste condiţii, devine necesară o abordare mult i-

dimensională a competitivităţii, indicatorul sintetic cel mai relevant dovedindu-se a fi 

partea de piaţă deţinută. 

1.4. Structuri ale pieţei şi performanţe în cazul unor ramuri industriale  

Structura sistemului industrial, existând în diferite ţări dezvoltate, este rezultatul 

unor modificări succesive în ceea ce priveşte concentrarea producţiei şi transfor-

marea sistemului tehnic al agenţilor economici2. 

Astfel, dacă până la mijlocul anilor '70, modernizarea economiilor ţărilor dezvo l-

tate a presupus sporirea gradului de concentrare, începând cu anii '80 această 

tendinţă s-a inversat, mărindu-se ponderea numărului întreprinderilor mici şi mijlocii 

atât în S.U.A. şi Japonia, cât şi în Europa Occidentală cu excepţia Germaniei, care 

fundamentându-şi creşterea economică pe baza cererii externe a beneficiat de 

avantajele oferite de marile unităţi mai bine plasate pe pieţele mondiale datorită d i-

mensiunii şi poziţionării lor sectoriale. În prezent, cca 40% din salariaţii europeni din 

industrie lucrează în întreprinderi de 10 până la 499 angajaţi, manifestându-se însă 

disparităţi mari între diversele ţări ale CEE, această pondere fiind de 38% în Germa-

nia şi Marea Britanie, 72% în Spania, 61% în Italia. Creşterea în ultimii 15 ani a pon-

derii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) în industrie s-a datorat: scăderii generale a 

efectivelor în cazul unor firme mari aflate în dificultate (şi care astfel au intrat în cate-

goria IMM); filializării sau externalizării anumitor activităţi anexe; recurgerea în 

măsură sporită la subcontractarea de specialitate. Începând cu anul 1985, 

întreprinderile mici şi mijlocii au înregistrat o evoluţie mai favorabilă decât cele de d i-

mensiuni mari, în special, în ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă şi cifra de 

afaceri. Deşi, de regulă, întreprinderile mici şi mijlocii dovedesc o mare capacitate de 

ajustare rapidă faţă de modificările conjuncturale, ele nu prezintă un ansamblu omo-

gen în sensul că, pot înregistra atât cele mai înalte, cât şi cele mai scăzute rate ale 

rentabilităţii; unele pot fi exportatori importanţi , în timp ce altele nu exportă deloc, un 

număr însemnat al acestor întreprinderi gravitează în orbita marilor grupuri industriale 

                                                                 
1
 O ţară care vinde oţel în Africa, adică un produs în declin pe o piaţă având o creştere 

slabă, are o competitivitate structurală redusă, indiferent de nivelul preţului obţinut la un 

moment dat (L.Stoleru, L'ambition internationale, Editions du Seuil, Paris, 1989) 
2
 D. Flouzat, Economie contemporaine, vol. I, Presses Universitaires de Fance, Paris, 

1990. 
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în calitate de furnizori, clienţi şi, în special, de subcontractanţi. În acest context, se 

cuvine evidenţiat faptul că deşi a sporit numărul întreprinderilor mici şi mijlocii, tot 

celor de dimensiuni mari le revine locul dominant în ceea ce priveşte numărul de 

salariaţi, valoarea adăugată realizată, exportul, vânzările, investiţiile cheltuielile cu 

publicitatea, formarea personalului, cercetarea (tabelele nr. 2 şi 3) 

 

Tabelul nr. 2 - Locul întreprinderilor mari (cu peste 500 salariaţi)  
în principalele ţări europene - în anul 1991 

- % - 

 Franţa Italia Germania Regatul Unit Spania 

Număr de întreprinderi 3,7 2,1 6,0 4,1 2,3 

Număr de salariaţi 50,4 39,4 61,6 62,2 28,1 

Valoarea adăugată 60,5 47,7 66,2 ... 33,9 

Sursa: Les chiffres clés de l'industrie, Edition 93/94, Ministère de l'Industrie, des Postes et 

Télécommunications et du Commerce Extérieur, France 

 

Tabelul nr. 3 - Locul întreprinderilor mari (cu peste 500 salariaţi)  
în industria franceză 

- % - 

Anii 
Număr de 

întreprinderi 

Număr de 

salariaţi 
vânzărilor 

Valoarea 

exportului 
investiţiilor 

197

4 

4,2 57,6 61,6 ... ... 

198

0 

3,5 55,1 60,2 ... ... 

199

1 

2,2 44,8 56,1 73,1 61,8 

Sursa: Les chiffres clés de l'industrie, Edition 93/94, MinistÉre de l'Industrie, des Postes et 

Télécommunications et du Commerce Extérieur, France 

 

În prezent, în condiţiile amplificării relaţiilor economice internaţionale, atât pieţe le 

mondiale, cât şi cele europene sunt dominate de întreprinderi de dimens iuni mari, 

având un număr mare de angajaţi (în multe cazuri depăşind 50-100 mii salariaţi) şi 

realizând un nivel însemnat al cifrei de afaceri. 

În practică, concentrarea producţiei îmbracă, în principal, forma grupurilor de 

întreprinderi, vaste anasambluri de producători care permit: combinarea cea mai efi-

cientă a factorilor de producţie şi utilizarea într-o proporţie însemnată a capitalului 

tehnic; obţinerea economiilor de scară crescătoare; existenţa unei mari capac ităţi de 

inovare, înnoirea produselor şi tehnologiilor (întrucât efortul financiar aferent nu poate 

fi suportat de agenţi economici dispersaţi)1; aprovizionarea cu materii prime şi 

                                                                 
1
 Este de menţionat faptul că, uneori, marile întreprinderi pot da dovadă  de pasivitate sau 

lentoare faţă de inovări comparativ cu întreprinderi mai  mici care se dovedesc mai 
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achiziţionarea de maşini-unelte şi echipamente moderne, la preţuri mult mai mici (da-

torită poziţiei de forţă deţinute şi volumul mare de mărfuri solic itate); procurarea cu 

mai multă uşurinţă de credite bancare avantajoase (datorită însemnatelor garanţii 

oferite); atragerea unui personal de înaltă calificare (în principal prin oferirea de salarii 

mai ridicate); menţinerea unei poziţii dominante pe pieţele tradiţionale (prin imaginea 

de marcă deţinută), concomitent cu cucerirea de noi pieţe interne şi externe (prin 

publicitate, reclamă, reţea densă de distribuţie, servicii post-vânzare). 

În Franţa, de exemplu, există aproximativ 1.900 de grupuri industriale de d i-

mensiuni diferite, care controlează cca 16 mii întreprinderi (cvasitotalitatea celor cu 

peste 2 mii de salariaţi), reprezentând sub 1% din totalul întreprinderilor şi 14% din 

numărul de întreprinderi din industria prelucrătoare, utilizând 59% din totalul an-

gajaţilor şi realizând 69% din cifra de afaceri şi 80% din valoarea exporturilor indus-

triei. În acest context, aprecierea gradului de concentrare a producţiei în diverse 

ramuri ale industriei numai după ponderea în totalul industriei a primelor 4 sau 10 

întreprinderi în ceea ce priveşte vânzările, personalul ocupat, cifra de afaceri nu este 

sugestivă, întrucât, în practică,  majoritatea întreprinderilor fac parte din mari grupuri 

industriale care deţin poziţii dominante. 

În vederea evidenţierii locului deţinut de întreprinderile având dimensiune mare s -a 

analizat pe de o parte, gradul de concentrare a producţiei pe ramuri ale industriei din 

unele ţări europene dezvoltate1 (pe baza ponderii din totalul întreprinderilor a celor cu 

peste 500 salariaţi în ceea ce priveşte numărul de întreprinderi, personalul ocupat, 

cheltuielile cu personalul ocupat, cifra de afaceri şi valoarea adăugată brută (tabelul 

nr. 4) şi, pe de altă parte, performanţele obţinute de ramurile industriale exprimate 

prin aportul acestora la nivelurile realizate ale valorii adăugate brute, cifrei de afaceri 

pe total industrie prelucrătoare (tabelul nr. 5) şi la exporturile de produse pe plan 

mondial. De asemenea, s-a avut în vedere şi situaţia existentă în S.U.A. şi Japonia, 

ţări având întreprinderile cu cele mai mari dimensiuni din lume.  

 

Tabelul nr. 4 - Locul întreprinderilor cu peste 500 de salariaţi din 
ramurile şi unele subramuri ale industriei prelucrătoare   

în cazul unor ţări dezvoltate din Europa 

Grad de concentrare
x)

 
Mare (Cifra de afaceri  

peste 50%) 
Mediu (Cifra de afaceri 

între 20-49%) 
Mic (Cifra de afac-

eri sub 20%) 

                                                                                                                                                                     

creative, dar deşi marile întreprinderi nu sunt în mod necesar cele mai novatoare, 

practica a dovedit că asigurarea promovării progresului tehnic presupune atingerea de 

către firmă a unui anumit nivel al dimensiunii sale. Astfel, de exemplu, în Franţa firmele 

de dimensiune mare, cca 172 întreprinderi cu peste 2 mii de salariaţi, deşi reprezintă 

numai 6% din numărul total de întreprinderi, realizează 63% din cercetarea industrială şi 

primesc 79% din finanţarea publică. 
1
 S-a studiat situaţia existentă în perioada 1988-1990 din Belgia, Danemarca, Germania, 

Spania, Franţa, Italia, Olanda, Portugalia şi Regatul Unit. 
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Grad de concentrare
x)

 
Mare (Cifra de afaceri  

peste 50%) 
Mediu (Cifra de afaceri 

între 20-49%) 
Mic (Cifra de afac-

eri sub 20%) 
I Rafinarea petrolului 
Germania (49; 23/84)

xx)
 

Franţa (47; 16/86) 
Italia (70; 18/72) 
Regatul Unit (58; 17/61) 
Portugalia (3; 100/100) 

  

II Producţia şi prima transformare 
a metalelor 
Belgia (80; 20/87) 
Germania (449; 15/84) 
Spania (191; 15/71) 
Franţa (288; 13/76) 
Italia (516; 6/68) 

  

a) Siderurgia 
Franţa (31; 44/92) 
Italia (134; 13/82) 
b) Fabricarea ţevilor de oţel  
Franţa (26; 29/85)  
Italia (81; 6/63) 
c) Trefilarea, laminarea, profilarea 
la rece a oţelului 
Germania (215; 6/41) 
Franţa (131; 5/36)  
Regatul Unit (201; 3/20) 
d) Producţia şi prima transformare 
a metalelor neferoase  
Belgia (19; 25/25)  
Germania (149; 20/76)  
Franţa (100; 11/69) 

 
 
 
 
 
Regatul Unit (94; 8/41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italia (138; 6/53  
Regatul Unit (252; 7/41)) 

 

III Industria produselor minerale 
nemetalice 
Franţa (1029; 5/50) 

Belgia (224; 5/47) Germa-
nia (1710; 5/47) 
Italia (2144; 2/24) 
Olanda (287; 3/34) 
Portugalia (464; 3/19) 

Spania (1367; 1/10) 

a) Fabricarea cimentului, varului şi 
a ipsosului 
Franţa (44; 16/74)  
Regatul Unit (23; 17/64) 
b) Industria sticlei 
Belgia (45; 14/72)  
Germania (277; 10/64) 
Franţa (163; 14/73) 
Portugalia (28; 18//44) 
Regatul Unit (188; 10/62) 

 
 
Italia (95; 4/42) 
 
 
Italia (282; 4/38) 
 
 
 
 

 

IV Industria chimică 
Belgia (234; 10/59) 
Germania (1186; 13/81) ) 
Franţa (1085; 10/61) 
Italia (1106; 8/56)  
Olanda (256; 13/69) 

 
Spania (932; 2/15) 
Portugalia (236; 2/16 
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Grad de concentrare
x)

 
Mare (Cifra de afaceri  

peste 50%) 
Mediu (Cifra de afaceri 

între 20-49%) 
Mic (Cifra de afac-

eri sub 20%) 
a) Fabricarea produselor chimice 
de bază 
Belgia (68; 13/61)  
Germania (185; 23/94) 
Franţa (127; 14/79) 
Italia (380; 9/70) 
Regatul Unit (351; 11/69) 

 
 
Danemarca (27; 10/51) 

 

b) Fabricarea de vopsele, lacuri şi 
cerneală 
Regatul Unit (137; 10/52)  
 

Germania (489; 6/48) 
Franţa (167; 4/32) 
Italia (165; 2/20) 

 

c) Fabricarea altor produse desti-
nate, în principal, industriei şi agri-
culturii 
Belgia (57; 10/48) 
Franţa (258; 8/56) 

  
 
 
Italia (189; 2/19) 
Portugalia (53; 8/34) 

d) Fabricarea de produse farma-
ceutice 
Belgia (44; 9/54) 
Danemarca (24; 15/720 
Germania (261; 16/70) 
Franţa (262; 17/57) 
Italia (252; 15/59) 
Regatul Unit (146; 25/79) 

  

e) Săpunuri, detergenţi sintetici şi 
alte produse pentru  
higiena corporală şi de parfumerie 
Belgia (24; 12/40) 
Germania (119; 18/79) 
Franţa (210; 10/58) 
Italia (125; 7/48) 
Regatul Unit (131; 14/54) 

  

V Producţia fibrelor artificiale şi 
sintetice 
Spania (13; 53/85) 
Franţa (7; 32/90) 
Italia (27; 18/77) 
Regatul Unit (21; 19/77) 

  

VI Fabricarea produselor de met-
ale (exclusiv maşinile şi materialul 
de transport  
Regatul Unit (3734; 2/23) 

 
Germania (5485; 4/37) 
Franţa (5274; 1/22)  
Italia (4161; 1/12) 

 
Belgia (587;1/12) 
Spania (2333; 1/10) 

VII Construcţii de maşini şi de ma-
terial mecanic 
Belgia (380; 3/45) 
Germania (5133; 7/55) 
Regatul Unit (3795; 4/36) 

 
 
Franţa (2206; 3/33) Italia 
(3876; 2/27) 

 
 
Spania (1120; 1/10) 
Portugalia (179; 
2/17) 

a) Construcţii de maşini şi trac-
toare agricole 
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Grad de concentrare
x)

 
Mare (Cifra de afaceri  

peste 50%) 
Mediu (Cifra de afaceri 

între 20-49%) 
Mic (Cifra de afac-

eri sub 20%) 
Germania (157; 12/67)  
Regatul Unit (89; 4/62)  
Italia (319; 2/44) 

Danemarca (54; 5/37) 
Franţa (242; 3/28) 

b) Maşini-unelte pentru prelu-
crarea metalelor, utilaje şi scule 
pentru maşini 
 

Germania (1026; 6/43) 
Franţa (264; 1/17) 

Italia (843; 0,4/9) 
Regatul Unit (684; 
1/9) 

VIII Construcţii de maşini de birou 
şi de maşini şi instalaţii pentru 
prelucrarea informaţiilor 
Germania (130; 13/87) 
Spania (23; 13/52) 
Franţa (110; 5/85) 
Italia (59; 0,2/89) 
Regatul Unit (219; 111/65) 

  

IX Construcţii electrice şi electro-
nice 
Belgia (187; 11/70)  
Germania (2828; 7/77) 
Franţa (2088; 6/66) 
Italia (2163; 5/55) 
Portugalia (117; 12/60) 
Regatul Unit (2219; 9/57) 

 
 
Spania (656; 6/41) 

 

a) Construcţii de aparate electrice, 
radio, televizoare etc. 
Franţa (617; 6/67) 
Italia (341; 6/54) 
Portugalia (28; 29/83) 
Regatul Unit (266; 10/59) 

  

b) Fabricarea de aparate electro-
casnice 
Danemarca (10; 28/72) 
Franţa (69; 22/83) 
Italia (192; 6/64) 
Regatul Unit (102; 15/75) 

  

X Construcţii de automobile şi 
piese 
Belgia (80; 18/92) 
Germania (571; 19/93) 
Spania (406; 9/76) 
Franţa (603; 11/85) 
Italia (542; 6/81) 
Portugalia (78; 13/58) 
Regatul Unit (731; 10/73) 

  

a) Fabricarea de echipamente, de 
accesorii şi de  
piese detaşate pentru automobile 
Germania (334; 23/83)  
Franţa (305; 16/72) 

 
 
 
 
Italia (352; 5/46) 
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Grad de concentrare
x)

 
Mare (Cifra de afaceri  

peste 50%) 
Mediu (Cifra de afaceri 

între 20-49%) 
Mic (Cifra de afac-

eri sub 20%) 
Portugalia (33; 9/53) 
XI Construcţii de alt material de 
transport 
Belgia (48; 13/78) 
Germania (241; 13/82) 
Spania (186; 14/73) 
Franţa (366; 12/81) 
Italia (360; 8/75) 
Portugalia (60; 12/72) 

  

a) Construcţii de nave, repararea 
şi întreţinerea navelor 
Danemarca (56; 9/68) 
Germania (90; 14/75) 
Franţa (157; 4/46) 
Portugalia (21; 24/85) 
Regatul Unit (197; 7/77) 

  

b) Construcţii de material feroviar 
rulant 
Franţa (38; 12/52) 
Italia (45; 28/64) 
Regatul Unit (25; 20/83) 

  

c) Construcţii de avioane 
Germania (50; 22/93) 
Franţa (102; 27/91) 
Italia (29; 31/90) 
Regatul Unit (319; 19/87) 

  

XII Fabricarea de instrumente de 
precizie, de optică şi  
similare 
 

Germania (1145; 4/45) 
Franţa (486; 3/30) 
Italia (423; 1/23) 
Regatul Unit (672; 4/29) 

 

XIII Industria produselor alimen-
tare, a băuturilor şi tutunului 
 

Belgia (675; 3/31) 
Germania (3248; 5/40) 
Franţa (2996; 4/39) 
Italia (2211; 3/39) 
Olanda (884; 5/43) 

Spania (2744; 2/18) 
Portugalia (683; 
2/16) 

XIV Industria textilă 
 

Belgia (462; 3/28) Germa-
nia (1229; 7/41) 
Franţa (1760; 2/28) 
Portugalia (718; 8/40) 

Spania (1097; 1/13) 
Italia (3176; 1/17) 

XV Industria încălţămintei şi 
îmbrăcămintei 
 

Belgia (458; 1/10) 
Germania (1918; 2/25) 
Franţa (1997; 2/18) 
Portugalia (693; 3/18) 
Regatul Unit (1911; 4/40) 

Spania (1891; 
0,5/10) 
Italia (4739; 0,5/8) 

a) Fabricarea mecanică a 
încălţămintei 
Regatul Unit (255; 6/49) 

Germania (200; 5/42) 
Franţa (326; 4/34) 
Portugalia (256; 2/18) 

Italia (1586; 0,2/4) 

b) Confecţii (producţie de serie) de 
articole  

Germania (1518; 2/23 Por-
tugalia (437; 18/18) Re-

Franţa (1640; 1/13) 
Italia (2924; 0,5/10) 
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Grad de concentrare
x)

 
Mare (Cifra de afaceri  

peste 50%) 
Mediu (Cifra de afaceri 

între 20-49%) 
Mic (Cifra de afac-

eri sub 20%) 
de îmbrăcăminte şi accesorii gatul Unit (1459; 4/40) 
XVI Industria lemnului şi a mobilei 
din lemn 
 

Germania (2494; 2/24) Franţa (1877; 1/12) 
Italia (2322; 0,2/3) 
Portugalia (546; 
0,5/6) 

XVII Industria hârtiei şi a articolelor 
din hârtie 
Portugalia (384; 3/22) 

Belgia (384; 4/30) 
Germania (2771; 3/32) 
Italia (1724; 2/32) 
Olanda (751; 3/22) 
Regatul Unit (3455; 4/30) 

Spania (1296; 1/12) 

a) Fabricarea pastei de hârtie şi a 
cartonului 
Germania (124; 18/68)  
Franţa (90; 19/63) 
Italia (153; 6/50) 
Portugalia (47; 15/50) 

 
 
Regatul Unit (153; 9/40) 

 

XVIII Industria cauciucului - trans-
formarea maselor plastice 
Germania (2188; 5/48) 

Spania (975; 1/26) 
Franţa (1363; 3/48) 
Italia (1752; 1/24) 
Regatul Unit (1567; 3/28) 

Belgia (212; 3/20) 
Portugalia (192; 
1/13) 

a) Industria  cauciucului 
Germania (214; 17/82) 
Franţa (165; 10/81) 
Italia (296; 4/56) 
Portugalia (22; 14/48) 
Regatul Unit (265; 8/55) 

  

Sursa: Prelucrări pe baza datelor din Structure and activity of industry, Data by size of en-
treprise, 1988-1989-1990, Office des publications officielles des CommunautÉs Eu-
ropéennes, Luxembourg, 1994. 

x)
 Gradul de concentrare este apreciat pe baza ponderii întreprinderilor cu peste 500 

salariaţi în cifra de afaceri a ramurii 
xx)

 Pentru toate ţările, cifrele din paranteze reprezintă o medie a nivelurilor înregistrate în 
anii 1988-1989-1990 în cazul următorilor indicatori: prima cifră = numărul total de 
întreprinderi din ramură; a doua cifră = ponderea din totalul întreprinderilor din ramură a  
celor cu peste 500 salariaţi; a treia cifră = ponderea din totalul salariaţilor din ramuri a 
celor aferenţi întreprinderilor cu peste 500 salariaţi. 
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Tabelul nr. 5 - Locul ramurilor industriale şi al întreprinderilor mari   
cu peste 500 salariaţi în cadrul industriei prelucrătoare  

în unele ţări europene dezvoltate  

                Unit 

Ramura 

Indicatorix) 
Belgia 

Dane 

marca 
Germania Spania Franţa Italia Olanda 

Portu-

galia 

Re-

gatul 

Unit 

I Raf inarea petrolului 

A - - 0,6/15 2,3/13 1,5/15 1,4/15 - 1,2/14 1,9/14 

B - - 81 - 90 72 - 100 78 

C - - 4,9/8 3,9/8 5,7/7 5,3/9 - 7,3/5 5,6/7 

D - - 93 - 95 76 - 100 74 

II Producţia şi prima transf ormare a metalelor 

A 12,7/7/2 1,5/11 4,6/7 5,3/7 4,6/8 5,1/9 - 2,2/12 4,0/10 

B 89 - 89 72 82 65 - - - 

C 11,7/4 1,7/12 5,4/7 6,4/4 4,7/9 6,3/6 - 2,2/12 4,9/9 

D 83 - 82 66 77 56 - - - 

III Industria produselor minerale nemetalice 

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

B 49 - 48 14 58 27 34 24 - 

C 3,8/9 3,7/8 2,9/10 4,9/7 3,1/11 4,3/12 3,4/7 5,7/6 3,8/11 

D 45 - 44 11 53 27 29 24  

          

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IV Industria chimică 

A 18,5/1 10,7/3 11,9/4 11,2/3 11,7/2 9,8/3 27,9/1 10,4/4 11,3/2 

B 60 - 83 15 67 58 74 14 - 

C 15,9/2 9,4/3 11,6/3 10,8/3 11,6/3 10,0/2 23,9/2 10,0 10,8/2 

D 57 - 80 13 63 55 68 12 - 

V Producţia f ibrelor artif iciale şi sintetice 

A - - - 0,5/15 0,1/17 0,6/17 - 0,5/15 0,4/16 

B - - - 85 78 73 - - 84 

C - - - 0,5/14 0,1/15 0,5/17 - 0,6/15 0,3/15 

D - - - 86 88 74 - - 79 

VI Fabricarea produselor din metal (exclusiv  maşinile şi materialul de transport) 

A 6,0/7 7,6/5 9,1/5 7,5/4 8,8/5 7,3/5 8,4/5 6,4/5  

B 13 - 38 11 27 13 - 20 28 

C 4,3/8 6,0/6 7,3/6 6,2/5 6,5/5 6,0/7 6,5/6 4,0/10 5,4/8 

D 13 - 39 9 29 11 - - 27 

VII Construcţii de maşini şi de material mecanic 

A 6,4/5 14,1/2 14,3/2 4,3/9 5,9/7 9,8/4 2,4/11 9,3/4  

B 43 - 57 10 36 27 - 22 40 

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

D 50 - 58 9 40 28 - 19 43 

VIII Construcţii de maşini de birou şi de maşini şi instalaţii pentru prelucrarea inf ormaţiilor 

A 0,2/4 - 1,7/13 0,6/14 3,2/12 3,1/12 - 0,2/16 2,4/13 

B - - 91 62 92 95 - - 83 

C 0,1/14 - 1,6/14 0,6/14 2,1/12 2,2/14 - 0,1/17 2,5/14 

D - - 88 67 90 94 - - 80 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IX Construcţii electrice şi electronice 
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Ramura 

Indicatorix) 
Belgia 

Dane 

marca 
Germania Spania Franţa Italia Olanda 

Portu-

galia 

Re-

gatul 

Unit 

A 8,8/4 8,8/4 15,0/1 7,2/5 11,9/1 10,9/1 - 5,7/7 9,7/3 

B 68 - 79 46 70 56 - 55 61 

C 6,1/5 6,9/5 12,0/2 6,1/6 9,3/4 8,6/4 - 5,0/7 8,4/3 

D 67 - 79 45 71 53 - 52 61 

X Construcţii de automobile şi piese 

A 10,0/3 1,0/12 12,5/3 11,4/2 10,2/4 7,1/6 6,3/6 2,1/13 6,0/7 

B 94 - 95 84 90 83 - 70 80 

C 13,0/3 1,0/13 13,0/1 13,8/2 12,0/2 7,7/5 7,5/5 4,5/8 7,4/6 

D 95 - 95 87 92 86 - 83 84 

XI Construcţii de alt material de transport 

A 1,6/13 2,4/9 1,8/12 2,6/12 3,9/16 2,8/13 - 2,4/11 6,2/6 

B 77 - 86 75 87 75 - 78 - 

C 1,3/13 2,6/9 1,3/15 2,1/13 3,4/11 2,0/15 - 1,4/14 4,7/10 

D 64 - 85 70 87 70 - 70 - 

XII Fabricarea de instrumente de precizie de optică şi sim ilare 

A 0,2/14 1,2/12 1,7/13 0,4/16 1,0/16 0,4/11 0,2/16 1,4/15  

B - - 47 - 32 25 - - 32 

C 0,1/14 0,9/14 1,2/16 0,3/15 0,7/14 0,6/16 0,2/11 0,2/16 1,1/14 

D - - 49 - 30 22 - - 33 

XIII Industria produselor alimentare, a băuturilor şi tutunului 

A 6,5/6 22,5/1 6,3/6 16,4/1 10,5/3 8,4/3 21,4/2 15,8/1 12,2/1 

B 37 - 46 23 47 43 50 3 - 

C 16,2/1 35,5/1 11,2/5 20,1/1 16,3/1 13,2/1 33/4/1 19,7/1 17,5/1 

D 31 - 46 17 42 37 44 19 - 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

XIV Industria textilă 

A 5,9/8 2,4/9 2,3/11 3,6/10 3,3/11 6,4/7 2,3/9 14,1/2 2,8/11 

B 29 - 42 12 27 18 - 41 - 

C 5,2/7 2,5/10 2,3/12 3,2/10 2,9/13 5,9/8 2,2/8 11,8/2 2,5/14 

D 29 - 42 10 28 18 - 38 - 

XV Industria încălţămintei şi îmbrăcămintei 

A 2,2/12 1,8/10 1,6/14 3,4/11 2,4/13 4,7/10 - 6,9/6 2,7/12 

B 20 - 27 14 20 10 - 21 41 

C 1,7/12 1,8/11 1,7/13 2,9/11 2,0/13 4,6/11 - 6,2/11 2,2/13 

D 27 - 29 11 23 8 - 22 40 

XVI Industria lemnului şi a mobilei din lemn 

A 2,9/11 4,9/7 2,8/10 2,3/13 2,3/14 2,7/14 2,2/10 4,3/9 2,8/11 

B - - 23 - 13 3 - 7 - 

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

D - - 24 - 12 3 - 8 - 

XVIII Industria hârtiei şi a articolelor din hârtie 

A 6,7/5 8,8/4 4,4/8 7,2/5 7,4/6 5,9/8 13,7/3 11,9/3 9,3/4 

B 32 - 38 16 - 41 27 59 39 

C 5,6/6 7,4/4 4,1/9 6,2/5 6,4/6 4,9/10 10,7/3 8,7/4 7,8/4 

D 36 - 42 14 - 38 25 50 37 

XVIII Industria cauciucului - transf ormarea maselor plastice 

A 3,7/10 4,3/8 4,6/7 4,5/8 4,4/9 4,2/11 2,4/8 3,0/10 4,2/9 

B 21 - 51 35 49 26 - 23 33 

C 3,0/10 3,7/8 4,1/9 3,8/8 3,6/10 3,7/12 2,1/9 2,6/11 3,7/12 

D 19 - 50 27 44 21 - 18 30 
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Sursa: Prelucrări pe baza datelor din Structure and activity of industry, Data by size of en-
treprise, 1988-1989-1990. Office des publications offcielles des CommunautÉs eu-
rop‚ennes, Luxemburg, 1994 

NOTA: Cifrele reprezintă media nivelurilor înregistrate în anii  1988, 1989, 1990 în cazul 
următorilor indicatori: A = Ponderea valorii adăugate brute a ramurii în valoarea 
adăugată brută pe total industrie prelucrătoare/Rangul ramurii în funcţie de acest 
indicator; B = Ponderea din totalul întreprinderilor a celor cu peste 500 salariaţi în 
valoarea adăugată brută a ramurii; C = Idem A, cu referire la cifra de afaceri; D = 
Idem B, cu referire la cifra de afaceri. 
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Analizele efectuate au permis evidenţierea următoarelor aspecte:  

- În cazul ţărilor dezvoltate s-a constat faptul că majoritatea ramurilor industriale 

prezintă un grad mare sau mediu de concentrare a producţiei, determinat de neces i-

tatea obţinerii economiilor de scară, de intensitatea capitalistică (raportul dintre capi-

talul necesar şi cifra de afaceri) şi tehnologică (raportul dintre cheltuielile de cer-

cetare-dezvoltare şi valoarea adăugată brută) şi de dimensiunea concurenţilor pe 

piaţa mondială. 

- În majoritatea ţărilor, ramurile având un grad mare de concentrare şi structuri de 

piaţă de oligopol sunt: rafinarea petrolului; producţia şi prima transformare a metale-

lor; industria chimică; producţia fibrelor artificiale şi sintetice; construcţii de maşini de 

birou şi de maşini şi instalaţii pentru prelucrarea informaţiilor; construcţii electrice şi 

electronice; construcţii de automobile şi piese; construcţii de alt material de 

transport. Totodată, chiar în cazul unor ramuri care pe ansamblu prezintă un grad 

mediu de concentrare există subramuri având grad mare de concentrare ca. de ex-

emplu: fabricarea cimentului, varului şi a ipsosului; industria sticlei; fabricarea pastei 

de hârtie şi a cartonului; industria cauciucului.  

- Deşi numărul întreprinderilor mari, cu peste 500 de salariaţi, este, de regulă, 

mic (tabelul nr. 4) acestea, în cazul majorităţii ramurilor, au un rol important, având o 

contribuţie însemnată în ceea ce priveşte atât personalul ocupat cât şi cifra de afaceri  

şi valoarea adăugată brută (tabelul nr. 5). 

- În majoritatea ţărilor gradul de concentrare mediu şi mic este caracteristic nu 

numai industriilor produselor alimentare, a băuturilor şi tutunului, textilă, încălţăminte 

şi îmbrăcăminte, lemnului şi a mobilei din lemn, hârtiei şi articolelor din hârtie, ci şi 

celor ale cauciucului - transformarea maselor plastice, fabricării produselor din metal, 

fabricării de instrumente de precizie, de optică şi similare, maşinilor-unelte pentru 

prelucrarea metalelor. 

- În majoritatea ţărilor europene, indiferent de gradul de concentrare a producţiei, 

ramurile cu ponderea cea mai ridicată în valoarea adăugată brută la nivelul industriei 

prelucrătoare sunt industria chimică, construcţiile electrice şi electronice, con-

strucţiile de automobile şi piese şi industria produselor alimentare, a băuturilor şi tu-

tunului, iar cele cu ponderea cea mai scăzută sunt rafinarea petrolului, producţia fi-

brelor artificiale şi sintetice, industria lemnului şi a mobilei din lemn şi chiar şi unele 

apreciate ca fiind de înaltă tehnologie ca, de exemplu construcţiile de maşini de birou 

şi de maşini şi instalaţii pentru prelucrarea informaţiilor şi fabricarea de instrumente 

de precizie, de optică şi similare. Se cuvine evidenţiat faptul că această structură a 

ramurilor în funcţie de contribuţia la valoarea adăugată brută a industriei prelucrătoare 

cunoaşte în ultimii ani o anumită stabilitate şi este rezultatul unor ample procese de 

restructurare efectuate de către agenţii economici, în contextul amplificării con-

curenţei internaţionale. 

- În aproape toate ramurile industriei, esenţialul comerţului internaţional este con-

trolat de către mari firme, deseori multinaţionale, tipul de piaţă dominant fiind cel de 

oligopol. În practică, dimensiunea mai mică a întreprinderilor se dovedeşte a fi un 
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handicap în faţa concurenţei de pe piaţa mondială1, chiar în condiţiile în care unele din 

aceste întreprinderi manifestă un dinamism în ceea ce priveşte exportul ca urmare a 

unei bune specializări a producţiei şi a unei competitivităţi ridicate, calităţi care pot 

juca un rol mai important decât dimensiunea. Un exemplu în acest sens îl reprezintă 

Italia, care deţine părţi însemnate din piaţa mondială în ceea ce priveşte pielăria, 

încălţămintea şi mobila. 

- În condiţiile unei creşteri reduse a economiei mondiale singura modalitate de 

dezvoltare a unei firme o reprezintă sporirea părţii ei din piaţa mondială. Astfel, în 

1991: S.U.A. deţinea poziţii însemnate pe pieţele construcţiilor aeronautice (43,8%), 

piese, imprimeriei şi editării (24%) materialelor de întreţinere construcţii civile şi 

miniere (22,8%); maşinilor de birou şi materialelor de prelucrare a informaţiilor (20,7  

%), produselor chimice anorganice (20,1%), materialelor pentru electronică profe-

sională (19,8%); Japonia deţinea poziţii însemnate pe pieţele construcţiilor navale 

(44,1%), materialelor electrocasnice (39,4%), autoturismelor, motocicletelor şi b i-

cicletelor (23,6%), materialelor pentru electronică profesională (23,2%), maşinilor-

unelte (19,1%); Germania deţinea poziţii însemnate pe pieţele materialului rulant fero-

viar (39,2%), maşinilor-unelte (26,7%), firelor şi fibrelor artificiale şi sintetice (25,5%), 

maşinilor agricole (24,4%), echipamentului industrial (23,8%), prelucrării maselor 

plastice (21,6%), echipamentului electrocasnic (21,4%), autoturismelor, motoci-

cletelor şi bicicletelor (21,3%), parachimiei (20%), farmaciei (20%), prelucrării met-

alelor (20%); firmele din Franţa deţineau poziţii însemnate pe pieţele turnătoriei 

(16,4%), sticlei (14,1%), parachimiei (14%), construcţiilor aeronautice (13,6%), far-

maciei (12,8%), industriei cauciucului (12,8%); Italia, pe pieţele pielăriei (27,9%), 

încălţămintei (24,5%), mobilei (23,6%), materialelor de construcţii şi ceramicii 

(20,8%), echipamentului electrocasnic (18,1%); Regatul Unit pe pieţele farmaciei 

(14,2%), construcţiilor aeronautice (13,5%), presei, imprimeriei, editurilor (13,4%), 

firelor şi fibrelor sintetice (11,8%). 

1.5. Comportamente manifestate în cazul unor ramuri ale industriei în 

procesul de restructurare 

Începând cu anii '80, mediul exterior al întreprinderilor este caracterizat prin sto-

curi importante şi presiuni prelungite datorate creşterii preţurilor resurselor energetice 

şi, în principal, al petrolului, capacităţii concurenţiale mari a noilor ţări industrializate 

(în special din Asia), inovărilor tehnologice multiple şi rapide, exigenţelor sporite 

privind calitatea. În acest context, comportamentul întreprinderii capătă un rol 

hotărâtor în relaţia cu structura pieţei şi performanţele realizate, mai ales în condiţiile 

în care gradul de libertate în formularea opţiunilor strategice diferă de la ramură la 

ramură, în special, în funcţie de caracteristicile conjuncturii economice, de 

                                                                 
1
 Astfel, în Franţa, în anii 1990 şi 1991 întreprinderile mici şi mijlocii, care reprezentau 96% 

din totalul întreprinderilor din industrie, au realizat numai cca 25% din totalul exporturilor 

(Anexa nr. 1) 
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însemnătatea impactului noilor tehnologii, de mărimea costurilor de ieşire de pe piaţă 

şi flexibilitatea dotărilor existente1. 

A. În ramurile  industriei în care gradul de libertate este redus, cererea înregis-

trând un declin, întreprinderile adoptă, de regulă, o strategie defensivă.  

În metalurgie, în condiţiile în care, costurile de ieşire de pe piaţă sunt foarte mari, 

volumul cererii a cunoscut un regres continuu (ca urmare a apariţiei oţelurilor de cal i-

tate superioară, a substituirii produselor metalurgice cu alte materiale şi a recesiunii 

economice pe plan mondial), strategiile de ieşire din criză au avut în vedere: 

- În S.U.A. creşterea protecţionismului şi raţionalizarea activităţii, pe de o parte 

de către stat prin stabilirea de cote pentru import şi impunerea partenerilor furnizori a 

unor acorduri de autolimitare a exporturilor, precum şi aplicarea unei politici monetare 

vizând devalorizarea dolarului şi, pe de altă parte de către întreprinderi prin adoptarea 

unor măsuri în vederea creşterii productivităţii muncii şi a calităţii. Astfel: în perioada 

1974-1987 efectivele din siderurgie au scăzut de la 520 mii la 240 mii de muncitori; 

între dec. 1982 - oct. 1988 salariul orar al siderurgiştilor a crescut cu 2,5%, în timp 

ce costul vieţii a sporit cu 23,5%; în perioada 1981-1987 gradul de utilizare al capaci-

tăţilor de producţie a crescut de la 50% la peste 90%; între 1983-1987 ponderea 

turnării continue în cazul oţelului a crescut de la 39,6% la 60%; în anul 1989 durata 

medie de muncă necesară pentru a produce o tonă de oţel era de 6,5 ore/tonă faţă de 

7,1 ore/tonă în Japonia şi 9 ore/tonă în cadrul Coreii de Sud. 

- În ţările CEE diminuarea concurenţei prin înfiinţarea unui cartel al crizei care a 

stabilit pentru fiecare ţară preţul minim de livrare şi cotele de producţie (sistem la care 

s-a renunţat în anul 1988), impulsionarea procesului de restructurare prin acordarea 

de către stat a unor subvenţii (până la sfârşitul anului 1991), raţionalizarea activităţii 

prin adoptarea de către întreprinderi a unor măsuri în vederea creşterii productivităţii 

muncii şi a calităţii produselor. Astfel: în perioada 1980-1988 numărul de salariaţi a 

scăzut la British Steel de la 135 mii la 52 mii, iar la Usinor-Sacilor de la 158 mii în 

1974 la 58 mii în 1987; în 1988 ponderea turnării continue a ajuns la 80% în Marea 

Britanie, 88% în R.F.G. şi 93% în Franţa; durata medie de muncă necesară pentru a 

produce o tonă de oţel a scăzut de la 14 ore/tonă în 1981 la 5 ore/tonă în 1988 în 

cazul British Steel, de la 10 ore/tonă în 1977 la 4,6 ore/tonă în 1987 în Usinor-

Sacilor. 

De asemenea, în perioada 1976-1982, în Japonia, în vederea redresării activităţii, 

s-a înfiinţat un cartel al crizei prin care pentru fiecare producător s -au stabilit preţurile 

de livrare şi părţile de piaţă. 

                                                                 
1
 J. P. Olsem, Economie industrielle, Armand Colin, Paris, 1991; M.L.Herschtel, 

L'économie de la communauté Européenne, Armand Colin, Paris, 1993; J.Brémond şi 

colectiv, L'Europe de 1993, espoirs et risques, Hatier, Paris, 1990; J şi G.Brémond, 

L'économie fran‡aise, face aux défis mondiaux, Hatier, Paris, 1990; J.Brémond şi 

colectiv, L'économie du Japon, une menace ou un modÉle?, Hatier, Paris, 1987; xxx 

Rapport Annuel Mondial sur la Systéme Economique et les Stratégies, Institut Francais 

des Relations Internationales, Editions Atlas Economica, 1991. 
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În condiţiile redresării activităţii întreprinderilor siderurgice, în toate ţările dezvol-

tate a sporit interesul pentru promovarea concurenţei. Odată cu evoluţia progresului 

tehnic începe să crească importanţa minioţelăriilor care au un impact concurenţial din 

ce în ce mai mare. Astfel, în Japonia îşi desfăşoară activitatea cca 60 mii de min-

ioţelării electrice, care au diminuat importanţa marilor producători, iar în S.U.A. min-

ioţelăriile acoperă cca 25% din cererea de oţel pe piaţă. Ca urmare a accentuării 

concurenţei, marii producători renunţă la strategiile de diversificare a producţiei în 

condiţiile în care, puţinele întreprinderi siderurgice constituite pe bază de conglom-

erat, au întâmpinat serioase dificultăţi financiare (cazul USX din S.U.A., conglomerat, 

care îşi desfăşoară activitatea în două sectoare distincte-petrolier şi siderurgic, cazul 

Mannesmann din Germania, care şi-a vândut divizia de informatică). 

În prezent, orientările strategice ale marilor firme siderurgice au în vedere  atât 

întărirea activităţilor de bază prin acorduri de cooperare sau luări de participări, 

crearea de filiale comune, cât şi preluarea controlului asupra filierei de producţie din 

aval, în special în ceea ce priveşte construcţiile de maşini, utilajele pentru lucrări pub-

lice, construcţiile de nave (cazul firmelor din Germania şi Japonia), precum şi asupra 

reţelelor de distribuţie. 

În construcţiile de nave, în condiţiile în care cererea este extrem de instabilă, af-

lată în scădere, concurenţa între şantierele navale este foarte puternică, în special din 

partea ţărilor având un cost mai redus al forţei de muncă, iar ajutoarele publice di-

recte şi indirecte, prezente în toate ţările, îmbracă diferite forme, nu întotdeauna 

transparente, strategiile de ieşire din criză au avut în vedere: reducerea definitivă sau 

temporară a activităţii care a presupus intervenţia statului şi perfectarea de acorduri 

între marile grupuri în vederea asigurării unei "retrageri" ordonate: specializarea în 

realizarea unor produse (nave) de lux (pacheboturi de croazieră) sau destinate efec-

tuării de cercetări ştiinţifice. 

În industria textilă şi a îmbrăcămintei, în condiţiile în care concurenţa se accen-

tuează ca urmare, în principal, a presiunii exercitate de ţările în curs de dezvoltare, în 

special, de cele nou industrializate şi a renunţării la acordurile multifibră, care stipu-

lau limitarea cantităţii exportate de ţările în curs de dezvoltare în ţările dezvoltate, 

strategiile de ieşire din criză au avut în vedere: modernizarea activităţii printr-un efort 

investiţional însemnat pentru automatizarea şi informatizarea proceselor de muncă şi 

prin aceasta reducerea costurilor de producţie spre nivelul celor din ţările nou indus-

trializate1; reducerea diversificării activităţii şi accentuarea prezenţei în domeniile de 

excelenţă (produse de lux, unicate, îmbrăcăminte pentru tineret, de sport etc.) - în 

special în cazul marilor grupuri franceze; accentuarea diversificării activităţii în alte 

domenii, în special în cazul grupurilor italiene, japoneze şi americane  (astfel, firma 

Kanebo din Japonia a preluat activităţi din cosmetică şi electronică, Toyobo a preluat 

instrumente medicale şi material electronic, Interco din S.U.A. - pe lângă producţia 

de impermeabile a preluat distribuirea de încălţăminte şi vânzarea de mobilă etc.); 

                                                                 
1
 Astfel, în Franţa crearea unui loc de muncă într-o filatură costa 500 mii franci în 1980 şi 

cca 2 mil. franci în 1990. 
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sporirea flexibilităţii printr-o nouă abordare a statisfacerii exigenţelor calitative ale 

cererii prin organizarea producţiei pe serii mici, reorganizarea stocării şi a sistemului 

de comenzi, implementarea unor sisteme de informare rapidă privind evoluţia vânzării 

pe modele şi pe culori. 

B. În ramurile în care volumul cererii se menţine aproximativ constant, iar noile 

solicitări ale beneficiarilor vizează înlocuirea produselor, în condiţiile saturării parcu-

rilor de bunuri durabile, întreprinderile adoptă de regulă o strategie de promovare a 

mărcii de fabrică, de raţionalizare a activităţii în vederea reducerii costurilor de 

producţie, sporirii flexibilităţii şi oferirii de noi modele de produse, mai performante.  

În industria automobilului, în condiţiile accentuării concurenţei, în special, din par-

tea producătorilor japonezi, mai bine adaptaţi faţă de cerinţele în schimbare ale con-

sumatorilor, şi aflaţi în concurenţă pe piaţa lor internă (fiind 9 mari producători: Toyo-

ta, Nissan, Honda, Mazda, Mitsubishi-Motors, Suzuki, Daihatsu, Fuji Heavy, Isuzu) 

care este protejată faţă de importuri, menţinerii în celelalte ţări a unei pieţe de oligopol 

(în cazul S.U.A. dominată o lungă perioadă de timp de trei mari producători - Gen-

eral-Motors, Ford, Chrysler; în cazul Germaniei dominată de Volkswagen, Daimler 

Benz, şi BMW; în Italia dominată de Fiat; în Franţa dominată de Renault şi Peugeot), 

în care efectele favorabile ale producţiei de masă sunt contracarate de flexibilitatea 

redusă şi limitarea concurenţei, strategiile adoptate au avut în vedere sporirea flexibi l-

ităţii şi îmbunătăţirea performanţelor produselor pe baza extinderii informatizării, au-

tomatizării şi robotizării în paralel cu restructurarea organizatorică, fapt ce a impus 

efectuarea în permanenţă a unui însemnat efort investiţional; generalizării subcon-

tractării realizării componentelor, perfecţionării relaţiilor cu furnizorii de cooperare, în 

special în vederea accelerării promovării progresului tehnic; oferirii operative de mod-

ele diferenţiate; accelerării inovării şi a punerii în aplicare a rezultatelor cercetărilor; 

perfectării cu alte firme de acorduri, atât  de cercetare cât şi de constituire a unor 

filiale comune în vederea realizării unor componente necesare fabricării de automo-

bile; efectuarea de participări reciproce cu capital sau de luări de control a altor 

întreprinderi din alte ţări în vederea satisfacerii în cât mai bune condiţii a cerinţelor 

consumatorilor şi preluării fabricaţiei de automobile de lux.  

În completarea strategiilor firmelor, adoptarea de către stat a unor politici pro-

tecţioniste faţă de piaţa internă trebuie să ia în considerare următoarele aspecte: limi-

tarea cantitativă a importurilor poate conduce la sporirea profiturilor producătorilor 

autohtoni numai în situaţia în care aceştia sunt capabili să realizeze o producţie pe 

scară mare, corespunzătoare cererii interne (cazul, în special, al Japoniei şi S.U.A. 

spre deosebire de Italia sau Franţa care sunt ţări de dimensiune medie), succesul 

final condiţionat de modul de utilizare a surplusului de beneficii realizat (producătorii 

japonezi, spre deosebire de cei americani pe baza investiţiilor efectuate s-au special-

izat în realizarea de produse superioare-haut de gamme); deşi un mediu concurenţial 

stabil este un element fundamental pentru promovarea competitivităţii dintre 

întreprinderi, liberalizarea bruscă a schimburilor comerciale internaţionale poate con-

duce la efecte negative în condiţiile în care producătorii japonezi şi-au consolidat ac-

tivitatea la adăpostul unui protecţionism riguros.  
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În industria produselor electrocasnice, în condiţiile în care, în ţările dezvoltate 

gradul de înzestrare cu aceste bunuri este foarte ridicat1, iar concentrarea producţiei 

este accentuată, atât în Europa cât şi, în special, în S.U.A. 2, strategiile de restructu-

rare adoptate de firmele producătoare au avut în vedere promovarea inovării şi 

adoptarea măsurilor necesare în vederea reducerii costurilor de producţie, fie prin de-

localizarea fabricaţiei3, fie prin sporirea gradului de concentrare în cadrul unei ţări prin 

preluarea controlului asupra mai multor întreprinderi mici4 perfecţionarea relaţiilor cu 

firmele distribuitoare prin perfectarea de acorduri de distribuire - sau realizarea de 

fuziuni cu întreprinderi care dispun deja de astfel de acorduri şi, în cazul Japoniei, 

preluarea completă a distribuţiei de către firmele producătoare; creşterea gradulu i de  

mondializare a activităţii prin asigurarea unei dimensiuni competitive pe piaţa inter-

naţională pe baza preluării controlului asupra unor firme din diverse ţări5. În industria 

lemnului şi a hârtiei, în condiţiile în care pe lângă zonele producătoare t radiţionale 

(America de Nord, Ţările Scandinave şi Asia de Sud-Est) au apărut după 1970 şi alţi 

producători (America de Sud, China), iar pe de altă parte s -au produs mutaţii în ceea 

ce priveşte parametrii calitativi ai cererii, în sensul orientării spre produse prelucrate 

superior şi, totodată, nivelul preţurilor, în special în cazul hârtiei, înregistrează oscilaţii  

mari, producătorii manifestă reticenţă faţă de investiţii noi, întrucât costurile acestora 

sunt tot mai ridicate6, strategiile de restructurare adoptate au avut în vedere: recen-

trarea pe activitatea de bază prin renunţarea la alte domenii şi prin preluarea controlu-

lui asupra altor întreprinderi având un profil similar7; raţionalizarea activităţii şi dezvol-

tarea reţelei de distribuţie; atingerea, în special în cazul firmelor europene, a unei di-

mensiuni comparabile cu cea a firmelor concurente pe plan mondial prin dezvoltarea 

investiţiilor sau perfectarea de înţelegeri.În industria sticlei, în condiţiile în care, până 

în anul 1970, liderii mondiali erau două firme europene (Pilkington şi Saint-Gobain) 

                                                                 
1
  În Franţa, în 1991, 98% din familii posedau un frigider şi 88% o maşină de spălat rufe.  

2
  În anul 1990, în S.U.A., 4  firme controlau 90% din piaţa bunurilor electrocasnice 

(Whrilpool - 33%, General Electric - 25,5%, Electrolux - 18,5%, Maytag - 15%), iar în 

Europa primele 4 firme deţineau controlul la peste 50% din piaţa respectivă (Electrolux - 

20%, Whirlpool - 11%, Bosch- Siemens - 11%, Merloni - 10%). 
3
  Firmele Matsuhita şi Toshiba au investit în Thailanda şi în Taiwan. 

4
  În Europa, în ultimii 20 de ani, Grupul Electrolux a dus o politică de preluare a controlului 

a peste 100 de întreprinderi cărora le-a raţionalizat activitatea şi ulterior a promovat 

concurenţa în interiorul Grupului 
5
 F.Whirlpool a preluat în anul 1988 fabricarea produselor electrocasnice de la Philips, iar 

în anul 1989, Electrolux a preluat firma spaniolă Domar-Corbero, iar Bosch-Siemens a 

preluat firmele spaniole Balay şi Safel. 
6
 În cazul fabricaţiei de hârtie, dimensiunea minimă a producţiei, în condiţii de eficienţă, 

era de 150 mii tone/an în 1980, de 350 mii tone/an în 1990 şi se estimează că va fi de 

cca 500 mii tone în anul 1995. 
7
  Gorgia Pacific a renunţat la activităţile din domeniul petrolului şi ch imiei, iar Stora şi-a 

vândut în anul 1989 filiala sa Swedish Match (care realiza bunuri de consum) şi a 

cumpărat în anul 1990 producătorul de hârtie german Felsmuhle. 
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care au marcat evoluţia acestui sector, iar după anul 1979, ca urmare a politicii de 

promovare a concurenţei de către guvernele europene (prin împiedicarea efectuării de 

fuziuni şi de cumpărări de întreprinderi) şi a pătrunderii pe piaţă a firmelor americane 

şi japoneze s-a declanşat un război al preţurilor, accentuat ca urmare a scăderii 

cererii, cauzată de recesiunea principalelor sectoare beneficiare (construcţiile, care 

acoperă cca 80% din cerere şi industria automobilului), situaţie care a fost depăşită 

odată cu relansarea activităţii în aceste sectoare. În acest context, şi având în vedere 

nivelul însemnat al investiţiilor materiale şi, implicit, al costurilor de ieşire de pe piaţă, 

firmele producătoare au adoptat strategii de restructurare diferenţiate, unele optând 

pentru diversificare, altele pentru accentuarea specializării pe activitatea de bază1, 

unele promovând integrarea verticală prin crearea de pieţe "captive" (cazul industriei 

automobilului) sau prin realizarea de produse specializate (din domeniul construcţiilor 

industriei electromenajere şi electronicii), altele limitându-se la producerea sticlei 

brute, în cazul majorităţii firmelor manifestându-se preocuparea pentru dezvoltarea 

concentrării orizontale sau a cooperării pe anumite zone geografice (de exemplu, 

marii producători Pilkington şi Saint-Gobain cooperează în Argentina şi Brazilia). 

În industria agro-alimentară, în condiţiile în care cererea de produse cunoaşte o 

anumită stabilitate fiind necesară o adaptare continuă a acestora la gusturile con-

sumatorilor, iar preţul materiilor prime, mai ales în cazul ţărilor din Uniunea Euro-

peană este ridicat, strategiile de restructurare adoptate, în special de marile firme 

care domină piaţa mondială, au în vedere: creşterea gradului de concentrare a 

producţiei prin fuziuni sau achiziţionări de firme a căror marcă este deja impusă pe 

piaţă (uneori după cumpărare sunt revândute o serie de activităţi considerate mar-

ginale2; controlul filierei de producţie (nefiind neapărat necesară implicarea directă în 

fiecare stadiu al ciclului de fabricaţie) prin preluarea controlului asupra distribuţiei, 

menţinerea mărcii de fabrică chiar în condiţiile în care este cedată fi liala produsului 

respectiv; diversificarea producţiei prin preluarea de activităţi, din alte domenii, care 

posedă deja o marcă cunoscută. 

C. În ramurile în care cererea înregistrează creşteri, strategiile adoptate au în ve-

dere, în principal, promovarea progresului tehnic, diversificarea produselor, creşterea 

calităţii acestora şi îmbunătăţirea performanţelor tehnice.  

În industria electronică, în condiţiile în care, inovarea cunoaşte un proces contin-

uu de accelerare şi piaţa produselor se manifestă mai pregnant decât în cazul altor 

industrii, sub două forme, cea a marelui public şi cea profesională, adresată unui 

                                                                 
1
 Asahi, realizează în industria sticlei mai puţin de jumătate din cifra sa de afaceri şi  îşi 

dezvoltă activităţi în chimie şi ceramică; PPG realizează sub 60% din vânzări în industria 

sticlei, dezvoltând producerea de lacuri şi vopsele; Saint-Gobain realizează din cifra de 

afaceri cca 30% în domeniul lucrărilor publice, cca 12% în domeniul canalizărilor şi 

restul în domeniul sticlei şi produselor derivate din sticlă; Pilkington a optat pentru 

specializarea în realizarea exclusivă a produselor de sticlă. 
2
 )

2
Strategie adoptată chiar şi de firme de dimensiune mijlocie. Astfel, filiala IFM (a firmei 

Bongrain) regrupează cca 20 de întreprinderi mici şi mijlocii şi deţine locul 3 în Europa în  

producerea de mezeluri. 
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număr restrâns de cumpărători, strategiile adoptate trebuie să aibă în vedere obiec-

tive diferite: în cazul primei pieţe - asigurarea unui preţ de livrare cât mai redus, în 

special prin realizarea unor fabricaţii de serie mare sau chiar de masă, organizarea 

unei reţele de distribuţie riguroase precum şi a unor campanii  publicitare de an-

vergură; în cazul celei de a doua pieţe - asigurarea unor produse fiabile, având per-

formanţe tehnice cât mai ridicate şi prezentând siguranţă sporită în  funcţionare.  

• În cazul calculatoarelor, în condiţiile în care cererea nu numai că este în 

creştere, ci cunoaşte şi profunde schimbări structurale ca urmare a amplificării pro-

gresului tehnic (explozia minicalculatoarelor, a microinformaticii, a reţelelor de calcu-

latoare, a operării în timp real etc.), iar o importanţă deosebită revine asigurării flex i-

bilităţii fabricaţiei, a compatibilităţii între diversele echipamente şi reducerii preţului de 

livrare, deşi costurile de cercetare sunt tot mai ridicate, strategiile adoptate au în ve-

dere: specializarea pe creneluri bine definite (de exemplu: sisteme informatice pentru 

transportul aerian -firma Sperry, sau pentru comerţul cu ridicata - firma NCR); spori-

rea dimensiunii în principal pe baza creşterii interne1 în vederea obţinerii economiilor 

de scară (reducerea în special a costului de producţie), concomitent cu promovarea 

unor noi produse care să satisfacă cerinţele beneficiarilor; diversificarea activităţii prin 

preluarea unor fabricaţii din domeniul telecomunicaţiilor (cazul, în special, al firmelor 

ATT, Siemens, Fujitsu); asigurarea fidelităţii clienţilor prin dezvoltarea activităţilor de 

service, promovarea închirierii către clienţi a calculatoarelor (în loc de vânzare), re-

alizarea compatibilităţii între generaţiile succesive de calculatoare în cazul produselor 

proprii şi uneori între acestea şi cele ale altor firme.  

• În cazul echipamentelor pentru telecomunicaţii, în condiţiile cererii în creştere, 

amplificării progresului tehnic strategiile adoptate au în vedere adâncirea specializării 

concomitent cu o sporire a dimensiunii prin creştere internă, sau, în cazul firmelor cu 

mari posibilităţi financiare, diversificarea activităţii prin preluarea unor fabricaţii din 

domeniul informaticii. 

• În cazul componentelor electronice, în condiţiile în care costurile aferente fon-

durilor fixe deţin o pondere ridicată în preţul de cost (chiar 75%), cererea de produse 

este determinată de dinamismul firmelor din aval (în special din domeniul bunurilor de 

larg consum şi al produselor militare), iar progresul tehnologic este rapid (o nouă 

generaţie de produse apare la cca 3-4 ani) necesitând alocarea de fonduri însemnate 

cercetării-dezvoltării2, strategiile adoptate au în vedere: sporirea dimensiunii în ve-

derea obţinerii economiilor de scară, integrarea verticală a unor grupuri puternice (ca-

zul Japoniei) şi perfectarea de alianţe strategice, în special în domeniul cercetării-

dezvoltării, în ceea ce priveşte transferul de cunoştinte ş i efectuarea de cercetări în 

comun. 

                                                                 
1
 Apelarea la creşterea externă are loc în mult mai mică măsură datorită cheltuielilor 

necesare asigurării compatibilităţii dintre sistemele realizate de diferite firme. 
2
 În S.U.A., statul federal a finanţat 75% din cheltuielile de cercetare -dezvoltare în perioada 

1950-1965; în Japonia efortul de cercetare-dezvoltare a fost şi este susţinut de către 

marile grupuri integrate şi sistemul financiar. 
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• În cazul produselor electronice de larg consum (radio, televizoare etc.), în con-

diţiile în  care gradul de înzestrare cu aceste bunuri este foarte ridicat, nivelul 

preţurilor, calitatea şi performanţele produselor prezentând o mare importanţă, nor-

mele tehnice au un rol determinant în evoluţia cererii1, iar costurile de cercetare-

dezvoltare sunt ridicate, firmele adoptă strategii de restructurare diferite: trecerea la 

realizarea unor produse noi (cazul magnetoscoapelor promovate de către firmele 

Sony şi Matsuchita şi oferite în exclusivitate de către acestea); accentuarea specia l-

izării în fabricarea anumitor produse prin renunţarea la fabricarea altor produse (astfel, 

Thompson a devenit primul producător de televizoare din S.U.A., abandonând electri-

ca medicală, pe care a vândut-o firmei General-Electric şi preluând de la aceasta 

controlul diviziei de produse electronice de larg consum); dezvoltarea subcontractării 

în vederea fabricării de componente în alte ţări (cazul, în special, al firmelor ja-

poneze); asigurarea dimensiunii optime, în vederea reducerii costurilor de producţie, 

concomitent cu realizarea integrării între fabricaţie, cercetare-dezvoltare şi vânzare; 

fabricarea unor televizoare care să permită accesul la un număr sporit de programe, 

concomitent cu asigurarea controlului asupra reţelei de producere  şi difuzare, forţân-

du-se astfel sporirea cererii pe baza înlocuirii vechilor produse (cazul, în special, al 

firmelor japoneze); fabricarea unor echipamente care să asigure în timp tranziţia spre 

televiziunea modernă -cazul firmelor europene). 

În industria construcţiei de avioane, în condiţiile în care realizarea unui nou aparat 

mai performant sau numai a unei versiuni a unui aparat existent implică costuri de-

osebit de ridicate (ca urmare a încorporării unui număr foarte mare de inovări diverse, 

deosebit de costisitoare, chiar şi pentru posibilităţile celor mai mari firme construc-

toare), cererea este determinată de costurile de exploatare (influenţate de preţul 

petrolului) precum şi de existenta unui număr restrâns de firme care închiriază apa-

rate (care în condiţii de conjunctură nefavorabile trec la vânzarea aparatelor la un preţ 

mai mic), strategiile adoptate au în vedere: recentrarea pe activitatea de bază con-

comitent cu restrângerea diversificării producţiei; perfectarea de acorduri de coop-

erare în vederea mobilizării unor importante resurse financiare pentru cercetare-

dezvoltare (cazul firmei Airbus); multiplicarea versiunilor în cazul aparatelor deja ex-

istente; sporirea flexibilităţii faţă de cerere prin apelarea la efectuarea de ore supl i-

mentare. 

În industria chimică, în condiţiile accentuării progresului tehnic, sporirii cheltuiel i-

lor de cercetare-dezvoltare şi a celor aferente protecţiei mediului, ale creşterii preţului 

petrolului şi ale reducerii duratei de viaţă utilă a brevetelor2 şi diminuării cererii de pro-

duse de bază, precum şi a posibilităţii de substituire a altor materiale, ale apariţiei 

unor noi întreprinderi concurente din cadrul ţărilor posesoare de zăcăminte de hidro-

                                                                 
1
 Existenţa unor norme tehnice diferite de la o ţară la alta reprezintă o cauză importantă a 

segmentării pieţelor în cazul magnetoscoapelor şi televizoarelor, constituind şi o 

însemnată barieră de intrare pe pieţele respective. 
2
 Dacă în anii '60 erau necesari cca 6 ani pentru punerea la punct şi comercializarea unui 

nou medicament, în prezent sunt necesari peste 13 ani în condiţiile în care durata legală 

a unui brevet este de 20 ani. 
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carburi, majoritatea ţărilor dezvoltate şi-au restrâns sau chiar au renunţat la domeniul 

chimiei de bază (grupurile industriale fiind, de regulă, puternic integrate), orientându-

se spre chimia fină, care realizează produse având o înaltă valoare adăugată. În 

acest context, strategiile de restructurare au avut în vedere: închiderea unor capac i-

tăţi şi desfăşurarea unor operaţiuni de vânzare, achiziţionare, fuzionare, în vederea 

recentrării activităţii pe chimia de specialitate (vopsele, coloranţi, aditivi alimentari) 

care este mai puţin sensibilă la şocurile conjuncturale şi apelează într-o măsură 

însemnată la savoir-faire-ul propriu: renunţarea (în cazul marilor firme, în special din 

chimia de bază) la activităţile care necesitau raţionalizare (prin vânzarea instalaţiilor 

aferente pe baza metodei MEBO) şi menţinerea cu acestea a unor relaţii contractuale 

în calitate de client: concentrarea producţiei pe baza fuzionării, în special în cazul 

firmelor farmaceutice, în vederea lărgirii gamei de produse, creşterii capacităţii de 

inovare şi de comercializare rapidă pe piaţa mondială; perfectarea de acorduri de 

asociere între parteneri dintre care unul să asigure comercializarea şi celălalt  cer-

cetarea, sau pentru realizarea unor proiecte comune (ast fel, ICI şi Du Pont de 

Nemours au creat o întreprindere comună în vederea producerii vopselelor pentru au-

tomobile).   



2. POSIBILITĂŢI ŞI LIMITE ALE APLICĂRII 

CRITERIILOR DE REFERINŢĂ ÎN PROCESUL 

RESTRUCTURĂRII ÎN CONDIŢIILE PERIOADEI DE 

TRANZIŢIE LA ECONOMIA DE PIAŢĂ 

 

În vederea creării condiţiilor necesare funcţionării unei economii de piaţă, ţările 

aflate în tranziţie au urmărit realizarea, în principal, a următoarelor obiective: asig-

urarea unei structuri industriale competitive prin privatizarea întreprinderilor, dezmem-

brarea monopolurilor şi suprimarea controlului direct al statului asupra conducerii ac-

tivităţii; asigurarea manifestării semnalelor pieţei şi funcţionării regulilor acesteia prin 

eliminarea cauzelor care conduc la distorsiunea preţurilor, astfel încât acestea să 

devină elemente de referinţă în alocarea resurselor, prin perfecţionarea mecanismelor 

aferente finanţării investiţiilor şi prin transformarea sistemului de impozitare; introduc-

erea stimulentelor şi regulilor de disciplină manifestate pe piaţa mondială prin liber-

alizarea comerţului, promovarea investiţiilor străine şi adoptarea ratelor de schimb 

care să asigure o legătură directă între nivelurile preţurilor interne şi mondiale. În 

aceste sens, iniţial, accentul prioritar a fost pus asupra programelor de stabilizare 

macroeconomică, prin realizarea cărora s-a scontat pe modificarea comportamen-

tului agenţilor economici în sensul celui din ţările dezvoltate, cu o economie de piaţă1. 

În acest context, importanţa şi rolul criteriilor de referinţă - structura pieţei (S), com-

portamentul întreprinderii (C) şi performanţele acesteia (P) - în procesul de restructu-

rare a industriei au fost diferite pe parcursul desfăşurării etapelor procesului de 

reformă în cazul ţărilor aflate în tranziţie. 

2.1. Modalităţi de operaţionalizare a criteriilor de referinţă în procesul 

de restructurare 

În general, în aprecierea importanţei şi rolului revenit criteriilor de referinţă, trebuie 

avute în vedere trăsăturile caracteristice iniţiale ale structurilor industriale din ţările 

aflate în perioada de tranziţie la economia de piaţă2, trăsături care, cu mici deosebiri, 

se regăsesc aceleaşi în toate cazurile: gradul ridicat de concentrare a producţiei, 

preponderenţa, în unele ramuri ale industriei prelucrătoare, a întreprinderilor de di-

mensiuni mari cu poziţie de monopol, intensitatea ridicată a capitalului şi flexibilitatea  

redusă a întreprinderilor; gradul sporit de integrare a fluxurilor de fabricaţie; prepon-

                                                                 
1
 Aspecte aprofundate de autori în studiul realizat în anul 1994 "Raţionalitatea comporta-

mentului societăţilor comerciale pe acţiuni din industrie în condiţiile perioadei de 

tranziţie". 
2
 Aspectele prezentate se referă la situaţia existentă în Polonia, Cehia, Ungaria şi 

România. 
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derenţa proprietăţii de stat; comportamentul specific economiei centralizate, multe 

întreprinderi având o situaţie financiară proastă, fiind ineficiente şi incapabile să con-

cureze pe pieţele externe; protejarea producătorilor naţionali prin politica vamală a 

statului; ponderea însemnată a industriilor în declin şi specializarea într-o măsură 

insuficientă pe domeniile de vârf, cu valoare adăugată ridicată. 

În perioada 1990-1991 nu s-a conturat o viziune prea clară în ceea ce priveşte re-

structurarea industriei, considerându-se că, în acest proces, un rol esenţial revine 

mecanismelor pieţei şi că privatizarea întreprinderilor, în condiţiile lipsei de resurse 

financiare ale statului, constituie elementul cheie al succesului progresului de trans-

formare economică. În acest context, s-a apreciat că structura concurenţială a pieţei 

reprezintă criteriul de referinţă prioritar în relaţia A-P-C, statul adoptând în acest sens 

o serie de măsuri care au vizat: divizarea marilor întreprinderi; deschiderea pieţelor 

faţă de concurenţa externă prin îndepărtarea barierelor de intrare; facilitarea înfiinţării 

de întreprinderi noi prin simplificarea procedurilor şi acordarea de sprijin financiar; 

promovarea concurenţei prin asigurarea cadrului legislativ şi organizatoric necesar. 

Astfel, cu excepţia României, în ţările analizate au fost adoptate legi privind con-

curenţa, eliminarea practicilor comerciale neloiale şi au fost înfiinţate la nivel naţional 

organisme neguvernamentale - oficii Anti-trust (Agenţia Anti-trust - în Cehia; Agenţia 

pentru Competiţia Economică - în Ungaria; Agenţia Anti-Monopol - în Polonia) cu 

atribuţii privind limitarea abuzului de poziţie dominantă pe piaţă, evitarea creării de 

monopoluri private, accelerarea procesului de demantelare a conglomeratelor aflate în 

proprietate de stat. 

Prin adoptarea măsurilor menţionate, s-a sperat că se vor crea structuri con-

curenţiale de piaţă, care vor constitui elementul determinant în adoptarea de către 

întreprinderi a unor comportamente similare celor din ţările dezvoltate, în vederea re-

structurării propriei activităţi, obţinerii unor performanţe superioare, deziderat care în 

practică nu s-a realizat, mai ales în cazul marilor unităţi proprietate de stat, lipsite de 

flexibilitate a producţiei şi aparţinând ramurilor capital- intensive. 

După anul 1991, guvernele au început să se implice direct în procesul de restruc-

turare, (în special în cazul întreprinderilor având dimensiuni mari), criteriul de referinţă 

prioritar devenind performanţele întreprinderii dar, totodată, păstrându-se preocupările 

pentru promovarea structurilor concurenţiale de piaţă. În practică, însă, s-a dovedit pe 

de o parte, dificil de selectat indicatorii care definesc performanţele şi, pe de altă 

parte, s-a constatat că nivelul realizat al acestora este puternic influenţat de nivelul 

distorsionat al preţurilor care reflectă mai curând puterea de monopol a unor 

producători decât structura concurenţială a pieţei, Totodată, situaţia financiară a 

întreprinderilor, exprimată prin nivelul profitului, nu poate servi drept indiciu relevant al 

viabilităţii lor, în special pe termen lung prin faptul că aprecierea întreprinderilor ca 

viabile numai după performanţele financiare bune realizate la un moment dat nu este 

concludentă în procesul de restructurare, întrucât poate ascunde o serie de neajun-

suri importante precum: insuficienţa capitalului, surplusul de forţă de muncă, structu-

ra nejustificată a costurilor de producţie, lipsa unor strategii de dezvoltare, centraliza-

rea excesivă a deciziilor, tehnologii şi echipamente învechite, existenţa unor ex-
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cedente de capacităţi, nepracticarea marketingului, capacitatea de vânzare scăzută, 

lipsa unei specializări judicioase a producţiei etc. Aceste neajunsuri neremediate prin 

acţiuni de restructurare vor afecta competitivitatea întreprinderilor în cadrul unor struc-

turi concurenţiale de piaţă, în special faţă de firmele străine. 

În acest context, un indicator mult mai relevant pentru aprecierea performanţelor 

l-a constituit, la nivel de întreprindere - valoarea exporturilor exprimată în dolari, iar la 

nivel de ramură/subramură - soldul balanţei comerciale, cu condiţia ca aceste real-

izări să nu fie conjuncturale, iar produsele să se adreseze unei cereri în expansiune.  

De regulă, în procesul de restructurare, ţările aflate în tranziţie au parcurs mai 

multe etape: prima, caracterizată prin participarea indirectă a statului; a doua, în-

cepând cu anul 1991, caracterizată prin efectuarea privatizării sub control central izat, 

considerându-se că restructurarea va decurge din aceasta; a treia, caracterizată prin 

efectuarea restructurării, în special a marilor întreprinderi cu capital de stat, sub con-

trol centralizat (cazul Ungariei, Poloniei şi României)1. În ţările analizate, cadrul in-

stituţional al politicii privind privatizarea şi restructurarea, de operaţionalizare a crite-

riilor de referinţă, prezintă o serie de elemente comune. 

În Cehia, implicarea guvernului în procesul de restructurare a industriei are loc 

prin intermediul Ministerului Industriei şi Comerţului, Finanţelor, care examinează pro-

iectele de privatizare elaborate de întreprinderi şi le selectează pe cele viabile, Minis-

terul Privatizării, care aprobă proiectele de privatizate şi Fondul Naţional al Privat-

izării, care le implementează, întrucât privatizarea este considerată a fi principalul 

mijloc de restructurare. În procesul de privatizare în masă sunt implicate şi Fondurile 

de plasare a cupoanelor, aflate în relaţii de concurenţă.În Ungaria, Ministerul Indus-

triei şi Comerţului, ca răspuns la adâncirea recesiunii şi rapida creştere a şomajului, 

a elaborat un program al managementului crizei şi restructurării care avea în vedere 

13 întreprinderi de dimensiuni mari, selectate pe baza luării în considerare a crite-

riilor: numărul mare de salariaţi, importanţa strategică, gradul ridicat de îndatorare şi 

perspectiva pe termen lung în ceea ce priveş te activitatea desfăşurată. Referitor la 

procesul de privatizare, acesta este coordonat de Ministerul Privatizării care aprobă 

propunerile de a vinde sau închiria active, de a se efectua investiţii într-o întreprindere, 

de a organiza licitaţii pe criterii competitive şi care hotărăşte preluarea sub controlul 

direct al statului a întreprinderilor care funcţionează pe baza principiului autocon-

ducerii. În ceea ce priveşte o parte (cca 160) din firmele preconizate a rămâne în pro-

prietatea statului, gestionarea şi, implicit, restructurarea lor, revine Holding-ului Pro-

prietăţii de Stat, căruia îi sunt subordonate din punct de vedere organizatoric. 

În Polonia, Ministerul Industriei şi Comerţului stabileşte întreprinderile care, 

înainte de a fi privatizate sunt supuse restructurării, iar Agenţia Industrială pentru 

Dezvoltare le asigură asistenţa tehnică şi financiară necesară în acest sens. În ceea 

ce priveşte procesul de privatizare , acesta este iniţiat, monitorizat şi supervizat de 

către Ministerul Schimbării Proprietăţii, care în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii a 

                                                                 
1
 Economic Survey of Europe in 1993-1994, Economic Commission for Europe, New York, 

1994. 
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elaborat programul numit "Privatizarea prin restructurare" în vederea restructurării 

acestora înainte de a fi privatizate. În procesul de privatizare în masă sunt implicate 

şi Fondurile de investiţii aflate în relaţii de concurenţă.În ţara noastră, în procesele de 

restructurare şi privatizare, de operaţionalizare a criteriilor de referinţă, cadrul legisla-

tiv implică diverse organisme şi instituţii - Consiliul pentru Coordonare Strategie şi 

Reformă Economică (CCSRE); Agenţia de Restructurare (AR); Comitetul interminis-

terial de pe lângă CCSRE; Ministerul Industriilor (MI); Ministerul Comerţului (MC); 

Agenţia Română de Dezvoltare (ARD); Agenţia Naţională pentru Privatizare (ANP); 

Fondul Proprietăţii de Stat (FPS); Fondurile Proprietăţii Private (FPP-uri); Societăţi 

comerciale de strategie înfiinţate de FPS şi MI.  

 Desfăşurarea, până în prezent, a proceselor de restructurare a industriei şi de 

privatizare a societăţilor comerciale a evidenţiat manifestarea unor disfuncţionalităţi în 

ceea ce priveşte cadrul instituţional, sistemul de relaţii dintre organismele/instituţiile 

aferente:- CCSRE deşi are prevăzute atribuţii privind elaborarea strategiei de ajustare 

structurală pe ansamblul economiei româneşti cu obiective pe termen mediu şi lung, 

prin AR se implică în procesul de restructurare la nivel microeconomic avizând ind i-

vidual, la nivel de societăţi comerciale programele de restructurare ale acestora, pe 

care le supune spre aprobare Guvernului. Aceasta, în condiţiile în care, prin Legea nr. 

58/1991, FPS-ului i se acordă un rol central în derularea restructurării şi privatizarii 

societăţilor comerciale, iar finanţarea necesară este asigurată de bugetul FPS -ului şi 

de alte surse externe, Guvernul practic neparticipând. 

- CCSRE coordonează activitatea ANP-ului, care, conform legii, coordonează, 

îndrumă şi controlează întregul proces de privatizare, în condiţiile în care, conform 

legii privatizării, FPS-ul elaborează programul anual de privatizare, aprobat de Parla-

ment şi prezentat Guvernului numai spre informare. În condiţiile în care Guvernul nu 

apare implicat direct în privatizarea întreprinderilor, dar decide asupra restructurării 

acestora (prin intermediul AR) şi asupra propunerilor ARD în legătură cu strategia şi 

acţiunile necesare în vederea atragerii şi orientării investiţiilor străine se provoacă o 

ruptură între aceste două procese a căror strânsă interdependenţă nu trebuie negl i-

jată, existând astfel pericolul absolutizării restructurării de către stat ş i nu prin ele-

mentele specifice unei economii de piaţă.- Rolul ANP-ului de coordonare a procesului 

de privatizare nu este clar definit în condiţiile în care se prevede ca programul anual 

de privatizare să fie elaborat de FPS. De asemenea, ANP-ul are prevăzute atribuţii 

comune cu FPP-urile în ceea ce priveşte organizarea de servicii de brockeraj pentru 

schimbarea certificatelor de proprietate în acţiuni, atribuţii pe care în prezent nu le-a 

îndeplinit nici ANP-ul, nici FPP-urile. O atribuţie principală a ANP-ului şi anume cea 

privind elaborarea de norme metodologice referitoare la condiţiile de organizare şi 

desfăşurare a vânzărilor de acţiuni şi active este efectuată în practică în colaborare 

cu FPS-ul. 

- Înfiinţarea FPS-ului în august 1991  cu atribuţii clar definite în ceea ce priveşte 

elaborarea şi aplicarea programului de privatizare şi având prevăzute relaţii de subor-

donare în acest domeniu numai faţă de Parlament, în condiţiile în care funcţiona deja 

ANP-ul, organism care fusese creat în scopul coordonării, îndrumării şi controlării 
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realizării întregului proces de privatizare, a condus la neclarităţi cu privire la rolul 

revenit acestuia din urmă în procesul privatizării. 

- Prin constituirea FPS s-a creat o structură administrativă complicată de tip 

holding, având un aspect funcţional propriu destul de important care va trebui să 

acţioneze treptat pentru "autodesfiinţare" pe măsura finalizării procesului de privat-

izare. Se cuvine subliniat faptul că, FPS are atribuţii de superminister economic de-

oarece gestionează patrimoniul a cca 6000 societăţi comerciale cu 4,17 mi lioane 

angajaţi şi, conform legii, urmăreşte eficientizarea societăţilor comerciale în vederea 

privatizării şi ia măsuri pentru restructurarea şi, după caz, lichidarea acestora, fapt ce 

afectează puternic autonomia conferită societăţilor comerciale prin legea nr. 15/1990.  

- Având în vedere atribuţiile conferite FPS-ului în ceea  ce priveşte restructurarea 

industriei se constată o nedefinire clară a rolului său faţă de cel revenit MI cât şi, mai 

ales, celui revenit AR (aflată în structura CCSRE) care, conform prevederilor H.G. nr. 

780/1993 coordonează restructurarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de 

stat, selectate de CCSRE împreună cu FPS la propunerea MI, supune Guvernului 

spre aprobare programele de restructurare cu avizul CCSRE şi FPS şi le transmite în 

vederea aplicării Direcţiei de restructurare selectivă, constituită în acest scop în 

structura FPS. În aceste condiţii, ca urmare a implicării mai multor centre 

decizionale, se poate aprecia că procesul de restructurare va fi de durată, putând 

conduce la manifestarea unor rivalităţi birocratice, la politizarea procesului de selec-

tare a întreprinderilor supravieţuitoare, la aprecieri subiective privind viabilitatea 

întreprinderilor într-o economie de piaţă etc. 

- MI s-a aflat permanent într-un proces de redefinire a rolului revenit (începând cu 

iulie-octombrie 1994), axându-şi activitatea asupra elaborării de strategii, propuneri 

de măsuri şi acţionării în scopul materializării politic ii industriale la nivel de ramuri, 

sectoare, domenii de activitate, societăţi de stat şi private. În acest sens, s -a renun-

ţat la organizarea pe direcţii  şi departamente pe industrii care, la rândul lor cu-

prindeau direcţii de restructurare şi direcţii de privatizare şi s-a adoptat organizarea 

pe direcţii generale strategice pe industrii şi o direcţie generală de restructurare şi 

dezvoltare industrială. Se cuvine menţionat faptul că, în martie 1992, MI a formulat o 

strategie de restructurare a industriei care însă nu a fost operaţionalizată, în prezent 

existând definitivată o altă strategie globală, programele sectoriale elaborate vizând în 

general menţinerea sau chiar creşterea activităţii prin apelarea la credite ca surse de 

finanţare în acest scop. 

- Organismele/instituţiile implicate în procesele de restructurare şi privatizare au 

fost create succesiv (ANP şi MI în 1990, FPS şi FPP-uri în 1991, CCSRE în 1992, 

AR în 1993) fără a se asigura o delimitare precisă a atribuţiilor şi competenţelor lor şi 

fără a se avea în vedere oportunitatea menţinerii unora odată cu înfiinţarea altora, fapt 

ce a condus la sporirea complexităţii relaţiilor, la îngreunarea derulării procesului de 

reformă. Configuraţia actuală a cadrului instituţional este rezultatul unor concepţii  dif-

erite privind rolul revenit pe de o parte FPS-ului ca entitate independentă subordonată 

Parlamentului, şi, pe de altă parte, Guvernului în organizarea desfăşurării proceselor 

de restructurare şi privatizare. 
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2.2. Structuri ale pieţei şi performanţe în cadrul unor ramuri, 

subramuri ale industriei din ţara noastră 

Evidenţierea locului deţinut de întreprinderile de dimensiuni mari necesită analiza-

rea, la nivel de ramuri ale industriei, pe de o parte, a gradului de concentrare a 

producţiei şi, pe de altă parte a performanţelor obţinute, exprimate prin valoarea 

producţiei industriale, valoarea adăugată brută, soldul balanţei comerciale, rata de 

acoperire. 

În ţara noastră, în perioada 1991-1994, gradul de concentrare a producţiei a înreg-

istrat modificări însemnate ca urmare a măsurilor luate vizând dezmembrarea marilor 

întreprinderi, a regiilor autonome şi înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii. Astfel, în 

perioada 1991-1994 se semnalează o creştere mare a numărului de întreprinderi, faţă 

de anul 1990, datorată, în special, dezvoltării sectorului privat, cea mai mare parte a 

salariaţilor desfăşurându-şi însă activitatea în sectorul public (tabelul nr. 6).  

 

Tabelul nr. 6 - Numărul întreprinderilor industriale şi al salariaţilor  
după forma de proprietate  

 Numărul întreprinderilor 

Număr mediu al salariaţilor (mii) 

1990 1991 1992 1993 1994 

Total 2241 9909 17085 23858 33824 

 3702 3409 3093 2900 2717 

din care în % -      

Proprietate publică 75,1 

90,9 

20,9 

90,5 

12,4 

90,0 

10,5 

87,9 

6,4 

84,3 

- Proprietate mixtă  ... ... 0,2 

1,0 

0,4 

1,1 

0,8 

2,4 

- Proprietate privată - 71,6 

1,4 

83,2 

3,4 

86,3 

6,4 

91,2 

10,0 

- Proprietate cooperatistă 24,9 

9,1 

7,5 

8,1 

4,2 

6,6 

2,8 

4,6 

1,6 

3,3 

Sursa: prelucrare date CNS 

 

În ceea ce priveşte structura întreprinderilor după numărul de salariaţi (tabelul nr. 

7), deşi, ca număr întreprinderile mari, cu peste 500 salariaţi, reprezentau numai 

5,9% în anul 1993 şi 3,9% în anul 1994, ele deţin în continuare o poziţie dom inantă în 

industrie, atât din punct de vedere al numărului de salariaţi utilizaţi (79,6%), cât şi al 

producţiei industriale realizate (75,4%). Pe ramuri ale industriei, numărul de 

întreprinderi a evoluat diferenţiat (anexa nr. 1), creşteri mai însemnate înregistrându-

se în cazul industriilor alimentare şi a băuturilor (de la 4461 în anul 1993 la 7269 în 

anul 1994), confecţiilor din textile, blănuri şi piele (de la 2389 la 4110), pielărie şi 

încălţăminte (de la 733 la 1394), prelucrării lemnului (de la 1369 la 3405), chimiei şi 
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fibrelor sintetice (de la 493 la 1039), construcţiilor metalice şi produselor din metal 

(de la 1507 la 2484). 

 

 

Tabelul nr. 7 - Întreprinderile industriale după numărul salariaţilor  

 

 

Numărul 

întreprinderilor în 

anii: 

Numărul mediu al 

salariaţilor (mii per-

soane) în anii: 

Producţia industrială 

în anul 1994 

(mil. lei) 

1990 1993 1994 1990 1993 199

4 

Total 2241 23858 33824 3702 2900 271

7 

41795151 

din care:în % pâ-

nă la 500 salariaţi 

 

27,9 

 

94,1 

 

96,1 

 

5,1 

 

17,1 

 

20,4 

 

24,6 

501-1000 24,0 2,4 1,6 10,6 14,2 16,5 12,8 

1001-2000 23,0 1,9 1,2 19,5 21,4 21,7 16,4 

2001-3000 10,9 0,9 0,6 16,0 16,8 13,6 10,3 

3001-5000 8,8 0,5 0,3 20,8 14,6 12,3 14,5 

peste 5000 salar-

iaţi 

5,4 0,2 0,2 28,0 15,9 15,5 21,4 

Sursa: prelucrare date CNS 

 

În ceea ce priveşte evoluţia dimensiunii medii a unei întreprinderi, ca urmare,  în 

special, a sporirii numărului întreprinderilor mici, particulare, în anul 1994 faţă de 1993 

se remarcă o scădere a acesteia în toate ramurile industriei prelucrătoare, cu ex-

cepţia tutunului şi mobilierului, dimensiuni mari înregistrându-se în cazul prelucrării 

ţiţeiului (Anexa nr. 1). În vederea ilustrării gradului de concentrare a producţiei şi, im-

plicit, a tipurilor de structură de piaţă, mai semnificativă este ponderea în totalul 

fiecărei ramuri a primelor 10 întreprinderi în ceea ce priveşte cifra de afaceri, numărul 

de salariaţi şi exportul realizat. Astfel, se remarcă dominaţia structurilor de piaţă de 

oligopol în cadrul majorităţii ramurilor industriei, ponderea primelor 10 întreprinderi în 

cifra de afaceri fiind: peste 70% - în industriile prelucrării lemnului, celulozei, hârtiei şi 

cartonului, prelucrării ţiţeiului, prelucrării cauciucului, echipamentelor, aparatelor de 

radio, televiziune şi comunicaţiilor, aparaturii şi instrumentelor medicale de precizie, 

mijloacelor de transport rutier; între 50% şi 70% - în cazul pielăriei şi încălţămintei, 

metalurgiei, maşinilor şi aparatelor electrice. Structuri de piaţă concurenţiale sunt de 

semnalat în cazul industriei textile şi a produselor textile, unde primele 10 

întreprinderi, din cele 2159 ale ramurii, deţineau 17,2% din cifra de afaceri şi, în cazul 

mobilierului, unde primele 10 întreprinderi, din totalul de 6238, deţineau 38% din cifra 

de afaceri. O comparaţie cu gradul de concentrare a producţiei din Franţa, evidenţiază 

faptul că, în ţara noastră, acesta este mai ridicat în cazul unor industrii care, de regu-

lă, şi pe plan mondial sunt mai puţin concentrate (pielărie, încălţăminte, confecţii, 

prelucrarea lemnului, construcţii metalice şi produse din metal, aparatură şi instru-

mente medicale de precizie, maşini şi echipamente) şi mai scăzut în cazul unor in-
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dustrii care, de regulă, sunt mai concentrate în ţările dezvoltate (mijloace ale tehnicii 

de calcul şi birou, echipamente, aparate de radio, televiziune şi telecomunicaţii).  

În acest context şi, totodată, ca urmare a caracteristicilor perioadei de tranziţie1 

a manifestării şi în ţara noastră a fenomenului de criză industrială (caracterizat prin  

declinul unor ramuri ale industriei - siderurgie, chimie, textile etc. şi prin epuizarea 

dinamismului unor industrii care au avut un rol determinant în creşterea economică) 

şi a unor puternice constrângeri care împiedică modernizarea/schimbarea sistemului 

tehnic existent (ca, de exemplu, disponibilizarea substanţială a personalului ca ur-

mare a dezvoltării rapide a inovaţiilor tehnologice2, sarcinile fiscale şi sociale în 

creştere, revenite întreprinderilor, precum şi ratele ridicate ale dobânzilor care 

frânează procesul investiţional, creşterile de salarii rigide şi omogene la nivel de 

ramuri industriale, care nu permit întreprinederilor să-şi sporească gradul de au-

tofinantare, orientarea structurilor organizatorice ale întrepreinderilor spre produse şi 

nu spre tehnologii capabile să realizeze produse multiple), performanţele la nivelul 

ramurilor industrieie s-au caracterizat prin: 

• scăderi însemnate ale nivelului producţiei industriale, cu toată uşoara revigorare 

semnalată în anul 1993; 

• modificarea structurii producţiei industriale pe ramuri în sensul creşterii ponderii 

unor industrii materiale şi energointensive (prelucrarea petrolului, chimie şi fibre sin-

tetice, metalurgie) şi diminuării ponderii industriilor construcţiilor  de maşini, electro-

nicii şi electrotehnicii; 

• creşterea ponderii în valoarea adăugată brută pe total industrie prelucrătoare a 

industriilor alimentară, prelucrarea ţiţeiului, chimie şi fibre sintetice, metalurgie şi 

diminuarea, de regulă, a ponderii industriilor construcţiilor de maşini, electronicii şi 

electrotehnicii, adică tocmai a celor purtătoare de valoare adăugată ridicată.  

În ceea ce priveşte soldul balanţei comerţului exterior şi rata de acoperire, cei 

mai relevanţi indicatori ai aprecierii performanţelor, sunt de semnalat următoarele as-

pecte: 

• în prezent, punctele forte ale relaţiilor comerciale externe, care înregistrează 

excedente însemnate ale balanţei comerciale le constituie metalurgia, mobilierul, 

textilele şi articolele din textile, încălţăminte, iar punctele deficitare le reprezintă 

combustibilii, maşinile, aparatele şi echipamentele electrice, apratele de înregistrat 

sau reprodus sunete şi imagini, produsele alimentare, băuturi, tutun, produsele in-

dustriei chimice şi conexe. 

                                                                 
1
 Aspecte aprofundate de autori în studiul "Raţionalitatea comportamentului societăţilor 

comerciale pe acţiuni din industrie, în condiţiile perioadei de tranziţie", elaborat în anul 

1994. 
2
 Inovaţiile tehnologice se dezvoltă rapid comparativ cu inovaţiile de produs (începând cu 

anii '65-'70 în ţările dezvoltate  industria lansează puţine produse radical noi pentru 

consumatori), ceea ce are implicaţii asupra utilizării forţei de muncă şi diminuării cere rii 

de produse. 
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• rate mari de acoperire sunt de semnalat în cazul produselor din lemn (839%), 

mobilierului (522%), încălţămintei (452%), metalurgiei (310%), iar cele mai mici, în 

cazul produselor alimentare, băuturilor, tutunului (18%), pieilor crude (36%), 

maşinilor, aparatelor, echipamentelor (37%). 

• ponderea cea mai mare în valoarea exporturilor revine textilelor (18,8%), meta-

lurgiei (17,3%), produselor minerale (11,6%), iar în valoarea importurilor revine pro-

duselor minerale (26,8%), aparatelor şi echipamentelor electrice (20,4%), textilelor 

(11,4%).• dinamica exportului faţă de anul 1990  a înregistrat creşteri semnificative în 

cazul încălţămintei (390%), produselor alimentare (316%), textilelor (194%), chimiei 

(158%), iar dinamica importului, în cazul încălţămintei (436%), textilelor (298%).  

2.3. Opţiuni şi cerinţe în aplicarea criteriilor de referinţă în procesul 

de restructurare 

În condiţiile perioadei de tranziţie, practica a dovedit că, în procesul de restructu-

rare, criteriilor de referinţă nu le poate reveni rolul conferit atât de modelul american, 

conform căruia sensul relaţiei este de la structura pieţei (S), la comportamentul 

întreprinderii (C) şi la performanţele acesteia (P), cât şi de modelul european, con-

form căruia sensul relaţiei este de la C la S şi la P. Pe de o parte, insuficienţa sau 

inexistenţa, în majoritatea ramurilor industriei a unor structuri concurenţiale de piaţă 

nu este în măsură să determine întreprinderile să adopte un comportament care să 

conducă la obţinerea unor performanţe ridicate, iar pe de altă parte, performanţele 

realizate de întreprinderi nu pot fi rezultatul adoptării de către acestea a unui compor-

tament strategic faţă de structurile de piaţă, în condiţiile manifestării, atât la nivel 

macro, cât şi microeconomic, a unor obstacole majore ca, de exemplu: ritmul lent al 

procesului de privatizare, nivelul redus de capitalizare, existenţa, în majoritatea ca-

zurilor, a unor dotări rigide şi a unor costuri ridicate de ieşire de pe piaţă, capacitatea 

redusă de autofinanţare a întreprinderilor în vederea restructurării, nivelul ridicat al 

ratei dobânzii şi al ratei de impozitare, întârzierea creării pe baze concurenţiale a un-

ui sistem bancar şi a pieţei muncii, nefuncţionarea bursei de valori, lipsa unei infra-

structuri informaţionale specifică unei economii de piaţă, calitatea necorespunzătoare 

a managementului şi insuficienţa resurselor umane capabile să efectueze procesul 

de restructurare, volumul redus al cheltuielilor de cercetare- dezvoltare, atragerea cu 

dificultate a investitorilor străini. În acest context, întreprinderile adoptă, de regulă, un 

comportament pasiv, astfel încât criteriul de referinţă - comportamentului întreprinderii 

nu-i revine un rol hotărâtor în procesul de restructurare, similar practicii ţărilor dezvo l-

tate şi nu stimulează manifestarea formelor moderne ale concurenţei prin calitate, 

performanţe, asigurarea service-ului etc. Totodată, la aprecierea structurilor de piaţă 

din ţările aflate în perioada de tranziţie trebuie avut în vedere, mai ales în perspectiva 

aderării la Uniunea Europeană, faptul că deşi gradul de concentrare a producţiei în 

unele ramuri/subramuri ale industriei pare ridicat la nivel naţional, dimensiunea celor 

mai mari întreprinderi este, de regulă, mai mică decât cea a firmelor producătoare 

similare din ţările dezvoltate. 
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Cu privire la rolul revenit criteriilor de referinţă în procesul de restructurare, în ca-

zul grupelor de produse analizate  (utilaj tehnologic pentru foraj, exploatare sonde şi 

armături, utilaje şi echipamente pentru industria alimentară, utilaje pentru construcţii 

şi lucrări de drumuri, generatoare de abur, turbo şi hidroagregate, autoturisme  de 

oraş şi de teren, autovehicule de transport marfă şi călători, material rulant, maşini-

unelte, componente electronice, echipamente de telecomuncaţii) sunt de evidenţiat 

următoarele concluzii: 

- Structura predominantă a pieţei este cea de oligopol, numărul agenţilor eco-

nomici în majoritatea cazurilor nu s-a modificat faţă de anul 1989 (cu excepţia 

maşinilor unelte şi a echipamentelor pentru telecomunicaţii), iar dimensiunea lor es-

te, în general, mare (cu excepţia componentelor electronice unde este medie spre 

mare) chiar în condiţiile în care numărul de salariaţi s-a redus. Este de menţionat fap-

tul că, în cazul majorităţii grupelor de produse pieţele sunt dominate de un număr 

restrâns de întreprinderi  mari, situaţie similară cu cea existentă în ţările dezvoltate 

(în care însă dimensiunea firmelor este superioară celor autohtone), excepţie făcând 

dimensiunea întreprinderilor producătoare de maşini unelte (care pe plan mondial es-

te medie şi mică) şi de componente electronice (care pe plan mondial este mare).  

Structura pieţelor nu este rezultatul nici al politicii statului privind promovarea 

concurenţei (până în prezent nefiind adoptată o lege prin care să se reglementeze 

concurenţa şi cadrul instituţional adecvat) şi nici al comportamentului societăţilor 

comerciale care, în condiţiile perioadei de tranziţie, nu pot acţiona în sensul obţinerii 

unei poziţii dominante pe piaţă pe baza concentrării producţiei în mod similar ţărilor 

dezvoltate cu economie de piaţă. Divizările marilor întreprinderi nu au au avut drept 

raţiune sporirea concurenţei pe piaţă, ci au fost rezultatul opţiunilor societăţilor 

comerciale de separare a fabricaţiei anumitor produse/componente (care aveau loc în 

cadrul unor secţii distincte) şi, în unele situaţii, de adoptare a unui nou profil de fabr i-

caţie aferent altei pieţe, dar chiar şi prin această situaţie nu s-a modificat caracterul 

structurii concurenţiale a pieţei pe care au pătruns (cazul pieţelor utilajelor şi echipa-

mentelor pentru industria alimentară, utilajelor pentru construcţii şi lucrări de drumuri 

şi al pieţelor utilajelor pentru industriile metalurigică, petrolieră, materiale de con-

strucţii pe care au pătruns întreprinderi producătoare iniţial de generatoare de abur, 

turbo şi hidroagregate). Este de menţionat cazul întreprinderii de automobile Dacia 

Piteşti care în anul 1990, pe considerentul descentralizării deciziilor şi îmbunătăţirii 

managementului, s-a divizat pe fluxul tehnologic în 6 societăţi comerciale, situaţie 

care a condus însă la creşterea costurilor de producţie, slăbirea poziţiei pe piaţă, 

astfel încât, în anul 1994, s-a impus revenirea la configuraţia iniţială. Gradul de con-

curenţă a sporit numai pe pieţele pe care au pătruns puternic importurile (cazul utila-

jelor pentru industria alimentară, autoturismelor, componentelor electronice) sau şi -

au făcut apariţia societăţi - mixte (cazul echipamentelor de telecomunicaţii). Se cu-

vine evidenţiat faptul că, atât în cazul acestor pieţe, cât şi în cazul celor de ologopol 

sau monopol, structurile de piaţă nu exercită o presiune asupra comportamentului 

întreprinderilor în sensul eficientizării activităţii. La aceasta contribuie şi lipsa struc-

turilor concurenţiale ale pieţelor muncii şi, în special, a capitalului care se află într-un 
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proces de formare. Practica a demonstrat că structura concurenţială a pieţei nu re-

prezintă un criteriu de referinţă în elaborarea strategiilor de restructurare sectorială, 

care au în vedere în principal competitivitatea agenţilor economici apreciaţi ca viabili.  

- Comportamentul societăţilor comerciale este pasiv, dar nu în sensul economiei 

neoclasice, de adaptare faţă de legile pieţei1, restrângerea activităţii, diminuarea 

numărului de salariaţi fiind o consecinţă a lipsei de fonduri necesare restructurării ac-

tivităţii în condiţiile existenţei unor industrii capitalistice, puternic integrate, lipsite de 

flexibilitate, dispunând de capacităţi mari (proiectate să satisfacă în total itate cererea 

internă-determinată de comenzile guvernamentale, volumul investiţiilor, puterea de 

cumpărare a populaţiei - şi să răspundă solicitărilor CAER-ului), uzate fizic şi moral 

(în cazul multor grupe de produse decalajul tehnologic faţă de ţările dezvoltate fiind de 

10-15 ani). Este de menţionat faptul că, în general, reducerea personalului, ca urmare 

a implicaţiilor sociale, nu s-a făcut corespunzător nivelului realizat al producţiei, 

menţinându-se astfel dificultăţile financiare ale întreprinderilor. Schimbarea profilului 

de fabricaţie (în cazul grupelor de produse menţionate anterior), s - a putut efectua 

numai acolo unde dotările existente, deşi învechite, au permis acest lucru şi nu a 

vizat realizarea de produse competitive solicitate pe pieţele externe. Nemanifestarea 

unor componente strategice (specifice economiilor de piaţă moderne unde le revine 

un rol esenţial în relaţia S-C-P) s-a datorat şi întârzierii privatizării societăţilor comer-

ciale, faptului că aceasta, într-o foarte mică măsură. s-a efectuat prin aport de capi-

tal, precum şi deficienţelor manageriale. Numai în prima etapă a procesului de re-

structurare, criteriul de referinţă - comportamentul întreprinderii -a fost apreciat ca 

putând să îndeplinească în relaţia S-C-P acelaşi rol ca şi în cazul ţărilor dezvoltate, 

considerându-se că prin acordarea autonomiei depline, întreprinderile vor acţiona ca 

nişte agenţi economici de piaţă, situaţie care nu s-a adeverit în practică. În prezent, 

strategiile de restructurare preconizează în cazul agenţilor economici un comporta-

ment de dezvoltare în cadrul aceluiaşi profil pe baza, în principal, a acordării de către 

stat a sprijinului financiar necesar (credite cu dobândă subvenţionată) şi a limitării 

accesului producătorilor străini pe pieţele interne (legi protecţioniste). 

- Performanţele societăţilor comerciale reprezintă în prezent criteriul principal de 

referinţă, măsurile adoptate în vederea restructurării activităţii, modernizării şi re-

tehnologizării vizează recapitalizarea întreprinderilor prin sporirea surselor proprii 

(creşterea ponderii profitului lăsat la dispoziţia întreprinderilor) şi a celor atrase (sub-

venţii de la buget, credite avantajoase etc.). În aprecierea performanţelor, nu se 

acordă importanţa cuvenită atât părţii de piaţă internă şi externă, existentă sau po-

tenţială, situaţiei prezente şi viitoare a firmelor, cât şi specializării fabricaţiei pe pro-

duse cu valoare adăugată ridicată şi/sau a căror cerere pe piaţă se află în expans i-

une. 

                                                                 
1
 Aspecte abordate de autori în studiul "Obiective şi comportamente ale societăţilor 

comerciale pe acţiuni în perioada de tranziţie la economia de piaţă", elaborat în anul 

1990. 
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Nivelul de competitivitate a întreprinderilor, determinat în cadrul strategiilor secto-

riale de restructurare, determinat după metoda lui M.Porter, este apreciat ca fiind 

mediu, astfel încât toate societăţile comerciale analizate sunt considerate potenţial 

viabile, cu condiţia asigurării fondurilor de investiţii necesare modernizării şi re-

tehnologizării. 

În vederea operaţionalizării criteriilor de referinţă, considerăm că este necesar ca 

centrele de decizie implicate în procesul de rstructurare (societăţile comerciale 

şi/sau organismele de stat) să aibă în vedere următoarele caracteristici ale S, C, P, 

manifestate în economiile de piaţă moderne: 

- Existenţa concurenţei, intensitatea acesteia, nu presupune neapărat atomi-

zarea agenţilor economici, concurenţa desfăşurându- se şi pe pieţele de oligopol prin 

forme noi de manifestare: diferenţierea produselor, promovarea inovărilor, acţiuni de 

reclamă şi publicitate, asigurarea service-ului etc. 

- Caracterul de ologopol al pieţei nu exclude manifestarea unei puternice con-

curenţe, ca urmare a faptului că, pentru aceste pieţe sporeşte gradul de incertitudine 

în condiţiile în care reacţiile firmelor (de multe ori societăţi multinaţionale) faţă de 

deciziile luate de una dintre ele, sau faţă de măsurile de politică economică, sunt 

dificil de prevăzut. 

- Efectele negative ale puterii de monopol se fac simţite atunci când întreprinder-

ea deţine 15-20% dintr-o piaţă şi se amplifică, atunci când partea de piaţă deţinută 

ajunge la 40-50%, iar în cazul oligopolului, atunci când acesta deţine peste 70% 

dintr-o piaţă. 

- Evoluţia rapidă a tehnologiilor reduce durata ciclului de viaţă al produselor şi 

conduce astfel la primatul concurenţei prin inovare, la imperativul adoptării de către 

producători a celor mai moderne tehnologii de fabricaţie, fapt ce impune concentrarea 

potenţialului financiar şi de cercetare-dezvoltare. 

- Organismele de stat implicate în controlul concurenţei, sau în elaborarea 

politicii industriale, favorizează concentrarea producţiei în situaţiile în care, prin 

aceasta, se contribuie la sporirea exporturilor, ameliorarea calităţii producţiei şi a dis-

tribuirii produselor, sau la promovarea progresului tehnic şi a creşterii economice. 

- Pieţele mondiale, caracterizate printr-o puternică concurenţă, favorizează com-

patibilitatea dintre menţinerea unei structuri concurenţiale şi asigurarea eficienţei pe 

baza economiilor de scară care fac necesară sporirea gradului de concentrare a 

producţiei pe pieţele interne. 

- Importanţa economiilor de scară nu trebuie absolutizată în toate situaţiile ci, 

apreciată diferenţiat atât în funcţie de caracteristicile proceselor tehnologice din difer-

ite ramuri ale industriei cât şi de evoluţia în timp a progresului tehnic, care poate să 

conducă, fie la mărirea, fie la diminuarea indivizibilităţii echipamentelor utilizate.  

- Aprecierea intensităţii concurenţiale nu trebuie făcută numai după gradul de 

concentrare a producţiei, ci şi după gradul de contestabilitate a pieţei care, oferă sau 

nu, unor noi agenţi economici posibilitatea de a pătrunde pe respectiva piaţă cu 

costuri reduse. 
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-  Dezvoltarea anumitor industrii, astfel încât să poată fi capabile să ofere pro-

duse competitive, impune concentrarea mijloacelor financiare, materiale şi umane, 

internalizarea unor activităţi. 

- Intensitatea concurenţei este determinată şi de constituirea grupurilor de 

întreprinderi, de practicarea alianţelor şi a strategiilor relaţionale.  

- Rolul hotărâtor în ceea ce priveşte numărul de salariaţi, valoarea adăugată real i-

zată, exportul, investiţiile revine întreprinderilor de dimensiune mare, dominante pe 

pieţele mondiale şi europene, chiar în condiţiile în care numărul întreprinderilor mici şi 

mijlocii a crescut substanţial. 

- Coexistenţa structurilor de piaţă - de ologopol, concurenţiale şi de monopol - 

conduce la manifestarea de către întreprinderi a unei varietăţi de comportamente.  

- Comportamentele, în special, ale marilor firme au un pronunţat caracter strate-

gic, urmărind modificarea condiţiilor mediului exterior şi determinând, în final, evoluţia 

sectoarelor de activitate din care fac parte, strategiile adoptate constituind fie un 

principal stimulent, fie o principală frână în îmbunătăţirea performanţelor economice.  

- Gradul de libertate a întreprinderii în formularea opţiunilor strategice diferă de la 

o ramură la alta în funcţie de conjunctura economică, de impactul noilor tehnologii, 

de flexibilitatea dotării, de posibilitatea asigurării resurselor şi de mărimea costurilor 

de intrare/ieşire pe/de pe piaţă. 

- În industriile aflate în condiţii de criză, agenţii economici, pentru a se salva, îşi 

concentrează eforturile în vederea depăşirii dificultăţilor, armonizându-şi interesele  pe 

termen scurt şi lung (cazul cartelelor pentru criză).  

- Aprecierea cât mai corectă a performanţelor presupune luarea în considerare şi 

a tipului de control exercitat asupra întreprinderii - managerial, un număr restrâns de 

proprietari sau acţionari dispersaţi. 

- Evaluarea performanţelor în vederea caracterizării viabilităţii întreprinderii pre-

supune accentuarea asupra evoluţiei previzibile a rezultatelor viitoare (care prezintă 

un grad înalt de incertitudine) şi, în special, asupra părţii potenţiale de piaţă şi a evo-

luţiei situaţiei întreprinderilor concurente. 

- La aprecierea performanţelor, un rol important revine competitivităţii structurale a 

întreprinderii, ceea ce presupune posibilitatea specializării în realizarea unor produse 

a căror cerere este în creştere, pe pieţe în expansiune şi a căror valoare adăugată 

este mare, posedând un nivel tehnologic ridicat. 
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Anexa nr. 1 

Numărul întreprinderilor industriale şi dimensiunea medie  

a unei întreprinderi pe ramuri, în România  

 

Ramuri 

Numărul 

întreprinderilor 

în anii: 

Numărul mediu 

al salariaţilor pe 

întreprindere în anii: 

1993 1994 1993 1994 

Alimentară şi băuturi 4461 7269 56 31 

Tutun 13 14 434 538 

Textile şi produse textile 2159 2568 124 84 

Confecţii din textile, blănuri şi piele 2398 4110 74 44 

Pielărie şi încălţăminte 733 1394 127 63 

Prelucrarea lemnului (exclusiv mobilă) 1369 3405 58 23 

Celuloză, hârtie şi carton 103 223 315 123 

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea căr-

bunelui şi tratarea combustibililor nu-

cleari 

12 14 2925 2320 

Chimie şi fibre sintetice 493 1039 29 137 

Prelucrarea cauciucului şi a maselor 

plastice 

1211 1543 45 34 

Metalurgie 223 373 736 437 

Construcţii metalice şi produse din 

metal 

1507 2484 83 46 

Maşini şi echipamente 544 727 709 481 

Mijloace ale tehnicii de calcul şi de 

birou 

131 240 26 9 

Maşini şi aparate electrice 184 442 464 167 

Echipamente, aparate de radio, tele-

viziune şi comunicaţii 

95 353 274 55 

Aparatură şi instrumente medicale,de 

precizie, optică şi ceasornicărie 

122 209 207 115 

Mijloace de transport rutier 154 196 645 491 

Mobilier şi alte activităţi neclasificate 6238 3148 26 45 

Sursa: prelucrare date CNS.
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INTRODUCERE 

 

Dezbaterile de idei în jurul problematicii tranziţiei au adus s tatul ca subiect "fierb-

inte" după ce multe alte teme considerate majore fuseseră "consumate". Omiterea, 

mai mult sau mai puţin evidentă, a statului din discutarea tranziţiei îşi are una dintre 

explicaţii în "moştenirea" unor amintiri despre stat nu tocmai plăcute, ba dimpotrivă, 

care au lăsat urme grele pe obrajii noii societăţi pe care dorim să o construim.  

Am lăsat statul deoparte. Cu ce preţ? Dacă ne vom împărţi în adversari şi 

susţinători ai statului, răspunsul va fi diferit. 

Lucrarea de faţă porneşte de la o realitate contemporană fără echivoc: statul in-

tervine astăzi masiv în economie. De aceea şi-a propus să evalueze acele căi de in-

tervenţie - politici economice - prin care statul se manifestă în economie. Pornind de 

la o expunere istorică sumară a concepţiilor care au dominat în gândirea economică 

de-a lungul secolelor, lucrarea continuă cu o analiză a funcţiilor economice ale 

statului încercând să precizeze instrumentele de intervenţie disponibile conturând 

conceptul de stat - agent al vieţii economice. 

În continuare sunt prezentate succint tipurile principale de stat: statul 

(neo)liberal, welfare state, statul (neo)corporatist, ca state intervenţioniste cu 

valenţele şi limitele inerente. Concluzia preliminară este că în prezent economia este 

mixtă - statul se alătură mecanismului de reglare a pieţei pe care încearcă să-l 

corecteze şi să-i potenţeze virtuţile. 

Partea următoare a lucrării se ocupă de măsurarea intervenţiei statului în econo-

mie, propunând o serie de indicatori de evaluare a comportamentelor lui în diferite 

domenii. Politicile economice ale statului sunt formele lui comportamentale ca agent 

economic. De aceea nu este numai interesant, dar, în primul rând este util ca acest 

comportament să fie evaluat pentru a se putea introduce corecţi i în politica macroe-

conomică. Acest capitol cuprinde şi un model macroeconomic cal itativ al politicilor 

de stabilizare economică: politica monetară, politica bugetară, politica economisirii şi 

politica ofertei care sunt interrelaţionate, aşa cum se manifestă ele în practică. 

Ultimele două capitole avansează o serie de principii doctrinare care ar putea re-

prezenta un ghid practic în intervenţia statului în economia românească.  

Prezenta lucrare este un început: mai întâi ca lucrare de sine stătătoare, în al 

doilea rând deoarece ea va fi continuată cu studii care privesc comportamente ale 

statului abordate în mod separat: monetar, bugetar, fiscal etc.  

AUTORUL



1. INTERVENŢIA STATULUI ÎN ECONOMIE - 

RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ ÎN GÂNDIREA 

ECONOMICĂ 

Prezentul capitol este rezultatul lecturii excelentei lucrări a profesorului Ivanciu 

Nicolae-Văleanu intitulată "Istoria gândirii economice" apărută în Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., în 1992, precum şi a altor lecturi, din care am extras, într-o redac-

tare proprie, cu excepţia trimiterilor bibliografice exprese, referirile cu privire la stat 

care au marcat evoluţia gândirii economice universale de-a lungul timpului. 

1.1. Statul intervenţionist 

Concepţiile timpurii cu privire la intervenţia statului în economie se găsesc, mai 

întâi, la mercantilişti. 

Mercantiliştii au susţinut necesitatea intervenţiei statului în primele stadii ale 

constituirii economiei de piaţă. Contribuţiile lor au fost uneori calificate drept "sumă 

de superstiţii medievale" sau de "credinţe naive", alteori ca "măsuri practice de 

politică economică" sau ca "rudiment teoretic" pentru intervenţia statului în economie 

- arată Ivanciu Nicolae- Văleanu (1992, p. 19). "Mercantilismul - arată acelaşi autor 

(p. 20) - poate fi definit ca un sistem teoretic axat pe ideea menirii statului de a 

sprijini îmbogăţirea ţării şi a agenţilor economici  (subl. ns) prin comerţ exterior, 

reralizat astfel, încât să se aducă cât mai multe metale preţioase în interior." 

Mercantiliştii au fost primii promotori ai protecţionismului. Ei considerau că 

economia este subordonată statului, îmbogăţirea cetăţenilor fiind un mijloc de 

creştere a puterii statului. Statul, în concepţia lor, nu creează avuţie, dar poate să o 

aducă prin redistribuire. 

A. DE MONTCHRESTIEN în "Trăite de l'economie politique" din 1616 considera 

că avuţia unui stat depinde şi de modul în care se administrează condiţiile 

naturale pentru a pune în valoare munca catăţenilor unei ţări. 

ANTONIO SERRA a arătat că statul trebuie să stimuleze exportul şi să re-

stricţioneze importul astfel încât să rămână în ţară cât mai multe metale preţioase.  

În general, mercantiliştii au acordat statului un rol nuanţat după cum concepţia 

lor era metalistă, monetaristă, industrialistă, comercialistă, fiduciaristă etc. 

Prima inserţie teoretică, deşi indirectă, a statului în circuitul economic se 

găseşte la FRANQOIS QUESNAY în lucrarea Tableau economique" din 1758.  

Statul, sunbînţeles în forma curţii regale, este inclus în clasa proprietarilor, cele-

lalte două clase fiind clasa producătoare şi clasa sterilă. într-o lucrare ulterioară, in-

titulată "Maximes generales du gouver- nement economique d'un royaume agricole" 

Quesnay - după cum arată Ivanciu Nicolae-Văleanu (1992, p. 28-29) - formulează 

următoarele maxime cu privire la stat, actuale şi astăzi: 
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1.1. atenţia guvernanţilor să fie orientată mai degrabă asupra creşterii venitului 

decât asupra creşterii populaţiei. Abundenţa dată de veniturile mari este preferată 

presiunii nevoilor asupra oamenilor întrucât, în ultimul caz, populaţia creşte încet sau 

stagnează, iar veniturile statului se diminuează în mod corespunzător; 

1.2. guvernul să se ocupe mai puţin de câştigurile lui şi mai mult de operaţiun ile 

necesare prosperării ţării. Cheltuielile normale şi raţionale ale statului să nu fie 

confundate cu cele excesive, abuzive "întrucât abuzurile ar permite să înghită 

bogăţiile naţiunii şi ale suveranului"; 

1.3. cheltuielile statului să fie corelate cu starea de progres, stagnare sau regres 

ale naţiunii şi să nu se mizeze pe creditele financiarilor "deoarece averile pecuniare 

sunt bogăţii clandestine care nu cunosc nici rege nici patrie".  

Notăm că, în "Analyse du Tableau economique" din 1766, Quesnay - putem 

crede - include statul în circuitul economic prin persoana suveranului care ia parte la 

reproducţia totală, de 5 miliarde u.m. 

Mai observăm că încă de la Quesnay se admitea posibilitatea intervenţiei statului 

în economie şi manifestarea unor rezultate - bune sau rele- ale acestei intervenţii. 

Cu FRIEDRICH LIST - "Das naţionale System der politischen Oekonomie"  (1844) 

- se face trecerea de la individ la naţiune, intervenţia statului pentru stimularea şi 

protejarea economiei naţionale  devenind foarte importantă pentru dezvoltarea 

economică. List formulează, deci, o reacţie protecţionistă a statului la ideea liberală a 

mersului "de la sine" al vieţii economice. 

În mai multe lucrări scrise, FRIEDRICH ENGELS a constatat tendinţa statului de 

a se detaşa de societate, de a se transforma din slugă în stăpân astfel că el fie 

contribuie la accelerarea dezvoltării economice împăcându-se cu societatea, fie se 

opune evoluţiei economico-sociale, intrând în conflict cu societatea. Dar statul va 

dispărea odată cu clasele sociale. Engels a semnalat creşterea rolului statului în 

societate, inclusiv ca proprietar, fapt pe care îl lega de creşterea gradului de 

socializare a economiei şi de nevoia îndeplinirii unor funcţii economice. Engels consi -

dera că proprietatea de stat nu rezolvă contradicţia dintre forţele de producţie şi 

relaţiile de producţie. Statul, scria Engels în "Anti-Duhring" nu va fi desfiinţat, ci va 

dispărea treptat. 

RUDOLF HILFERDING a arătat, în 1927, prin "Raportul-program" de la Congresul 

social-democraţiei germane, formulând teoria capitalismului organizat, că intervenţia 

statului în economie, împreună cu monopolurile "pun capăt vechiului capitalism al lui 

laissez-faire (subl. ns.) .... deschizându-se era organizării în care capitalismul îşi 

pierde treptat însuşirile exploatatoare şi se transformă în socialism, când Ierarhia 

funcţiilor este înlocuită de democraţia funcţiilor" (Ivanciu Nicolae-Văleanu, 1992, p. 

135). 

În 1916 apare "Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului", lucrare 

scrisă de V.I.LENIN şi care conţine ideea dispariţiei producţiei de mărfuri, a econo-

miei de piaţă, odată cu trecerea la socialism, idee formulată pentru prima dată de 

Marx şi Engels. în 1920, prin noua politică economică (NEP), Lenin a încercat să 

relanseze economia stimulând producţia de mărfuri.  
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J.M.KEYNES (The General Theory of Employment, Interest and Mo- ney", 1936) 

este primul economist care a introdus consistent statul în circuitul economic, 

acordându-i o responsabilitate ridicată în resorbţia crizelor economice, 

respectiv în regularizarea conjuncturală  prin punerea sub semnul îndoielii a Legii 

Say. Keynes a susţinut că este posibil un echilibru durabil chiar dacă nu se realiz-

ează deplina ocupare a forţei de muncă. Economia de tip keynesian este o economie 

dirijată, spre deosebire de cea de tip marxist care este planificată.  

Keynes a preluat de la P. J.PROUDHON - "Système des contradictions 

économiques ou Philosophie de la misère", 1846 - ideea creditului gratuit sau ieftin 

utilizat în scopul redresării economiei şi al rezolvării unor probleme sociale.  

Imitându-I pe Marx, Keynes a efectuat o abordare macroeconomică a teoriei sale 

şi a preluat împărţirea venitului naţional în bunuri de consum şi bunuri investiţionale 

supuse reproducţiei sociale. 

După Keynes, extinderea funcţiilor statului este "singurul mijloc posibil prin care 

se poate evita distrugerea formelor economice existente, în ansamblul lor, cât şi 

pentru că este condiţia funcţionării încununate de succes a iniţiativei individuale". 

La Keynes, intervenţia statului nu este legată de elemente conjuncturale, ci de 

caracteristicile economiei naţionale. Mecanismul spontan al pieţei trebuie com-

pletat cu un mecanism conştient: " în condiţii de laissez-faire, evitarea unor ample 

fluctuaţii ale gradului de ocupare poate să se dovedească imposibilă fără o modificare 

adâncă a psihologiei pieţei investiţiilor în legătură cu care nu există nici un motiv să 

se creadă că va avea loc. Eu trag de aici concluzia că grija de a reglementa 

volumul curent al investiţiilor nu poate fi lăsată fără pericol în mâini private" 

(subl. ns.). Socializarea investiţiilor ar fi "singurul mijloc pentru asigurarea unui nivel 

de ocupare apropiat de ocupare deplină, deşi aceasta nu trebuie să excludă tot felul 

de compromisuri şi aranjamente.pe baza cărora autorităţile publice vor colabora 

cu iniţiativa privată  (subl. ns.)". Soluţia lui Keynes, deşi recunoaşte "importanţa 

vitală a instaurării unui anumit control central în problemele lăsate astăzi în cea mai 

mare parte în seama iniţiativei private, nu oferă o rezolvare pentru vaste domenii de 

activitate care rămân neatinse. Statul va trebui să exercite o influenţă 

călăuzitoare asupra înclinaţiei spre consum, în parte prin sistemul său de 

impunere, în parte prin fixarea ratei dobânzii şi, în parte, eventual, pe alte 

căi." (subl. ns.) 

R.F. HARROD în "Towards a Dynamic Economics. Some Present Development 

of Economic Theory and Their Application to Policy" (1956) a atras atenţia asupra 

etatismului exagerat, subliniind necesitatea respectării echilibrului dintre 

sectorul public şi sectorul privat, în caz contrar fiind afectată democraţia. 

În "Economics", P.A. SAMUELSON realizează sinteza neoclasică prin îm-

binarea, în mecanismul economic, a pârghiilor economiei, aşa cum funcţionează ele 

în economia liberei Iniţiative, cu instrumentele sec torului public specifice politicilor 

economice. Prin sinteza neoclasică - arată Ivanciu Nicolae-Văleanu (1992, p. 

192) - "se susţine că, prin măsuri monetare şi bugetare adecvate, se poate 
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crea un mediu economic favorabil economiei de piaţă în care se verifică 

unele adevăruri clasice şi neoclasice". 

PIERO SRAFFA în "Production des marchandises par des marchan- dises. 

Prelude â une critique de la theorie economique" (1959) considera că  statul 

trebuie să se angajeze în viaţa economică şi socială intervenind prin politici ale veni-

turilor, taxelor, impozitelor, indexării, ajutoarelor de şomaj etc. astfel încât să se rea l-

izeze o repartiţie dreaptă a surplusului de valoare. Sraffa aprecia că la distribuirea 

plusvalorii iau parte, alături de clasele deţinătoare de capital şi proprietăţi funciare, şi 

salariaţii şi statul. 

1.2. Statul liberal 

Concepţiile liberale cu privire la stat au evoluat în timp de la extrema inadmisibil-

ităţii intervenţiei statului în economie până la acceptarea limitată a acestei intervenţii. 

a) Statul "jandarm", paznic al proprietăţii private si al ordinii publice 

WILLIAM PETTY a fost, ca şi HOBBES, un adept al puterii absolute a 

statului dar, în măsura în care el susţinea ordinea naturală în economie - deşi a 

încercat să împace statul cu aceasta, ca şi FRANCIS BACON - el a fost un liberal, 

mai bine spus, un precursor al liberalismului. Ca şi Petty, JOHN LOCKE era adeptul 

statului ordinii naturale  menit să garanteze drepturile naturale individuale: dreptul 

la viaţă, la libertate şi la proprietate. 

ETIENNE BONNOT DE CONDILLAC considera că puterea publică, căreia îi 

atribuia funcţia de protejare a cultivatorilor, meseriaşilor şi negustorilor, nu trebuie 

să intervină în sociatate, reglarea realizându- se prin libera iniţiativă şi prin 

concurenţă. 

Deşi liberal, autor al "mâinii invizibile", ADAM SMITH ("An Inquiry into the Nature 

and Causes of the Welth of Nation", 1776) care a acordat întâietate iniţiativei private, 

a admis că statul trebuie să Intervină pentru a corecta acţiunile individuale  

atunci când interesele personale nu sunt suficiente pentru a se realiza anumite obi-

ective generale: "de a apăra societatea de invazia şi violenţa altor societăţi inde-

pendente" ceea ce implica statul în economie pentru a găsi resursele necesare aco-

peririi cheltuielilor militare; de a administra justiţia; de a efectua lucrări publice şi de 

întreţinere a instituţiilor publice. 

La Adam Smith, mijlocul de obţinere a resurselor necesare acoperirii cheltuiel ilor 

statului îl reprezintă impozitul pe cele trei forme de venituri: salarii, profituri şi rente 

care trebuie judicios aplicat pentru a nu perturba funcţionarea economiei. Smi th a 

formulat următoarele patru maxime cu privire la impozite (Ivanciu Nicolae-Văleanu, 

1992, p. 71-72); 

2.1. supuşii fiecărui stat trebuie să contribuie atât cât este posibil la susţinerea 

statului, după posibilităţile lor; 

2.2. impozitul, pe care fiecare persoană trebuie să-l plătească, să fie obligatoriu 

şi nu arbitrar; 
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2.3. fiecare impozit trebuie perceput atunci când, şi în felul în care, se presupune 

că este mai convenabil de plătit de către contribuabil;  

2.4. fiecare impozit trebuie să fie astfel conceput încât să scoată şi să 

înstrăineze din buzunarele populaţiei cât mai puţin posibil peste ceea ce aduce în 

tezaurul public al statului. 

Adam Smith justifică chiar deficitul bugetar pentru cazul în care cheltuielile 

statului sunt mai mari decât venitul, precum şi împrumuturile externe ale statelor în 

timp de război. 

Cu teoria debuşeelor, respectiv Legea Say ("oferta creează propria ei cerere"), 

formulată de J.B.SAYîn "Trăită d'economie politique, ou simple exposition de la ma-

niere dont se forment, se distribuent et se consom- ment Ies richesses" din 1803 şi 

"Cours complet d'economie politique pratique" din 1828-1829, nonintervenţia statului 

devine, teoretic, absolută. Legea Say postulează imposibilitatea crizelor de am-

ploare, deci statul, sub aspect economic, nu are de ce să intervină,  mecanismul 

pieţei reglând automat economia. 

La DAVID RICARDO în "On the Priciples of Political Economy and Taxation" 

publicat în 1817, statul este prezent prin impunerea veniturilor, a capitalului şi 

a proprietăţii funciare. Ricardo observă că impozitele sunt plătite fie din capital, 

caz în care se diminuează posibilităţile de sporire a eficienţei şi de creştere a avuţiei 

naţionale, fie din venit, caz în care se micşorează acumularea, până la consecinţa 

reducerii consumului sau a economiilor. 

În "Nouveaux principes, ou de la richesse dans ses rapports avec la population" 

(1818) SIMONDE DE SISMONDI susţine ideea că este necesar ca statul să 

intervină pentru a asigura justiţia socială şi bunăstarea.  Astfel, pentru a evita 

căderea automată a sistemului capitalist datorită permanentizării crizelor, Sismondi 

conturează cadrul unui socialism numit de critici "mic burghez" în care admite 

reglementarea economiei de piaţă de către stat pentru protejarea şi sprijinirea 

micilor producători, pentru atenuarea discrepanţelor dintre Veniturile claselor şi cat-

egoriilor sociale, pentru susţinerea capacităţii de cumpărare a marii mase a con-

sumatorilor, ca şi pentru stabilirea echilibrului dintre creşterea avuţiei şi bunăstarea 

populaţiei - prin recurgerea la "preţuri juste". Sismondi vede rezolvarea contradicţiei 

dintre forţele de producţie şi relaţiile de producţie în producţia de marfă 

necapitalistă, supusă reglementărilor statale.  

P. J. PROUDHON a fost promotorul unei economii noi, de piaţă, bazată pe con-

curenţa loială, fără planificare şi dirijare şi adeptul unei societăţi noi, democratice, 

fără imixtiunea statului, în care libertatea individului era lărgită până la anarhie (în 

"Idee generale de la Revolution au XIX siecle", 1851). 

 

b) Statul "spoliator la lumina zilei" 

Rolul economic sporit al statului în practică a determinat unele concesii ale in-

tegrării acestuia în teorie. 

LEON WALRAS, ce-i drept, a făcut abstracţie de rolul statului când a scris lu-

crarea "Eléments d'économie politique pure ou théorie de la richesse sociale" (1874-
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1877). Dar, în fapt, Walras admitea că o societate economică nu poate funcţiona fără 

stat însă acesta nu este întreprinzător deoarece "el nu-şi vinde produsele pe piaţă, 

nici după principiul liberei concurenţe, nici după principiul monopolului sau al max-

imizării produsului net; el le vinde adesea în pierdere, le dă uneori gratuit". Walras a 

mai observat că acoperirea cheltuielilor statului se face din impozite percepute de la 

populaţie, lucru pe care îl califică drept incorect şi nedrept deoarece normal ar fi, 

după Walras, ca statul să-şi acopere cheltuielile din renta încasată din arendarea 

terenurilor şi a altor factori naturali luaţi de stat de la particulari. 

Prin "Supply Side Economics" noii economişti ca R.E.LUCAS Jr., R.BARRO, 

SARGENT, N. WALLACE, F.von HAYEK, von MISES, JOHN MUTH, J. RUEFF, M. 

FRIEDMAN ş.a. propun stimularea ofertei prin susţinerea iniţiativei private, revigorarea 

instrumentelor pieţei şi retragerea statului din economie. Observăm că aserţiunea 

"retragerii statului" subînţelege recunoaşterea prezenţei statului în economie, dar şi 

calificarea ei drept negativă - de vreme ce este contestată. Cu toate acestea, de ex-

emplu la von Hayek, valenţele de alocare a resurselor şi de atribuire a veniturilor fac-

torilor de producţie prin concurenţă sunt incriminate şi se admite adoptarea unor 

măsuri de corecţie care să fie luate de un centru de dirijare. Ca liberal renovator, von 

Hayek introduce statul de drept - alături de economia de piaţă - în mecanismul eco-

nomic, dar circumscrie rolul statului la conservarea economiei de piaţă cu 

părţile ei bune. Intervenţia statului este aici limitată la protejarea mecanismului 

spontan al economiei şi la realizarea unei anumite justiţii sociale. Restrângerea put-

erii statului trebuie să prevină situaţiile în care el devine opresor şi "jefuitor la lumina 

zilei", respectiv să se promoveze statul de drept - un stat puternic care să reziste 

grupurilor de presiune. "Hayek - subliniază Ivanciu Nicolae-Văleanu (1992, p. 214) - 

admite intervenţia statului - cu restricţiile menţionate - într-un larg cerc de 

activităţi, de la susţinerea sistemului bănesc şi difuzarea informaţiei, până la 

finanţarea serviciilor publice, a controlului calităţii mediului înconujurător şi 

garantarea minimului de existenţă" (subl. ns.). 

MILTON FRIEDMAN recunoaşte valabilitatea economică a unor măsuri guverna-

mentale, îndeosebi în domeniul monetar neglijat până la el de adepţii economiilor dir i-

jate care au acordat preponderenţă pârghiilor fiscale şi bugetare.  

LUDWIG von MISES a combătut dirijismul keynesian şi a reţinut din soluţiile te-

oretice rezolvarea problemei ocupării forţei de muncă prin libera intiativă si prin con-

curentă. 

În 1951, în "Unser Zeitalter der Mitterfolge", WALTER EUCKEN - neoliberal - a 

afirmat că "esenţială nu este problema măsurii intervenţiei statului în 

economie, ci formele şi oportunitatea lor" (subl. ns.), lucru admis într-o formă 

asemănătoare de W.Weber. 

Noii economişti clasici, bazându-se pe o nouă abordare a raporturilor dintre teor-

ie şi realitate, pe ipoteza că economia este întotdeauna în echilibru, ca şi pe ipoteza 

anticipărilor raţionale, au formulat următoarele două teoreme (vezi Vivien Levy -

Garboua şi Bruno Weymuller, 1981, p. 561-562): 
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- Teorema ineficacităţii politicii economice: "Dacă anticipările sunt raţionale 

şi dacă agenţii nu sunt victimele nici unei iluzii monetare, atunci orice politică a cere-

rii va fi incapabilă să influenţeze, chiar temporar, cursul activităţii sau al folosirii mâinii 

de lucru. Numai dacă agenţii sunt "surprinşi" de politica economică şi nu au antic i-

pat-o bine ea va avea un efect real asupra creşterii. Aşadar, rezultatul lui Friedman şi 

Phelps asupra ratei şomajului natural s-a radicalizat: nu numai "pe termen lung" 

politicile cererii sunt destinate eşecului, ci instantaneu. Raţiunea e clară: dacă, de 

exemplu, este anunţată o relansare monetară, actorii vieţii economice vor incorpora în 

previziunile lor efectele aşteptate de la această politică: în absenţa iluziei monetare şi 

dacă ei se bazează pe modelul Friedman-Phelps, ei ştiu că această politică nu va 

avea nici un efect real, ci numai o repercusiune nominală, printr-o creştere de preţuri. 

Ei vor interpreta creşterea preţului produsului lor ca o creştere a nivelului general al 

preţurilor şi nu vor modifica planurile lor de producţie (nici pe cele referitoare la con-

sum)"; 

- Teorema incertitudinii economice  (enunţată de R. Lucas): "într-o lume a an-

ticipărilor raţionale, evaluarea efectelor politicii nu poate fi făcută pornind de la un 

model econometric estimat asupra trecutului". Există opinii potrivit cărora această 

teoremă aplicată la politica monetară este valabilă şi pentru politica bugetară. R. J. 

Barro a atacat primul acest domeniu arătând că într-o lume a anticipărilor raţionale, 

finanţarea unui deficit bugetar, prin impozit sau împrumut, ar fi fără influenţă asupra 

eficacităţii sale... datoria publică nu e nimic altceva decât un mod de a diferenţia im-

pozite (cele care vor fi necesare pentru a plăti sarcinile dobânzii) a căror valoare ac-

tuală este cu precizie egală cu creşterea împrumutului de stat. în aceste condiţii, 

într-o lume în care anticipările sunt raţionale va fi egalitate între aceste două moduri 

de finanţare şi dacă nu va fi iluzie monetară nu va fi nici "iluzie a datoriei". Datoria 

publică, în acelaşi timp creanţă a sectorului privat asupra statului şi angajament 

echivalent de plătit al impozitelor ulterioare nu constituie o bogăţie suplimentară sus-

ceptibilă să influenţeze (în sensul de relansare) comportamentele de cheltuire sau 

tezaurizare etc. 

În această concepţie a lumii, noua economie clasică exclude orice fenomen de 

multiplicator bugetar: numai "surprizele" bugetare (ca sarcinile ne- sau rău in-

tenţionate) pot să exercite o influenţă asupra activităţii sau a folosirii mâinii de lucru". 



2. STATUL - AGENT AL VIEŢII  

ECONOMICE ACTUALE  

 

Necesitatea intervenţiei statului în economiile contemporane nu mai este astăzi 

pusă la îndoială de nimeni: "Deci, într-un fel sau altul, într-o proporţie sau alta - lucru 

ce se poate observa în orice economie de piaţă - statul acţionează în toate sferele 

economiei: producţia, repartiţia, circulaţia şi consumul", constată N. N. Con-

stantinescu (1995, p. 15). Statul este astăzi acceptat ca actor al vieţii economice. 

Exponent al grupurilor principale de presiune din societate, statul se manifestă printr-

un comportament orientat cu predilecţie spre atingerea intereselor acestor grupuri. 

Deşi acesta este catalizatorul principal - mobilul - comportamentului său, statul 

trebuie să fie, de fapt, un mediator al intereselor tuturor claselor şi grupurilor sociale 

deoarece, altfel, este periclitată ordinea interioară a societăţii.  Comportamentul 

statului de drept este astfel unul de compromis, de conciliere a intereselor 

unora dintre membrii societăţii cu cele ale altora: "întreaga experienţă istorică - 

arată N. N. Constantinescu (1955, p. 15) - dovedeşte că urmărirea exclusivă a inter-

eselor particulare, private şi a libertăţii nelimitate de o legislaţie adecvată a forţelor 

pieţei şi concurenţei, conduce la haos economic şi, până la urmă, la dezordini 

politice. De aici, rolul ce revine puterilor statului de a realiza echilibrul dintre interese-

le private şi binele public, social şi de a asigura programe de reformă cu aderenţă la 

populaţie." 

Comportamentul statului încearcă să se încadreze în normele de drept 

ale societăţii. Statul de drept este cel dezirabil pentru funcţionarea unei economii de 

piaţă eficientă. 

Dar exponenţii statului de drept sunt oameni politici care acţionează pârghiile 

mecanismului economic. Comportamentul intervenţionist al statului în economie este 

un proces politic complex, astfel încât manifestarea comportamentală a statului îm-

bracă forma politicilor economice. Statul are vocaţie, prin excelenţă macroeconom-

ică, dar manifestarea comportamentală prin intermediul politicilor economice - şi nu 

se poate altfel - alterează conţinutul economic al interventionnismului. Comporta-

mentul statului, prin natura sa constând din conducerea macroeconomică, ar trebui 

să se manifeste prin măsuri de politică economică apte să respecte logica 

economică a raporturilor cauză-efect. Dar aici se intră într-un paradox: cum con-

ducerea macroeconomică este un proces politic, în economie se insinuează logica 

politică şi, deseori, chiar economiştii care deţin funcţii politice sau publice urmăresc 

obiective specifice ca "oameni politici",' circumscrise numărului de voturi şi max-

imizării acestuia: logica politică îngenunchează logica economică.  Comporta-

mentul statului este politic iar manifestările lui în economie (politicile economice) priv-

ilegiază: a) termenul scurt în defavoarea dezvoltării pe termen lung; b) utilizarea forţei 

de muncă, acut resimţită de populaţie, în detrimentul echilibrului bugetar şi al balanţei 
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de plăţi, mai greu percepute de electorat; c) scăderea preţurilor în dauna relansării 

economice. 

a) Privilegierea termenului scurt în defavoarea dezvoltării pe termen 

lung 

Statul a avut, de la apariţia lui, o existenţă continuă. Ceea ce s -a schimbat şi 

continuă să se schimbe este forma sa, coloratura lui politică, şi anume, cu ocazia 

alegerilor. Alegerile fixează, într-o anumită măsură, tipul de comportament al statului, 

politicile lui. Politicile economice ale statului, precizate în programul de guvernare, 

statutează anumite obiective-ţintă de a căror atingere depinde rezultatul alegerilor 

electorale următoare. Din această cauză obiectivele de politică economică vor fi 

astfel alese încât atingerea lor să fie compatibilă cu orizontul alegerilor. Economia 

suferă impactul unui comportament egoist (conciliind interesele fundamentale ale 

principalilor lui parteneri - patronat, sindicate, populaţie - pe cât se poate în favoarea 

lui) care i-ar putea fi imputat dacă nu ar prevala regulile democraţiei. Acest compor-

tament provoacă "şocuri de dezvoltare" care sunt produse de destrămarea strategiei 

de dezvoltare pe termen lung în ministrategii pe termen scurt, mai ales atunci când 

partidul de guvernământ se schimbă des. O astfel de natură a comportamentului 

statului favorizează transformarea ciclurilor economice în cicluri politico-economice. 

De la un guvern la altul multe obiective economice sunt abandonate şi numai in-

vestiţiile masive cu ciclu lung de execuţie au o oarecare influenţă regulatoare şi stab i-

lizatoare. 

 

b) Utilizarea forţei de muncă în detrimentul echilibrului bugetar şi al ba l-

anţei de plăţi 

Orientat prioritar către stabilitatea politică, comportamentul economic al statului 

privilegiază gradul de ocupare a forţei de muncă a cărei dimensiune determină, în 

bună măsură, stabilitatea sau instabilitatea socială. Susţinerea unui grad cât mai 

înalt al ocupării se poate face şi prin manevrarea deficitului bugetar şi al balanţei de 

plăţi. Pe termen scurt aceste măsuri nu agravează recesiunea, dimpotrivă, pot chiar 

să permită o relansare economică. Statul, care menţine o ocupare satisfăcătoare a 

forţei de muncă prin aceste mijloace, uneori chiar abuzând de ele, amână scadenţa 

păgubitoare a politicii lui după alegerile viitoare. Dacă partidul de la putere va fi rea-

les, atunci el se va confrunta cu efectele nefaste ale propriei politici. Noul ciclu elec-

toral va impune, indiferent de rezultatele alegerilor, un comportament modificat al 

statului în raport cu cel anterior în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, defi-

citul bugetar şi cel al balanţei de plăţi etc. Austeritatea bugetară va presupune un 

surplus de şomaj, iar restituirea datoriei externe şi/sau a dobânzilor va mări sarcinile 

fiscale. Ocolirea recesiunii va deveni obiectivul principal al politicii economice şi 

gradul de intervenţie a statului va deveni apăsător. 

 

c) Scăderea preţurilor în dauna relansării economice  

Preţurile scăzute ale bunurilor de consum şi serviciilor ridică gradul de populari-

tate a guvernului şi comportamentul statului nu este indiferent la acesta. Statul poate 
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introduce un control sever al unor preţuri şi tarife, lăsând în plan secund sau chiar 

neglijând stimularea investiţiilor private şi a cheltuielilor publice necesare relansării 

economice care pot "supraîncălzi" economia, determinând creşterea preţurilor. Dar 

întârzierea relansării economice privează statul de importante venituri prelevate din 

activitatea firmelor şi a salariaţilor. Din acest motiv se produce o diminuare a cererii. 

Controlul preţurilor permite menţinerea njvelului salariilor, ceea ce creează o aparenţă 

de stabilitate economică. în situaţii ca cea descrisă anterior, statul se comportă an-

ticiclic deoarece menţine artificial economia în zona de recesiune, reducând capabil i-

tatea pârghiei investiţiilor private şi publice de a determina înviorarea economiei. Altfel 

spus, statul prelungeşte starea de recesiune pentru a conserva temporar o 

stare de pace socială. Aparenţa de stat social - pe care i-o conferă un astfel de 

comportament - este însă numai temporară şi iluzorie deoarece prelungirea recesiunii 

sporeşte penuria de produse şi controlul preţurilor devine tot mai dificil.  

2. În raport cu o politică pe care doreşte să o promoveze, comportamentul 

statului suferă anumite întârzieri. Nu este vorba aici de efectele incertitudinii 

care, de fapt, şi ele ar trebui să fie luate în calcul, aşa cum se va arăta mai jos. Ne 

referim la următoarele împrejurări de natură să prelungească durata reacţiei compor-

tamentului statului faţă de o stare dată a economiei:  

 întârzierea în evaluarea stării economice provocată de timpul necesar pentru 

culegerea, transmiterea şi prelucrarea informaţiilor statistice;  

 întârzierea provocată de evaluarea propiu-zisă a situaţiei; 

 întârzierea determinată de formularea măsurilor şi a programelor impuse 

conţinutului stării economice evaluate; 

 întârzierea creată de timpul de decizie administrativă asupra măsurilor şi 

programelor propuse. 

O ultimă întârziere, dar care de această dată priveşte numai indirect calitatea 

comportamentului statului, evaluată prin măsurile şi programele propuse, este cea 

dintre momentul adoptării măsurilor şi a programelor hotărâte şi momentul man i-

festării efectelor scontate. "Cunoaşterea imperfectă a întârzierilor - arată Vivien Levy-

Garboua şi Bruno Weymuller (1981, p. 565-566) - este o sursă de incertitudini. Dar 

nu e singura. în măsura în care politicile de stabilizare depind de starea previziunii, 

factori psihologici şi întâmplători interferează cu realizarea lor. O a doua sursă de 

incertitudine vine de la faptul că rezultatele aşteptate sunt bazate pe observaţia regu-

larităţilor trecute şi nu ţin cont de evenimentele apropiate sau de evoluţiile structurale. 

Evenimentele întâmplătoare ţinând de climatul sau de acţiunea mediului extern intro-

duc o a treia formă de incertitudine. în sfârşit, dacă efectele politicii economice nu 

sunt perfect asigurate sau admise, dacă stăpânirea instrumentelor de punere în 

aplicare este aleatoare, incertitudinea rezultatelor este şi mai sporită. Aceşti numer-

oşi factori de incertitudine conduc la formularea problemei strategiei optimale a 

autorităţilor (subl. ns.). 

În fine, să mai amintim dependenţa comportamentului statului în raport cu con-

junctura economică, ceea ce împarte politicile economice în politici independente şi 

cele în funcţie de conjunctură. La rândul lor, instituţiile care concretizează compor-
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tamentul economic al statului sunt cele însărcinate cu punerea în aplicare a politicii 

economice, pe de o parte, şi cele pe care se bazează politica economică, pe de altă 

parte. 

3. Informaţiile şi postulatele pe care se fundamentează intervenţia statului în 

economie diferă de la o teorie sau doctrină la alta. Ele ilustrează veridicitatea lor, 

fezabilitatea ca şi măsura propusă a gradului de intervenţie. Să exemplificăm: 

a) informaţiile pe care se bazează deciziile agenţilor economici în cadrul 

doctrinei keynesiene: 

 venitul disponibil; 

 averea; 

 rata dobânzii; 

1) premisele doctrinei monetariste: 

 sectorul privat este stabil; 

 viteza de circulaţie a banilor este relativ constantă şi uşor de prezis;  

2) postulatele "economiei ofertei": 

 oferta agregată este egală cu producţia potenţială; 

 oferta agregată este relativ constantă în timp; 

3) informaţiile şi postulatele (*) "noii economii clasice": 

 preţurile;' 

 resursele iniţiale; 

 În orice moment economia se află în stare de echilibru, acest echilibru rea l-

izându-se prin preţuri (reîntoarcerea la ipoteza preţurilor flexibile); 

 în economie există o anumită asimetrie a informaţiei care stă la baza 

ciclurilor economice şi la "surprizele" politicii economice care le generează; 

 informaţiile şi postulatele (*) "şcolii anticipărilor raţionale":  

 agenţii trebuie să cunoască compoziţia venitului lor;  

 să cunoască deficitul bugetar; 

 să ţină cont de modul în care este finanţat deficitul bugetar;  

0 toţi agenţii fac aceleaşi anticipări; 

1 aceste anticipări se bazează pe rezultatele unui model macroeconomic unic;  

2 acest model este cu precizie "cel bun". 

Apare astfel cu claritate cauza pentru care unele teorii şi doctrine susţin 

posibilitatea unei intervenţii energice a statului în economie sau pentru care ele 

circumscriu, de exemplu, această intervenţie numai la roiul de a crea şi conserva 

condiţiile cele mai favorabile manifestării liberei iniţiative şi a mecanismelor pieţei: 

schimbând premisele se schimbă şi concluzia. De altfel, critica se bazează pornind 

de la validarea sau infirmarea postulatelor de bază pe care aceste teorii şi doctrine 

se întemeiază. 

4. Funcţiile economice ale statului acoperă o plajă întinsă de intervenţie în fa-

voarea preîntâmpinării, atenuării sau depăşirii fluctuaţiilor ciclice conjuncturale prin 

regularizarea activităţii şi a creşterii, sporirea rentabilităţii la nivelul firmelor prin 

alocarea eficientă a resurselor şi, pe plan social-economic, prin distribuirea 

echitabilă şi eficientă a veniturilor şi a bogăţiilor.  De asemenea, statul mai sat-
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isface funcţia de stabilire a cadrului politic, juridic, legislativ şi Instituţional al 

activităţii economice. O a cincia funcţie economică - de producţie directă - este 

cea conferită de calitatea lui de agent economic de drept privat. 

Ca întotdeauna, ontogeneza imită filogeneza astfel că în prezent suntem, în mod 

egal, în faţa unui "stat jandarm" care păzeşte proprietatea privată şi ordinea publică, 

a unui "stat providenţial" care organizează o suită de acţiuni sociale - educaţie, 

asistenţă socială, servicii publice etc. - dar şi a unui "stat partener" al capitalului 

privat în folosul ansamblului societăţii (Sorica Sava, 1987, p. 681). Trebuie să ad-

mitem că măsura în care sunt combinate cele trei atribute amintite mai sus dă con-

creteţea propiu-zisă a statelor actuale. "îndeplinirea acestui rol funcţional - scrie Sori-

ca Sava (1987, p. 681) - se bazează pe o serie de acţiuni directe, indirecte, ca agent 

economic independent (producător, consumator), prin operaţiuni de schimb 

(cumpărător, vânzător) sau de transferuri (tranzacţii unidirecţionale), prin stabilirea 

cadrului juridic, legislativ, instituţional sau economic în general (mijloace de prohibiţie 

întărite prin penalizări legale, constituirea unor agenţii, comisii, emis iunea de monedă 

şi titluri, acordarea de credite şi subvenţii, determinarea impozitelor şi taxelor pe sec-

toare de activitate şi agenţi, fixarea unor preţuri sau controlul altora etc.) ş.a." 

Acţiunile statului, pe plan microeconomic, privesc: stabilirea nivelului impozitelor; 

fixarea unor preţuri; efectuarea unei puncţii sau organizarea unui blocaj al veniturilor 

firmelor, persoanelor, menajelor pentru a influenţa evoluţia costurilor de producţie şi a 

consumului; producţia de bunuri şi servicii în întreprinderile publice. Pe plan macroe-

conomic statul intervine prin: emisiunea şi folosirea monedei ca factor stabilizator al 

economiei naţionale; reglarea şi promovarea creşterii economice; programarea şi pre-

viziunea activităţii economice naţionale şi regionale, interne şi externe, pe termen 

mediu etc. 

O detaliere a principalelor funcţii economice ale statului, pe obiective şi mijloace-

le de atingere a acestora, sunt înfăţişate în tabloul de mai jos.  
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FUNCŢIILE ECONOMICE ALE STATULUI ŞI MJILOACELE LOR DE 

SATISFACERE 

FUNCŢIA I: REGULARIZAREA ACTIVITĂŢII ECONOMICE SI A CREŞTERII 

Obiective: 

1. Înlăturarea unor dezechilibre macroeconomice  

Subobiective Mijloace 
a) Depăşirea recesiunii - stimularea cererii prin - scăderea ratei dobânzii - 

creşterea comenzilor şi cheltuielilor statului 
reducerea fiscalităţii  
- scăderea ratei scontului 

b) Reducerea inflaţiei - reducerea deficitului bugetar 
 - controlul unor preţuri şi tarife - creşterea ratei 
dobânzii 
- creşterea ratei de schimb 
- îngheţarea salariilor  
- reducerea fiscalităţii pe profituri 

 c) Reducerea deficitului bu-
getar 

creşterea fiscalităţii 
- reducerea cheltuielilor pentru investiţii publice şi 
infrastructură  
- reducerea salariilor 
- liberalizarea preţurilor 

d) Reducerea deficitului 
balanţei comerciale şi de plăţi 

- reducerea ratei de schimb  
- acordarea de prime de export - contingentarea 
importurilor  
- reducerea ratei dobânzii - vânzarea de aur şi argint 

 

2. Concilierea unor stări de echilibru  

Subobiective Mijloace 

a) Ocuparea deplină cu echilibrul 

extern 

- creşterea comenzilor si a cheltuielilor statului 

- contingentarea importurilor 

b) Moderarea creşterii preţurilor cu 

echilibrul bugetar 

- controlul creditului 

- creşterea ratei de schimb 

- reducerea cheltuielilor pentru investiţii . 

publice şi infrastructură  

- reducerea salariilor 

  

3. Relansarea activităţii economice 

Subobiectiv Mijloace 
Lansarea unei contraconjuncturi - reducerea fiscalităţii pe profituri 

- reducerea ratei dobânzii 
- creşterea cheltuielilor pentru investiţii publice şi 
infrastructură 
- acordarea de credite preferenţiale şi a unor prime 
de export  
- liberalizarea preţurilor  
- privatizarea unor întreprinderi publice 

4. Creşterea economică 
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Subobiective Mijloace 

a) Promovarea ofertei, 

reducerea şomajului şi crearea 

de noi locuri de muncă; 

dezvoltarea unor ramuri şi 

sectoare de activitate 

- reducerea fiscalităţii 

- reducerea ratei dobânzii 

- acordarea de subvenţii şi facilităţi la finanţarea in-

vestiţiilor 

- amortizarea accelerată a capitalului fix 

- stimularea investiţiilor străine 

b) Dezvoltarea infrastructurii 

creşterii economice 

- acumularea de capital fix social prin investiţii de 

stat cu caracter social  

- organizarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice şi 

tehnice 

- investiţii de stat în infrastructură 

 

 

FUNCŢIA A ll-A: ALOCAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR 

Obiective:  

1. Creşterea investiţiilor private  

 

Subobiective Mijloace 

Relansarea antreprenorială -  - creşterea facilităţilor de intrare pe piaţă 

- scăderea ratei dobânzji  

- scăderea fiscalităţii pe profituri 

consolidarea poziţiei firmelor private  - creşterea comenzilor de s tat către firmele 

private  

- controlul concurenţei 

- acordarea de prime de producţie şi de export 

 

2. Creşterea înclinaţiei spre economisire  

Subobiective Mijloace 

- creşterea economiilor  - creşterea ratei dobânzii firmelor  

- liberalizarea preţurilor 

- creşterea economiilor populaţiei - creşterea ratei dobânzii  

- creşterea salariului mediu şi minim  

 

3. Creşterea veniturilor 

Subobiective Mijloace 

a) creşterea veniturilor firmelor - creşterea cererii 

- stimularea exportului de capital 

b) creşterea veniturilor 

populaţiei 

- creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă  

- reducerea fiscalităţii pe salarii şi pe alte venituri 

asimilate acestora 
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4. Creşterea veniturilor bugetului de stat  

Subobiectiv Mijloace 

echilibrul bugetar - creşterea fiscalităţii  

- creşterea veniturilor întreprinderilor publice  

 

 

FUNCŢIA A III-A: DISTRIBUŢIA VENITURILOR Şl A BOGĂŢIEI 

Obiectiv: 

 Realizarea solidarităţii sociale  

Subobiectiv Mijloace 

- convergenţa intereselor 

publice şi private 
- fixarea salariului minim 

- fixarea preţurilor la produsele agro-alimentare 

- reglementarea chiriilor 

- prelevarea unei părţi din veniturile primare sub forma  

- cotelor sociale vărsate de întreprinderi şi a impozitelor 

acestora, a menaje- lor etc 

- redistribuirea veniturilor sub forma prestaţiilor sociale 

- îngheţarea salariilor sau deterimiarea marjei de va r-

iaţie autorizată a acestora 

- comercializarea serviciilor sociale 

- reducerea cheltuielilor sociale 

- reducerea impozitelor firmelor mari 

 

 

FUNCŢIA A IV-A: STABILIREA CADRULUI JURIDIC, LEGISLATIV SI 
INSTITUŢIONAL AL ACTIVITĂŢII ECONOMICE 

Obiectiv: 

Catalizarea energiilor antreprenoriale  

Subobiectiv Mijloace 

reglementarea relaţiilor 

economice dintre stat, 

patronat şi populaţie 

- definirea politicii de concurenţă 

 - amenajarea cadrului de acţiune a iniţiativei private 

- fixarea regulilor de funcţionare a economiei sau a 

cadrului relaţiilor dintre salariaţi şi patroni  

- reglarea împărţirii atribuţiilor dintre stat şi 

colectivităţile regionale, locale şi întreprinderile 

publice 

- stabilirea cadrului economic şi instituţional al 

funcţionării pieţei interne şi al desfăşurării relaţiilor 

economice externe 
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FUNCŢIA A V-A: AGENT ECONOMIC DE DREPT PRIVAT 

Obiectiv: 
Îndeplinirea şi stimularea unor activităţi economice necesare dar 

neatrăgătoare pentru sectorul privat 

Subobiectiv Mijloace 

- satisfacerea unor necesităţi 

economice, sociale, politice şi 

militare specifice 

- producţia în întreprinderile publice 

 - comenzi de stat  

- facilităţi la acordarea de împrumuturi 

 

În funcţionarea efectivă a statului accentul este rareori pus în mod egal pe toate 

funcţiile deopotrivă. De altfel, tocmai acest accent este cel care uneori diferenţiază 

tipurile concrete de stat. 

 



3. TIPURILE ACTUALE DE STAT INTERVENŢIONIST  

ŞI CARACTERUL MIXT AL ECONOMIILOR 

CONTEMPORANE 

 

Diferitele tipuri de stat care au apărut de-a lungul timpului au cunoscut puternice 

modificări atât în plan teoretic cât şi în plan practic, dar nu s -a stabilit încă dacă teor-

ia este cea care a influenţat practica sau invers. Influenţele reciproce au condus la 

renovări, uneori substanţiale şi ele se datorează în cea mai mare măsură nevoilor de 

adaptare la schimbările majore provocate de alte raţionamente care s-au concretizat 

în teorii şi doctrine noi - deseori cu rădăcini în trecut - precum şi de mutaţii sub-

stanţiale în comportamentul economic al statelor.  

3.1. Statul (neo) liberal 

Funcţionarea societăţii în condiţiile respectării drepturilor cetăţenilor la libertate, 

egalitate şi proprietate, valori pentru a căror recunoaştere s-au făcut până şi revo-

luţii, a adus în prim-planul reformelor necesitatea edificării şi consolidării statului de 

drept, fără ca acesta să fie privilegiul exclusiv al statului liberal.  

Dar statului liberal îi este propriu un tip specific de stat de drept care suscită 

dezbateri aprinse şi în prezent, de exemplu, în opera lui F. von Hayek. Prin grija de-

osebită pe care o acordă respectării şi dezvoltării dreptului de proprietate particulară, 

statul liberal este de drept natural. Proprietatea de care dispune cetăţeanul s -a trans-

format într-un criteriu nou de evaluare a omului de către el însuşi şi de către semenii 

săi, dar şi un stimulent pentru mobilizarea energiilor personale în direcţia sporirii 

avuţiei proprii. Pentru statul liberal extinderea şi înmulţirea proprietăţilor particulare 

măsoară potenţa (eficienţa) proprie de guvernare. în sprijinul acestui obiectiv statul 

liberal înţelege astăzi să intervină în economie - devenind neoliberal din recuno-

aşterea anumitor disfuncţii obiective pe care vrea să le elimine - pentru a veghea la 

respectarea condiţiilor necesare funcţionării libere a mecanismului pieţelor libere. 

Astfel, din considerente care privesc exclusiv proprietatea individuală şi, ca re-

zultantă, avuţia naţională, proprietatea asupra propriei persoane se completează cu 

aceea asupra lucrurilor şi împreună, constituie patrimoniul individual cu care "homo 

oeconomicus" intră în societate şi în raport cu care el primeşte consideraţia ce i se 

cuvine. Patrimoniul individual (averea) determină resursele bugetare, denumite re-

stricţii, pe baza cărora oamenii îşi făuresc planurile de viaţă. 

Deşi pare că îi protejează pe cei care deţin o mai mare proprietate materială sau 

financiară, statul neoliberal nu este un stat de clasă. Tocmai pentru că înlesneşte 

comunicarea totală dintre membrii societăţii, în procesul de acumulare a bogăţiilor, el 

nu trasează o graniţă definitivă între cei care au şi cei care pot avea. Tocmai re-

spectarea libertăţii pe care o proclamă estompează această graniţă: Or, trăsătura 
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caracteristică a societăţii liberale - scrie Georges Burdeau (1987, p. 225) - este ex-

trema sa permeabilitate: există, fără îndoială, diferenţieri sociale, dar nici un zid nu 

separă diferitele straturi sociale. Dimpotrivă, ideologia liberală presupune permanenta 

întinerire a claselor dominante; ea exclude orice predestinare socială. Valorile pentru 

care ea are un cult, interesele pe care le consideră legitime, scopurile pe care le 

consideră dezirabile, orice om poate să li se subscrie fără să-i compromită demnita-

tea". Dar când cresc şansele celor care pot avea se face dovada unei îmbunătăţiri a 

activităţii guvernamentale. Nu este vorba despre naşterea mai mult a speranţelor - 

deşi nu sunt, nici ele, deloc de neglijat - decât a certitudinilor că, în noile condiţii 

concrete create, planurile de viaţă ale indivizilor, chiar fanteziste părând la prima ve-

dere, se realizează. 

Statul neoliberal acordă, aşadar, cea mai mare atenţie şi importanţă individului, 

respectându-i proprietatea deplină asupra propriei persoane (libertăţii) şi asupra 

avuţiei acesteia. Cu toate acestea sau, mai corect spus, din această cauză, el - prin 

anumite intervenţii specifice - îşi propune să suprime total libertatea unora de a 

îngrădi libertatea altora, dar şi de a satisface unele necesităţi colective pe care 

întreprinzătorii particulari le neglijează de cele mai multe ori deoarece şansele de a 

nu obţine un anumit profit sunt foarte mari. 

Riscul de a se folosi puterea proprietăţii personale (a patrimoniului mai sus 

definit) împotriva unui individ, grup, minoritate, categorie socială etc. este eliminat 

prin declararea şi, mai ales, respectarea egalităţii în faţa normei de drept - a statului 

de drept liberal. 

Imixtiunea statului în economia liberală, circumscrisă cadrului larg al economiei 

mixte, reprezintă realitatea lumii contemporane: "Conceptul de economie mixtă - 

scriu Mattei Dogan şi Dominique Pelassy (1992, p. 11) - s-a născut odată cu apariţia 

primelor întreprinderi constituite prin asocierea colectivităţilor publice şi a 

producătorilor privaţi. Cu timpul, expresia s-a extins până la a acoperi orice formă de 

cooperare între stat şi interese private. în toate ţările din Europa liberală, statul a 

devenit într-adevăr un agent economic esenţial (subl. ns.). Locul său izvorăşte nu 

numai din capacităţile sale de constrângere şi de influenţare, ci şi din serviciile pe 

care le prestează, locurile de muncă pe care le controlează, masele financiare pe 

care le girează. Extinderea rolului său a contribuit la transformarea logicii 

capitalismului (subl. ns.). Au apărut astfel economii în care piaţa nu mai este 

decât un element de reglare printre altele  (subl. ns.)." 

Statul de drept liberal nu privilegiază Puterea în dauna cetăţeanului. Dimpotrivă, 

el este clădit pe prezumţia că buna intenţie este aceea care animă activităţile particu-

larilor, ca şi pe încrederea în spontaneitatea actelor economice ale indivizilor ce-şi 

urmăresc propria bunăstare. 

Statul de drept liberal este puternic atunci când trebuie apărată legea şi 

apelează fără rezerve la mijloacele care să-i permită evitarea deturnării prosperităţii 

de la cei care o creează către cei care o întârzie prin înşelăciune, minc iună, furt şi 

lene. Egalitatea în drept este datoria şi răspunderea statului neoliberal, în timp ce 

egalitatea în fapt este rezultatul şi meritul efortului personal. Prin garantarea liber-
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tăţilor de tot felul, accesul la prosperitatea individuală, în afară că pune în lucru me-

canismul concurenţei, ale cărui efecte secundare trebuie, totuşi, contracarate prin 

protecţia sistematică a celor defavorizaţi de soartă, se face în condiţiile răsfrângerii 

efectelor lui individual-pozitive şi asupra mediului economico-social. Astfel se 

creează noi locuri de muncă în aval şi în amonte, odată cu profitul cresc şi veniturile 

salariate, se încasează dividende în creştere etc.  

După cum mecanismul concurenţei este invocat de neoliberali pentru a satisface 

în cât mai mare măsură interesele personale în numele unui echilibru economic sta-

bil, tot aşa orice formă de stat este chemată să contribuie, fără nici o rezervă, la 

găsirea celui mai bun echilibru social: "După cum în timpul vechiului capitalism, 

statul avea datoria să apere drepturile fundamentale ale muncii - declara S. P. Ioan 

Paul al ll-lea (1991, p. 61-62) - tot astfel, acum, o dată cu noul capitalism, el şi în-

treaga societate trebuie să apere bunurile publice, care, printre altele, constituie 

cadrul înăuntrul căruia fiecare îşi poate urmări în mod legitim scopurile personale". 

Funcţionarea societăţii pe baza principiilor politice şi de drept liberal reclamă in-

trarea în funcţiune a unor mecanisme care - susţin unii - fac posibilă instalarea celui 

mai eficient echilibru economic general dinamic: cel în care consumul de 

resurse rare permite producerea bunurilor cu cea mai mare utilitate unitară şi totală. 

Calea liberală prin care cea mai atractivă soluţie a unora este pusă în sprijinul pros-

perităţii celor vrednici şi puternici conţine, prin chiar filosofia ei, riscul în-

gustării/închiderii, deoarece se bazează pe/determină marginalizarea permanentă şi 

rapidă a celor mai puţin dotaţi, mai lipsiţi de şansă ori mai nepăsători. De aceea, 

astfel de membri ai societăţii vor fi primii care vor pune în discuţie valabilitatea căli 

liberale de redresare şi prosperitate. Şi, pe bună dreptate, deoarece ei nu sunt vi-

novaţi de natura umană, de aluatul din care au fost plămădiţi. Deci, ridicându-se împ-

otriva soartei lor, ei vor invoca principii de justiţie socială. Tocmai de aceea, "Liber-

alismul asfixiat - cum arată Dogan şi Pelassy (1992, p. 14) - pretinde un alt rol decât 

cel de martor imparţial. El nu aşteaptă de la puterea publică decât să vegheze ca 

actorii sociali să respecte regulile unei economii liberale; el doreşte ca aceasta sa 

intervină activ pentru a compensa riscurile de injustiţie şi de ineficac itate inerente 

sistemului capitalist." 

Aşadar, până la un punct, economia mixtă a alterat structural capitalismul liber-

al. 

3.2. Welfare state (Statul-providenţial, protector sau asistenţial) 

Constituirea statului social îşi are originea în lucrările şi practica socio-

economiştilor neoliberali Aleander Ruestow şi Wilhelm Roepke, pe de o parte şi, de 

cealaltă parte, "Şcoala de la Freiburg". O importantă contribuţie ce nu trebuie trecută 

cu vederea aparţine lui Ludwig Erhard, Alfred Mueller-Armack şi Wilhelm Roepke. 

Contribuţiile lor s-au soldat în formularea conceptului, dar şi în realizarea practică a 

economiei sociale de piaţă care, cum arată Heinz Lampert  (1994, p. 76), "ţinteşte în 

calitate de concepţie politico-economică la o sinteză între libertatea asigurată prin 

statul de drept, libertatea economică - care datorită inseparabilităţii libertăţii este privi-
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tă ca parte componentă necesară mai cu seamă unei organizări liberale - şi idealurile 

social-statale ale siguranţei şi echităţii sociale. Noţiunea economie socială de piaţă 

exprimă combinaţia de scopuri a libertăţii şi echităţii". Raportul dintre stat şi 

libertate este conceput în interiorul unui concept original de ordine economică ataşat 

economiei de piaţă. 'într-o ordine economică - semnalează acelaşi Heinz Lampert 

(1994, p. 19) - competenţele de decizie economică sunt într-un mod anume împărţite 

între stat şi indivizi, între diferitele instituţii de stat şi între indivizii. Guvernul şi par-

lamentul au puterea de a dispune asupra bunurilor economice şi factorilor de 

producţie numai în măsura în care pot să-şi procure aceste bunuri prin deţinerea de 

putere de cumpărare. Această putere de cumpărare pot să şi-o procure doar indirect, 

adică pe calea creditului, împrumutului sau impozitelor". Tocmai această ultimă cale 

a fost aleasă, cum vom vedea, pentru substanţializarea raporturilor de dominare ale 

welfare state-ului. 

Deşi îşi trage seva din conceptul generos al economiei sociale de piaţă, ideea de 

a crea un stat în care viaţa de zi cu zi a cetăţenilor să nu mai fie confruntată cu nici 

un fel de risc - statul fără risc - s-a concretizat cu o contrapondere substanţială în 

ceea ce priveşte raporturile de dominare  ale indivizilor de către stat, a căror bază 

continuă să fie economică. Dintr-o lume aproape ocupată de liberalism care propovă-

duia cultul individualist al desăvârşirii propriei personalităţi responsabilă, în totalitate, 

de ea însăşi, a emanat concepţia că şi colectivităţii îi revin responsabi lităţi importante 

în protejarea omului: "La nivelul mentalităţilor - scriu Mattei Dogari şi Diminique Pe-

lassy (1992, p. 69) - nicăieri nu s-a înrădăcinat atât de precoce şi de puternic, ca în 

acest loc de pe Pământ (Europa, n.n.), ideea că este o îndatorire a statului să asig-

ure pentru fiecare verigă din structura colectivităţii o tutelă vigilentă. Astfel, indivi-

dualismul ambiant s-a acomodat cu ideea că posibilităţile înfloririi persoanei private 

sunt şi o funcţie a organizării colective". 

Dar până la atingerea apogeului raporturilor de dominare a indivizilor, statul a 

evoluat lent, asumându-şi funcţii, la început, neutre, pentru a trece treptat la roluri 

majore pentru soarta oamenilor. De la o formă embrionară de statutare a egalităţii şi 

şanselor în care era mai mult un stat spectator, trecerea s-a făcut spre acordarea de 

asistenţă socială, un fel de stat tutore, în care prevala grija protecţiei în caz de acc i-

dent, limitarea timpului de lucru, repausul săptămânal, garantarea unei pensii, o in-

demnizaţie de şomaj etc. 

Abia cu constituirea unei reţele de garanţii generalizate bazate pe compensări în-

tre indivizi şi grup, care-şi aroga, pe zi ce trecea, includerea în prevederile sale a cât 

mai multor oameni, statui-providentă a căpătat conturul pe care îl cunoaştem 

astăzi. El începe să se ocupe de producţia şi distribuirea bunurilor colective care pot 

fi "sociale" (sau "publice") şi "bunuri meritorii". 

După cum arată Heinz Lampert (1994, p. 39) bunurile publice sunt caracterizate 

prin următoarele două trăsături: 

 ele pot fi folosite de mai mult de o persoană sau de un grup mic de persoane 

fără ca un oarecare utilizator să fie prejudiciat (se vorbeşte de aceea de "ne-

rivalitatea consumului"); 
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 nimeni nu poate fi exclus de la folosirea lor prin cererea unui preţ ca plată, 

tocmai pentru că folosirea lor nu se lasă îngrădită (se vorbeşte din această 

cauză despre ineficienţa principiului excluderii).  

Bunuri publice pot fi protecţia poliţienească, justiţia, siguranţa externă, faruri sau 

diguri de protecţie etc. ' 

Justificarea (Heinz Lampert, 1994, p. 39) oferirii de către stat a bunurilor meritorii, 

cea de a doua categorie de bunuri colective, provine din faptul că dacă "principiul ex-

cluderii ar funcţiona, ele ar putea fi deci ofertate particular. S-ar putea însă, ca, la o 

ofertă economică particulară, ele să fie oferite într-o proporţie apreciată ca prea re-

dusă de către conducerea politică sau ca grupuri de solicitatori cu venituri slabe să 

fie excluse de la folosirea lor, datorită nivelului preţurilor. Acesta este motivul pentru 

care astfel de bunuri sunt influenţate de stat." Bunuri meritorii pot fi dotările pentru 

instrucţiune şi sănătate, cât şi locuinţele sociale. 

Dar, treptat, în statul-providenţă, solicitările au trecut chiar şi dincolo de bunurile 

publice şi meritorii. Mijlocul efectiv l-a reprezentat o creştere fiscală generalizată care 

a devenit cu timpul apăsătoare, dar care era singura cale de a satisface funcţia de 

redistribuire a statului: "Introducerea impozitelor progresive va marca un pas pe cât 

de simbolic, pe atât de real în direcţia unui stat redistribuitor, însărcinat să asigure un 

minim de justiţie între categoriile sociale şi promotor al "providenţei'' pentru cei 

mai defavorizaţi, observă Dogan si Pelassy (1992, p. 51).  

Realizarea statului fiscal - redistribuitor - nu este străin de o anumită presiune a 

grupurilor profesionale. Altfel, cum s-ar fi depăşit graniţa bunurilor publice? De acum, 

statul-providenţă se va îngriji, pe de o parte, de administrarea serviciilor colective 

(gestiunea bunurilor indivizibile: învăţământ public, produse ori servicii subvenţionate, 

patrimoniu cultural, protejarea mediului etc.), pe de altă parte, de realizarea transferu-

rilor sociale pecuniare necesare în egală măsură, supravieţuirii colectivităţii şi rea l-

izării unui minimum de justiţie şi de egalitate între membrii societăţii (pensii, alocaţii 

familiale, subvenţionarea chiriilor, formarea profesională, ajutoare de şomaj şi pentru 

handicapaţi etc.). 

Acest welfare state integral - statul fără risc - a condus rapid la situaţia că in-

divizii reclamau o mai mare parte a veniturilor lor din prestaţii care nu aveau legătură 

cu munca depusă direct, ci cu necesităţile personale sau familiale, cheltuielile so-

ciale productive scăzând proporţional cu acoperirea acestor nevoi: locul Ideii de 

merit l-a luat aceia de egalitate. 

Răspândirea noilor mentalităţi a creat şi o anumită legitimitate a statului-

providenţă. Peter Flora a arătat că există un raport dialectic complex între "legitim i-

tatea" statului care strânge impozite şi funcţia lui de redistribuire.  

Dacă privim în ansamblu funcţiile economice ale statului - providenţă vedem cu 

uşurinţă marginalizarea unora dintre ele, în favoarea exacerbării funcţiei redistribu i-

toare a statului social. Aici îşi află, de altfel, explicaţia criza în care a intrat welfare 

state şi care are două capete: pe de o parte, imposibilitatea statului-providenţă de a 

mai face faţă sarcinilor mereu crescânde ale unei colectivităţi tot mai nesăţioase şi 

mai puţin orientate spre producţie, pe de altă parte, refuzul contribuabililor de a mai 
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subvenţiona servicii de care nu beneficiază: "Criza statului-providenţă - observă Dogan 

şi Pelassy (1992, p. 71) - care a izbucnit în bilanţurile financiare s-a dezvoltat pe fon-

dul unui climat psihologic deosebit,' născut din întâlnirea unor aspiraţii fundamentale 

contradictorii implicând, pe de o parte, dorinţa de a obţine mereu mai mult, pe de altă 

parte, refuzul, din ce în ce mai accentuat, de a plăti mai mult. Putem chiar spune că 

întâlnirea dintre umflarea continuă a cheltuielilor şi lipsa de fonduri a plătitorilor invocă 

criza acolo unde apare o slăbiciune politică - incapacitatea de a corela mecanismele 

economiei cu psihologia alegătorului”. 

 

 
 

 

S-a ajuns, printr-o mişcare circulară derulată la scară istorică, la revocarea drep-

turilor sociale în favoarea celor individuale, a libertăţii persoanei, în speţă. Se rede-

scoperă tot acum individualismul şi virtuţile lui pentru muncă: "Fondul criticilor ţine de 

faptul că preţul statului social, scumpindu-l pe acela al muncii, ar omorî în faşă 

productivitatea." Cum observă şi Ernest Van Den Haag: "Odată ce sărăcia ajunge să 

fie retribuită pe piaţă, oferta de acest gen creşte proporţional cu celelalte servicii" (în 

"Economics is not Enough, Notes on the Anticapitalist Spirit", Public Interest, 1976, 

p. 119). 

Prin exasperarea tensiunilor sociale, ceea ce se voise iniţial - acordul maselor 

largi de oameni - se pierde într-un experiment ideologico-fiscal care erodează temelia 

însăşi a statului social şi-l compromite. Este ceea ce anunţă "Legea Laffer" şi anume 

că dincolo de un anumit prag, impozitul este neproductiv deoarece scăderea 

producţiei anulează creşterea prelevării. 

Revanşa statului social, într-o perspectivă istorică, este legată de relaţia închega-

tă în decurs de o jumătate de secol dintre stat şi individ, dintre interdependenţa lor: 

"Este probabil ca reacţia negativă a individului, frustrat datorită dependenţei sale, dar 

din ce în ce mai incapabil să trăiască fără ajutorul colectivităţii pe care o încarnează 

statul, nu va manifesta decât o criză ciclică în această relaţie esenţială, fotografiată 

de A. Hirschmann, "între public şi privat" (în C.F.A. Hirschmann, "Bonheur privé, ac-

tion publique", Paris, Fayard, 1983). 

Reamenajarea relaţiilor dintre stat şi individ într-un context de relaxare a rapor-

turilor dominare-libertate poate oferi şansa unei revigorări de durată a statului social. 
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3.3. Statul (neo)corporatist 

Doctrina corporatistă, larg răspândită în perioada interbelică, şi revigorată astăzi, 

a cunoscut mai multe forme, destul de diferenţiate ca substanţă şi anume:  

Statul corporatist, ale cărui trăsături caracteristice încercăm, în mod sumar, să 

le prezentăm în continuare îşi are sorgintea în corporatismul pur, aşa cum rezultă el 

din cartea lui Mihail Manoilescu intitulată "Secolul corporatismului", tipărită la Editura 

"Naţională-Ciornei", în 1934, în traducere din limba franceză şi din care sunt inspirate 

sau extrase comentariile şi notele care urmează. In final vom reda unele referiri ac-

tuale la neocorporatism. 

 

a) Doctrina corporatistă 

Corporatismul ţine să se demarce singur de individualism (liberalism) ca şi de co-

lectivism (comunism). Cu toate acestea, l-am putea considera un amestec, un amal-

gam al caracteristicilor esenţiale ale celor două sisteme de care vrea să fie atât de 

diferit; el ia proprietatea privată ca mecanism de funcţionare de la individualism şi 

statul autoritar ca formă de organizare de la colectivism, respectiv amestecă o anu-

mită libertate cu datoriile cuvenite pentru dreptul de a se bucura de aceasta.  

Interesul strict teoretic pe care l-ar putea reprezenta pentru noi cunoaşterea cor-

poratismului ţine, mai ales, de capacitatea lui metodologică de a organiza societatea 

pe care o recomandă. Căci, o bună organizare a societăţii înzeceşte forţele naţiunii şi 

îi permite acesteia fixarea şi atingerea scopurilor ei.  

Ca şi celelalte doctrine, corporatismul îşi trage rădăcinile dintr-un anumit mod de 

organizare economică pe care îl recomandă. în această privinţă, trebuie precizat ac-

centul pe care el îl pune pe cooperarea factorilor economici: a) statul; b) 

producătorul; c) consumatorul; d) comerciantul (de mărfuri şi bani).  

Orice agent economic, social sau politic depinde, într-un fel sau altul, de cel 

puţin unul dintre aceşti factori şi, de aceea, reuşita acţiunilor lui depinde de buna 

colaborare cu fiecare dintre ei. 

Nota dominantă în statul corporatist este însă dată de politic. Organizarea 

politică îşi pune amprenta asupra societăţii. De aceea, statul corporatist capătă note-

le distinctive în funcţie de forma politică adoptată. Trebuie însă să arătăm accentul pe 

care Manoilescu îl pune pe corporaţie, ca formă esenţială de organizare socială, în 

jurul căreia se clădeşte statul corporatist. 

Luând în considerare experienţa socialistă pe care, istoric, nu o putem recuza, 

dar nici nu o vom mai analiza de sine stătătoare în acest capitol, iată câteva motive 

de asemănare între aceasta şi corporatism: 

Primul motiv: economia corporatistă este apropiată de cea socialistă prin ac-

centul pe care îl pune pe contribuţia factorilor conştienţi, dar la care corporatismul 

adaugă un plus de funcţionalitate prin intermediul dreptului de proprietate particulară 

asupra mijloacelor de muncă. Ideile vin de sus în jos, iar organizarea nu este spon-

tană; 

Corporaţiile, nucleul statului 
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Cum este de aşteptat, baza statului corporatist o constituie corporaţiile. Cor-

poraţiile reprezintă "integrarea funcţională, bazată pe comunitatea scopurilor... Cor-

poraţia este, din punct de vedere funcţional, omogenă, iar din punct de vedere social, 

eterogenă, fiind alcătuită din membri având o activitate convergentă,  dar situaţii so-

ciale diferite (marele industriaş şi lucrătorul sunt, la fel, membri ai corporaţiei indus-

triale)... Corporaţia este o formaţie verticală ... îşi are originea în activitatea socială... 

reprezintă datoriile ..., supunerea la scopurile supreme ale naţiunii ... tinde către soli-

daritatea naţională ... este universalistă (integralistă) (p. 91-92). 

 

Caracteristica 
 STATUL  

LIBERAL COMUNIST CORPORATIST 
BAZA STATULUI indivizii egali 

în faţa legii, 
fiecare cu 
scopul lui 

suma indivizilor 
(poporul) supuşi 
voinţei elitei politice 

grupurile omo-
gene de indivizi 
urmărind acelaşi 
 scop 

PRINCIPIUL DE 
FUNCŢIONARE A 

STATULUI 

profitul indi-
vidual maxim 
dobândit si 
cheltuit liber 

bunurile publice 
inspirate din morala 
 creştină 

datoria faţă de 
neam si naţiune 

PUTEREA DE STAT deciziile ma-
jorităţii, 
democraţia 

deciziile elitei 
politice, oligarhia 

deciziile cor-
poraţiilor, plu-
tocraţia 

CRITERIUL DE 
ORGANIZARE 

economic etic social 

GRADUL DE 
ORGANIZARE 

zero maxim mediu 

ROLUL PROPRIETĂŢII 
PRIVATE 

maxim zero limitat 

NATURA STATULUI internaţionst  colectivist naţionalist 
CONTROLUL PUTERII 

DE STAT 
grupurile de 
presiune 

dictatorul corporaţiile 

CRITERIUL DE 
VALIDARE A DECIZIILOR 

anarhia post-
validată 

comanda unică 
ante-validată 

compromisul 
post-validat 

MOTORUL 
FUNCŢIONARII 

SOCIETĂŢII 

iniţiativa indi-
vizilor 

iniţiativa dictatorului idealul naţionalist 

SUBSTANŢA STATULUI indivizii elita societăţi corporaţiile 
ROLUL STATULUI paznicul indi-

vizilor 
paznicul elitei paznicul naţiunii 

POZIŢIA PERSOANEI 
CIVILE 

scopul nem-
ijlocit 

mijlocul nemijlocit prilejul nemijlocit 

BAZA RELAŢIILOR 
SOCIALE 

contractul şi 
onoarea 

"dosarul" statusuI social 

ROLUL STATULUI ÎN 
SOCIETATE 

minim maxim minim 

LEGITIMITATEA(SURSA) 
PUTERII PUBLICE 

drepturile nat-
urale ale per-
soanei 

drepturile permise datoriile impuse 

NUMĂRULSURSELOR unică, egali- dublă: una a per- multiplă, a reţelei 
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PUTERII PUBLICE tatea în faţă 
legii 

soanelor particulare, 
alta a elitei 

de corporaţii 

POZIŢIA INDIVIDULUI IN 
SOCIETATE 

cultul 
majorităţii 

cultul dictatorului cultul naţiunii 

 

Corporaţiile nu sunt subiecte economice, adică nu sunt întreprinderi, ci asociaţii 

de întreprinderi. Caracteristicile corporaţiilor care rezultă din definiţia lor sunt: au 

caracter public şi scop naţional; au putere normativă interioară; sunt unitare, 

totalitare, deschise şi neexclusive. Deci pot exista atât corporaţii economice care 

exercită funcţiuni vitale şi de subzistenţă, producând valori economice şi consumând 

valori spirituale, cât şi corporaţii noneconomice care exercită funcţiuni sociale şi 

culturale, producând valori spirituale şi consumând valori economice.  

 

Statul corporatist (solidarist şi productivist) 

Superioritatea modului de organizare şi funcţionare a statului corporatist, adică 

bazat pe corporaţie ca nucleu, rezultă din posibilitatea de a îndeplini o serie de funcţii 

esenţiale prin intermediul unor instituţii care le garantează finalitatea.  

Organizarea economiei naţionale este una dintre marile sarcini ale corpo-

ratismului: "Printre funcţiunile sociale ale corporaţiilor economice există una care 

prezintă importanţă specială: reglementarea preţului muncii. Economia organizată, 

care' constituie marea sarcină a corporatismului, nu merge fără organizarea forţelor 

muncitoare. Dacă anarhia trebuie izgonită din domeniul economic, apoi ea trebuie să 

fie întâi izgonită din câmpul muncii..." 

A absorbi toate elementele disponibile de pe piaţa muncii şi a le da cea mai 

bună întrebuinţare posibilă este o problemă mai ales  economică. însă, solutionnarea 

acestei probleme comportă câteodată reglementarea numărului lucrătorilor dintr-o 

categorie economică oarecare; ori, acest lucru constituie o problemă socială. 

Doctrina corporatistă trebuie să ia în acest caz o poziţie hotărâtoare: "admite ea 

contingentarea locurilor în diferite ramuri de producţie?• Poate ea să acorde sindi-

catelor sau corporaţiilor dreptul de a limita angajările de noi salariaţi?" (p. 242) 

In principiu, corporaţiile şi sindicatele moderne nu trebuie să devină asociaţii de 

privilegiaţi. Ele trebuie să respingă orice idee de monopol în favoarea unor ocupanţi ai 

poziţiilor bune de lucru; ele trebuie să evite formările de rente, adică orice surplus de 

câştig care ar veni din monopol şi din restricţii ia intrarea în anumite meserii.' 

Corporaţiile şi sindicatele neputând avea alte ţeluri decât acelea de a îndeplini cât 

mai bine funcţiunile lor naturale, nu vor putea să devină o sursă de exploatare. Anu-

mite restriciţii la intrarea în corporaţii ar putea fi legitime,  doar în măsura impusă de' 

necesitatea funcţională. 

Dacă, de exemplu, într-o ramură oarecare este nevoie de cunoştinţe profesionale 

serioase, se pot impune condiţii de calificare foarte severe şi necunoscute în legis-

laţia curentă a muncii. 

"Funcţiunea socială esenţială a corporaţiei este aceea de a crea o nouă ambianţă 

morală, favorabilă ideii de colaborare între patroni şi lucrători. Punând cele două 

clase într-o poziţie simetrică, care înseamnă o egală supunere la comandamentele 
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morale, sociale şl naţionale, corporatismul coboară orgoliul patronilor şi ridică demni-

tatea lucratorilor. Rezolvând în mod fericit conflictele sociale, graţie principiului 

parităţii (= crearea, întotdeauna, a două subsisteme care-şi confruntă interesele, n. 

n.), corporatismul este consacrat prin rezultatele sale faţă de cele două părţi.  

Ambianţa morală înlesneşte succesele practice şi acestea întăresc, la rândul lor, 

forţele morale care sunt temelia sistemului" - subliniază Mihail Manoilescu (1934, p. 

242-243). 

Organigrama statului corporatist 
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Posibilitatea rezolvării pozitive a problemei şomajului este legată de reglemen-

tarea conştientă a preţului muncii şi a preţului mărfurilor prin înţelegeri intersindicale 

şi întercorporative. 

Solidarismul corporatist devansează chiar şi modelul corporatist, fără a mai vorbi 

despre cel liberal, şi anume renunţându-se la principiul egalitarismului economic: un 

om, un vot, indiferent de capital, şi vede în stat mijlocul de întărire a naţiunii.  

Potrivit demersurilor lui Manoilescu, pe care le-am îmbinat cu unele elemente ale 

corporaţiei, organigrama statului corporatist poate fi schiţată după modelul alăturat, 

din care rezultă următoarele: şeful statului împreună cu Parlamentul au menirea de a 

realiza unitatea scopurilor naţionale şi convergenţa mijloacelor (coordonarea mijlo-

acelor). în cadrul statului corporatist Consiliul naţional şi Parlamentul sunt cele mai 

importante organe de conducere. 

Parlamentul corporativ emite legile propriu-zise, Consiliul naţional al corporaţiilor 

emite dispoziţii normative (sublegi) obligatorii pentru membrii corporaţiilor participante 

(gradul 2 legislativ). Corporaţiile emit dispoziţii normative obligatorii pentru toţi membrii 

săi (gradul 1 legislativ). în acest fel se realizează justiţia instituţionalizată. Delimitarea  

însăşi a tipurilor de corporatism se face în funcţie de Parlament, în corporatism sub-

ordonat, mixt sau pur. 

în acelaşi timp, se obţine forma de organizare care permite intervenţia în realiza-

rea scopurilor asumate fără de care nu este posibil progresul: "A dirija, iată misi-

unea cea mai înaltă şi funcţiunea politică esenţială a statului modern. Ea este funcţi-

unea cea mai necesară şi cea mai neglijată a statului individualist. Or,  funcţiunea 

dirijării are tehnica ei specială, pe care ştiinţa recentă a organizării a pus -o foarte 

bine la punct. Această tehnică va fi aceea care va impune noua formă a organelor 

statului capabil să dirijeze" (1934, p. 112). 

Să subliniem calităţile fundamentale ale sistemului corporatist: specializarea, 

competenţa şi autodeterminarea care se opun, împreună - în plan teoretic - confuziei 

şi lipsei de responsabilitate atât de dăunătoare astăzi. 

 

d) Corporatismul în actualitate 

Unele ţări europene ca Austria, Norvegia şi Suedia sunt catalogate astăzi drept 

neocorporatiste. Aici, organizarea neocorporatistă vizează domenii concrete ca: poli t-

ica salarială, fiscală şi industrială; politica agrară, asociind interesele ţăranilor; polit i-

ca transporturilor sau a construcţiilor; politica sănătăţii; politica regională ş.a. 

Neocorporatismul contemporan se bazează pe dezvoltarea unei puternice 

mişcări sindicale, pe structuri ierarhice rigide şi pe o disciplină severă. Propagarea 

neocorporatismului se datorează presiunii exercitate de jos în sus a necesităţilor so-

ciale a căror promovare consecventă şi respectând principiile enunţate mai sus ajung 

să fie ascultate de autorităţi: "Conceptul articulării aplicat în câmpul politic, acoperă 

procesul prin care cerinţele izvorăsc din societate şi determină recunoaşterea lor de 

către anumiţi deţinători ai puterii politice" (Mattei Dogan şi Dominique Pelassy, 1992, 

p. 117). 
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Acest nou mod de comunicare/conştientizare are la bază schimbări substanţiale 

în funcţionarea societăţii: "In timp ce statul devine o caracatiţă şi cuprinde într-o reţea 

de irigare din ce în ce mai strâns ţesutul social, se produce un alt fenomen de colo-

nizare, care implică invadarea statului de către forţele sociale". Această schimbare 

este, în fond, radicală: "Fascinaţia pe care iobbies, grupurile de presiune, au exer-

citat-o de-a lungul anilor asupra politicului, scrie Alfred Grosser (în "Profil de l'Europe 

en 1971", Bulletin SEDEIS, reprodus în Jaques A. Basse,  Les groupes de 

pression, Paris, P.U.F., 1983, p. 64). Ea a ascuns esenţialul: "naşterea unui nou tip 

de democraţie reprezentativă, pe jumătate parlamentară, pe jumătate corporativă. 

Partidele şi parlamentarii nu mai par suficient inseraţi în viaţa socială, în timp ce o 

asociaţie familială, profesională sau confesională permite membrilor săi să ocupe un 

loc în viaţa politică pe calea intereselor lor majore." 

În măsura în care concentrarea şi compensarea nu mai au ca obiect puterea ci 

avantajele materiale, neocorporatismul, "un sistem de acomodare a intereselor", cum 

l-a denumit Philippe Schmitter, oferă o deschidere spre viitor. Corporatismul şi guver-

narea intră acum într-o ecuaţie deschisă avantajelor sau dezavantajelor oferite de o 

organizare sindicală puternică, respectiv, slabă. Dar noua cale spre dialog, care in-

tegrează întreg ţesutul social şi politic, este deschisă.  

3.4. Economia mixtă 

Evoluţia socială a condus la admiterea, fără rezerve, a rolului statului în dezvol-

tarea economico-socială. Am putea spune că nu se mai poate fără stat, că el este 

de neînlocuit: "Din motive aici neprezentate - arată Heinz Lampert (1994, p. 37) - din-

tre care numim numai imposibilitatea scăderii salariilor şi necesitatea asigurării 

funcţionabilităţii economiei prin decizii politice mereu necesare - de exemplu cele 

referitoare la investiţii în infrastructură (între altele în transporturi şi învăţământ), 

întregul sistem trebuie dirijat politico-economic" (subl. ns.). 

Funcţia economică centrală în jurul căreia este brodată inevitabilitatea intervenţiei 

statului este cea redistributivă - dar fără exagerări - de altfel, imposibil de realizat pe 

alte căi. Mancur Olson în "The Rise and Decline of Nations" (Yale Universirty Press, 

1982)" leagă conceptul de dezvoltare de formarea unor grupuri din ce în ce mai nu-

meroase, structurate puternice. Într-un asemenea context, statul ni se înfăţişează ca 

cea mai bună instituţie la care am putea recurge. în măsura în care progresul unora 

implică un regres al altora, numai statul pare să dispună de autoritate pentru a impu-

ne redistribuirea." 

Mai mult sau mai puţin plăcută sau acceptată, realitatea se impune şi trebuie 

recunoscută: întreţeserea dintre stat şi economie, în sens mai larg, dintre stat şi so-

cietate, a dat naştere unui nou model istoric de economie reprezentat prin ac-

ceptarea şi cooperarea dintre mecanismul pieţei şi mecanismul de reglare al statului. 

în acest sens se exprimă Dogan şi Pelassy (1992, p. 17): "Sistemul economic actu-

al din Europa occidentală se bazează pe două axiome. Prima vizează ca, în numele 

eficacităţii şi libertăţii, sa fie păstrată piaţa, a două priveşte compensarea insufi-
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cienţelor acestei pieţe prin instalarea, pe baza cerinţelor fundamentale ale pieţei, a 

unei intervenţii şi a unui control din partea statului. Mijloacele prin care se realizează 

această intervenţie sunt multiple şi dozate diferit de la o ţară la alta. Dar variantele pe 

care le conturează lasă intact modelul central de economie mixtă. în toată Europa 

occidentală funcţionează acest sistem hibrid."  

Nu trebuie să ne mire noua realitate deoarece puterea publică a devenit primul  

cumpărător, primul investitor şi primul întreprinzător. Modul cum s-a ajuns aici - o 

dialectică istorică compexă - lasă cu greu să se întrevadă vreo posibilitate de revenire 

la situaţia unui deplin laissez- faire al actualilor visători. Pe de altă parte, funcţiile 

economice pe care şi le asumă statul în prezent sunt indispensabile - de acum - co-

lectivităţilor umane. 

Dar renegarea statului nu a încetat. Propovăduind în continuare virtuţile pieţei l i-

bere, unii economişti reiau ideea statului minimal în contextul unor teorii se-

ducătoare. Aceiaşi critici observă: "La sfârşitul anilor '70, a făcut şcoală ideea de a 

reduce deficitul public pentru a restitui pieţei pământul financiar indispensabil 

relansării oricărei investiţii productive. Mai târziu, unele dintre aceste politici s-au in-

spirat dintr-un liberalism renovat care propovăduieşte retragerea salutară a statului 

din toate domeniile, inclusiv cel economic. Filosofiilor intervenţioniste li se opun astfel 

teoriile strict monetariste. Contestarea merge până la a pune în cauză rentabilitatea 

firmelor publice izvorâte din constrângerile pieţei."  

Acestor deziderate teoretice li se răspunde, pe alocuri, practic, cu decăderi ale 

statului din rolul de protagonist al unor comportamente economice şi noneconomice 

în cel de asistent doritor să verifice logica expunerilor. Şi, acolo unde dă rezultate, 

retragerea statului, fie chiar şi temporară, este efectivă. Dar caracterul mixt al 

economiilor contemporane nu este pus în cauză de aceste manifestări sporadice. 

Dimpotrivă, statul îşi asumă responsabilitatea retragerii voite din unele domenii pe 

fondul unei vigilenţe macroeconomice şi macrosociale sporite.  

 



4. MĂSURAREA INTERVENŢIEI STATULUI ÎN 

ECONOMIE 

 

Intervenţia statului în economie diferă - ca dimensiune şi mod de manifestare - de 

la ţară la ţară iar, în cadrul aceleiaşi ţări, de la o etapă la alta; politicile economice în 

care se concretizează ea sunt un alt nume al acestei intervenţii, sunt forme de com-

portament prin care se manifestă statul în economie.  

Comportamentul statului nu este aleatoriu. El trebuie să ţină cont de existenţa şi 

manifestarea permanentă a mecanismului de reglare a pieţei. Grija faţă de buna 

funcţionare a acestuia este o normă fundamentală de comportament al statului. 

Politicile economice promovate de stat trebuie să fie compatibile cu mecanismul 

pieţei, să-l susţină şi să-l protejeze. 

Întrucât statul practică un spectru larg de politici economice, comportamentele 

lui pe diferitele pieţe economice ar trebui să fie congruente în direcţia atingerii obiec-

tivelor asumate. Din interdependenţele pieţelor economice decurg dificultăţile în con-

certarea politicilor economice: comportamentul celorlalţi agenţi economici se con-

jugă, alteori se înfruntă cu comportamentul statului. Agenţii economici fac  anticipări 

asupra evoluţiei economiei naţionale, statul sondează comportamentul acestora. 

Asistăm la o permanentă supraveghere reciprocă, dar un rol sporit îl deţine, totuşi, 

statul deoarece, prin vocaţia lui macroeconomică, pentru a-şi atinge obiectivele de 

politică economică, trebuie, foarte adesea, să se situeze deasupra economiei şi să-

şi "surprindă" interlocutorii. Surpriza, mijloc de casare a anticipărilor agenţilor eco-

nomici, a fost teoretizată ca instrument de eficientizare a comportamentului statului; 

surpriza oferită de politica de stat înseamnă să-i găsească "nepregătiţi" pe agenţii 

economici, "pe picior greşit" al liniei de acţiune a politicii economice preconizate şi, 

în caz favorabil, să-i orienteze în direcţia atingerii obiectivelor sale. 

Ne-am putea întreba care sunt şi de unde decurg normele de comportament 

economic al statului. De bună seamă, în primul rând - dar şi numai în parte - din le-

gile economice. Observarea îndelungată a realităţilor a permis economiştilor să se 

ridice de la simple observaţii empirice la formularea de regularităţi, de legi care, de 

multe ori, au luat numele autorilor lor: "moneda rea o alungă pe cea bună" (legea lui 

Gresham); "ajutorul de şomaj este cauza şomajului pentru că menţine puterea de 

cumpărare fără muncă" (legea lui J. Rueff); "fiecare individ caută binele (bogăţia) şi 

fuge de rău (sforţare)" (legea psihologică a interesului personal); "preţul se fixează la 

un asemenea nivel încât cantităţile oferite şi cerute devin egale, iar variaţiile de preţ au 

tocmai efectul de a provoca această coinc idenţă" (legea ofertei şi cererii în formularea 

lui J. Stuart Mill); "este suficient ca bursa să anticipeze o creştere a preţurilor pentru 

ca ea să se producă" (legea lui Galbraith); "activitatea naţională trebuie să se con-

centreze în ramurile de producţie care sunt cele mai productive în mod absolut" 

(legea lui M. Manoilescu a concentrării economiei naţionale în direcţia productivităţii 
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maxime); legea costurilor comparative de producţie a lui D. Ricardo; "la egalitate de 

condiţii, în cazul unei evoluţii inverse a cantităţilor de cereale, adică în cazul unei 

creşteri a acestora, se va produce o evoluţie inversă a preţurilor, adică o scădere con-

tinuă a preţurilor (legea lui Gregory King) etc. 

Toate aceste legi şi multe altele nemenţionate aici amendează strict comporta-

mentul economic neortodox al statului. A te ţine de legile economice, peste un anu-

mit prag - prea ferm - rămâne totuşi un ideal. Pe de altă parte, interferenţa economic 

- politic determină ingerinţa şi a altor norme comportamentale noneconomice de care 

trebuie să ţină cont statul, chiar dacă el acţionează în economie. A discuta mai pe 

larg despre acest subiect depăşeşte însă cadrul lucrării de faţă.  

Revenind la problema măsurării intervenţiei statului în economie, să vedem mai 

întâi categoriile de comportament, tipurile de politici economice. Acestea sunt: 

- după efectul lor primar: 

 politici axate pe absorbţie: 

a) politici de reglare a cererii axate pe producţia curentă sau potenţială:  

 politica fiscală; 

 politica monetară; 

b) politici structurale axate pe compoziţia absorbţiei şi a producţiei în ceea ce 

priveşte raportul dintre bunurile comercializabile şi cele necomercializabile:  

 politica de stimulare a eficienţei şi alocării resurselor;  

 politici orientate spre extinderea capacităţii productive a economiei; 

c) politici ale ratei de schimb;  

 politici axate pe fluxurile de capital (politici de finanţare externă).  

 după piaţa economică asupra căreia acţionează:  

 pe piaţa monetară: 

 politica monetară; 

 politica bugetară; 

 politica fiscală; 

 politica valutară; 

 politica cursului de schimb; 

 pe piaţa bunurilor şi serviciilor: 

 politica preţurilor; 

 politica concurenţei;  

 pe piaţa capitalului: 

 politica ratei dobânzii;  

 pe piaţa forţei de muncă: 

 politica ocupării; 

 politica veniturilor. 

Prezentăm mai jos unii indicatori de comensurare a diferitelor comportamente 

economice ale statului fără a aspira, desigur, la un grad de puritate şi de completitu-

dine ridicat în ceea ce priveşte repartizarea şi sfera de cuprindere a acestor indicatori 

pe categorii de comportamente. 
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MONITORIZAREA POLITICILOR ECONOMICE: 
PROPORŢII ŞI ECHILIBRE 

Tipuri de 
comportament 

Indicatori de măsurare 

COMPORTAMENTUL 
MONETAR 

- devalorizarea monedei naţionale; 
- ponderea creditelor pentru investiţii în PIB; 
- devalorizarea externă a monedei naţionale; 
- devalorizarea internă a monedei naţionale; 
- puterea de cumpărare a unei unităţi monetare; 
- devalorizarea monedei naţionale comparativ cu inflaţia; 
- costul susţinerii stabilităţii monedei naţionale; 
- rezerva valutară de stat a Băncii Centrale; 
- stocul de aur; 
- gradul de monetizare a economiei naţionale (echilibrul 
sau criza lichidităţilor); 
a. corelaţia dintre dinamica masei monetare şi indicele 
inflaţiei; 
b. corelaţia dintre dinamica creditului şi indicele inflaţiei; 
c.ponderea masei monetare în PIB; 
d.ponderea masei creditului în PIB; 
- rata dobânzii; 
- ponderea datoriei externe în moneda naţională, în masa 
monetară existentă; 

COMPORTAMENTUL 
FISCAL 

ponderea impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor în totalul 
resurselor financiare publice;  
- ponderea fiecărei categorii de .impozit în veniturile 
publice:  
a.impozitul pe venit (profit); 
b.impozitul pe avere (capital); 
c.impozitul pe consum; 
d.impozitul pe operaţiuni comerciale internaţionale  
 - gradul de fiscalitate in raport cu PIB (raportul dintre 
impozitele plătite de întreprinderi şi PIB); 
- repartizarea sarcinilor fiscale: 
a.pe persoane fizice; 
b.pe persoane juridice; 
- nivelul impozitului pe venit pe grupuri sociale după 
structura lor socio-profesională; 
- nivelul impozitelor pe profit pe persoane juridice după 
tipul societăţii comerciale, forma de proprietate asupra 
capitalului social şi mărimea acestuia 
 - destinaţia impozitelor: 
exclusiv ca mijloace de alimentare a bugetului cu resurse 
financiare; 
instrumente de influenţare a vieţii economice şi de 
redistribuire a veniturilor între membrii societăţii; 
- contribuţiile pentru securitatea socială; 
- taxe asupra salariilor şi a populaţiei active; 
- taxe pe bunurile imobiliare şi pe patrimoniul net; 

COMPORTAMENTUL 
BUGETAR 

- ponderea blocajului financiar (a plăţilor restante în lanţ 
din economie) în masa monetară; 
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- ponderea datoriei externe în moneda naţională în 
veniturile bugetului de stat; datoria publică internă 
(dezechilibrul financiar intern); 
- ponderea datoriei publice interne în masa monetară; 
- ponderea dobânzilor aferente datoriei publice nete în 
PIB; 

COMPORTAMENTUL 
ÎN DOMENIUL 
OCUPĂRII 

- gradul de ocupare a forţei de muncă (rata şomajului); 
- gradul de ocupare a timpului de lucru; echilibrul 
marginal dintre pierderea directă antrenată de existenţa 
muncitorilor neangajaţi şi câştigul provenit din flexibilitatea  
crescândă a forţei de muncă neangajată; 

COMPORTAMENTUL 
ÎN DOMENIUL 
VENITURILOR 

- rata (cumulată) a inflaţiei; - nivelul salariului real; 
- dinamica vânzărilor de mărfuri către populaţie prin 
comerţul cu amănuntul; 
- corelaţia dintre veniturile băneşti curente ale populaţiei şi  
fondul de mărfuri şi servicii pus la dispoziţia acesteia; 
 - ponderea economiilor populaţiei în totalul masei 
monetare; 

COMPORTAMENTUL 
ÎN DOMENIUL 
PREŢURILOR 

- numărul/ponderea preturilor reglementate; 
- subvenţiile la producător; 
- prime de producţie; 
- obligaţia şi termenul de declarare a majorării preţurilor; 
- derogări sectoriale de preţuri; 
- nivelul TVA; 

COMPORTAMENTUL 
IN DOMENIUL 
CONCURENŢEI 

- declararea adaosului comercial (transparenţa preţului);  
- accesul liber pe piaţă; libertatea de fixare  a preţului; - 
nivelul preţurilor pentru prestaţii echivalente; 
- nivelul amenzilor antitrust; 
- gradul de concentrare a producţiei 

COMPORTAMENTUL 
ÎN DOMENIUL 
COMERŢULUI 
EXTERIOR 

- raportul dintre încasările şi plăţile valu tare (echilibrul 
extern); 
- nivelul primelor de export şi sectoareleeconomice 
favorizate de acestea; 

COMPORTAMENTUL 
ÎN DOMENIUL 
INVESTIŢIILOR 

- ponderea investiţiilor totale în PIB; 
 - rata dobânzii la împrumuturi; 
 

COMPORTAMENTUL 
ÎN DOMENIUL 
ÎNTREPRINDERII 

- corelaţia dintre variaţia PIB şi variaţia gradului de utilizare 
a capacităţilor de producţie; 
- subcapitalizarea societăţilor comerciale; 
- corelaţia dintre gradul de utilizare a capacităţilor de 
producţie şi cererea globală (exprimată în contracte şi 
comenzi interne şi externe). 

 

Interpretarea intervenţiei statului în economie - un proces complex - presupune 

nu o compartimentare a analizei pe diferite categorii de comportamente luate izolat, 

ci compararea diferitelor mărimi evaluatoare corespunzătoare politicilor economice 

prin selectarea, prezentarea şi formularea de concluzii asupra ansamblului de com-

portamente simultane, aşa cum se manifestă ele practic.  



5. PRINCIPII DOCTRINARE ALE INTERVENŢIEI 

STATULUI ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ ACTUALĂ 

 

Dăinuirea de milenii a poporului român în vatra strămoşească este rezultatul ex-

clusiv al statorniciei şi al propriilor eforturi din care, deseori, nemeritat, s -au înfruptat 

doar acei străini cărora nu le-a putut ţine piept. Poporul român nu a luat niciodată 

nimic de la alţii, tot ceea ce are fiind rodul muncii sale şi dreptul său istoric. 

Amestecul străin în viaţa lui politică şi economică a fost de multe ori potrivnic inter-

eselor proprii. Dreptul legitim la independenţa politică şi economică este condiţia mo-

bilizării şi a convertirii efortului intern în valori economice şi culturale, ca bază a 

propăşirii naţionale şi individuale. 

5.1. Apărarea suveranităţii naţionale 

Primul imperativ al fiinţei naţionale este apărarea şi consolidarea suveranităţii 

naţionale. în acest scop nici un efort nu este prea mare: suveranitatea naţională 

înseamnă dreptul de a fi stăpân la tine acasă, respectiv în spaţiul istoric în care s -a 

constituit şi a dăinuit de milenii poporul român. 

 

5.1.1. "Economics" şi suveranitate 

Termenul de "Economics" ("Economie") folosit de dată mai recentă pentru şt iinţa 

Economiei, include ideea de aservire a acesteia intereselor şi tendinţei de mondializ-

are şi globalizare a vieţii economice. "Economics"-ul - ideologia economică a 

democraţiei de tip occidental - este nivelator, el încearcă, în sfera ideologică de-

servind scopuri practice, să estompeze diferenţele, specificităţile şi interesele 

naţionale susţinând, în mod mascat, că ştiinţa economică este una singură şi nu mai 

multe, corespunzătoare intereselor naţionale ("polis" = cetate)'. "Economics" -ul este 

religia legii cererii şi a ofertei si a liberului schimb în relaţiile economice inter-

naţionale. Prin urmare, "economics-ul agresează suveranitatea naţională datorită ab-

dicării termenului de la necesitatea recunoaşterii şi promovării intereselor economice 

statale. 

Dimpotrivă, Economia politică, prin denumire, promovează schisma intereselor 

politice de stat naţional - intrarea în concertul umanitar mondial a unor state su-

verane, ce doresc să rămână astfel, şi care susţin prioritatea dezvoltării lor individuale 

ca entităţi organice, mai înainte de integrarea lor în context european şi mondial.  

Tentaţia continentalizării economiilor naţionale (blocul american, blocul european, 

blocul asiatic) izvorăşte din încercarea unor state "locomotivă", prin economiile lor 

puternice, de a-şi asuma rolul de lider în dezvoltarea economică regională: S.U.A. în 
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America, Germania şi Franţa în Europa, Japonia în Asia. "Economics"-ul este expre-

sia ideală a ideologiei acestor noi încercări de limitare indirectă, prin economie, a 

suveranităţii naţionale, cărora statele mai slabe cu greu îi pot face faţă. "Economics" -

ul şi internaţionalismul, pe de o parte, Economia politică şi suveranitatea, pe de altă 

parte, merg mână în mână. Alegerea trebuie făcută de puterea politică a fiecărui stat 

şi, pentru noi, ea nu poate fi decât ultima. 

 

5.1.2. Dreptul la uzufruct 

Proprietatea românilor asupra avuţiei naţionale şi a vieţii lor economico-sociale 

creează, între altele, şi dreptul la uzufruct, adică dreptul de a beneficia de produsele 

proprietăţii lor. Desigur că proprietarii doresc să aibă un cât mai mare număr de pro-

duse. Acestei doleanţe îi răspunde dezvoltarea permanentă a economiei naţionale. 

Economia naţională este organică în primul rând dacă este edificată pe osatura 

mişcării antreprenoriale a românilor într-un stat naţional unitar; în al doilea rând, dacă 

ramurile economice evoluează interdependent susţinându-şi reciproc dezvoltarea; în 

al treilea rând dacă beneficiarii principali ai bunurilor şi serviciilor sunt producătorii lor, 

respectiv dacă munca naţională nu este înstrăinată fără echivalent. 

 

5.1.3. Expansionismul intern 

Ocuparea de către români a economiei lor naţionale are următoarele conotaţii:  

 supremaţia pe piaţa internă în domeniul vânzărilor de mărfuri;  

 recurent punctului "a)", extinderea producţiei de bunuri şi servicii în mod 

dominant pe baza capitalului românesc prin expansiunea mişcări i an-

treprenoriale private; 

 susţinerea prin credit românesc a investiţiilor private;  

 dezvoltarea economiei naţionale pe baza efortului propriu intern;  

 limitarea consumului populaţiei la posibilităţile efective ale economiei 

naţionale. 

Mijloacele de realizare a expansiunii interne sunt următoarele: 

 protecţia vamală a producătorilor interni; 

 endogenizarea investiţiilor străine prin obligativitatea reinvestirii profitului în 

economia românească sau a însuşirii lui prin cumpărarea de mărfuri ind i-

gene; 

 dezvoltarea sistemului bancar prioritar cu capital românesc; 

 stabilitatea preţurilor şi stimularea economisirii;  

 reducerea importului de bunuri de consum la posibilităţile efective ale econ-

omiei naţionale. 

Expansionismul intern este condiţia şi gradul stabilităţii macroeconomice fără uti-

lizarea excesivă de pârghii fiscale şi monetare, deoarece intervenţionismul se face 

prioritar în sfera reală a economiei naţionale. 
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5.1.4. Stabilitatea monedei naţionale 

Moneda este proprietate publică intrinsecă a avuţiei naţionale. Moneda stabilă 

este gradul independenţei, dar şi al propăşirii economice. Creşterea puterii de 

cumpărare a monedei naţionale în raport cu alte monede este mijlocul de a întări su-

veranitatea statală. Calea economică de a consolida suveranitatea statală prin inter-

mediul monedei o reprezintă, în primul rând, acoperirea în mărfuri a acesteia.  

Politica monetară are întotdeauna o dimensiune naţională, bună sau rea, şi ea 

suferă impactul imperialismului agresiv al puternicelor monede ale naţiunilor 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 fie să se apere printr-un 

protecţionism sever, fie să practice un comerţ internaţional expansionist, ori 

amândouă dintr-o dată. Economia românească se află sub această necesitate. 

Pentru a nu exporta bogăţie şi a nu importa sărăcie, acum nu este suficient echilibrul 

balanţei comerciale: trebuie, mai întâi, lărgită şi ocupată piaţa internă de către 

producătorii autohtoni. Consolidarea monedei naţionale face necesară acoperirea 

acesteia cu mărfuri indigene. Prin urmare, deschiderea economiei naţionale trebuie 

să fie ulterioară relansării producţiei materiale. Cheia relansării este mărirea graduală 

a puterii de cumpărare a familiilor printr-un deficit bugetar, desigur inflaţionist, şi 

creşterea cererii interne solvabile a celorlalţi agenţi economici - prin comenzi de stat - 

folosind o politică de credit ieftin, tot inflaţionistă. Dar inflaţia provenită din aceste 

două surse poate fi prietenoasă dacă reuşeşte să relanseze producţia de bunuri şi 

servicii. 

Forţa de sustragere de sub influenţa dolarului şi a celorlalte monede puternice 

este dată, pe termen scurt, chiar de posesiunea de valute forte. Obţinerea de dolari 

sau de alte monede forte, din comerţul internaţional, este obiectivul imediat al politic i-

lor economice. Pentru România, acum, primul pas în această direcţie îi reprezintă 

recucerirea pieţei interne de către mărfurile indigene deoarece piaţa internă este locul 

cel mai propice de consolidare a poziţiei financiare a producătorilor din ţară şi de ver i-

ficare a competitivităţii mărfurilor. Al doilea pas îl reprezintă creşterea economiilor 

populaţiei, ca factor psihologic de încredere în moneda naţională care întăreşte Leul 

pe termen mediu. Acest fapt nu este posibil fără scăderea costului vieţii printr-o ofertă 

de mărfuri ieftine şi prin creşterea veniturilor reale ale populaţiei. Economisirea 

întăreşte puterea de cumpărare a Leului deoarece permite scăderea ratei dobânzii ca 

urmare a scăderii inflaţiei. Economisirea reduce cererea internă, factor inflaţionist im-

portant, şi creează fonduri suplimentare de investiţii obligatorii pentru creşterea eco-

nomică. Al treilea pas îl reprezintă exportul care validează potenţialul economiei 

naţionale şi întăreşte Leul pe termen lung. O ţară exportatoare este o ţară 

învingătoare în competiţia dintre naţiuni. 

Dar adevărata însănătoşire a monedei naţionale se poate face mai bine prin in-

troducerea Leului Nou deoarece într-o economie nesănătoasă nu se poate avea un 

regim monetar sănătos, adică un regim integral asanat. Pentru a reuşi o asanare 

parţială şi progresivă trebuie să se introducă un Leu Nou, adică o monedă sănătoasă, 
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cel puţin cu o întrebuinţare parţială. Pentru aceasta este necesară înfiinţarea, pe 

lângă Banca Naţională, a unei "Secţii de emisiune" care pe baza unor stocuri de măr-

furi neperisabile, de exemplu grânele sau şeptelul, să efectueze, pentru început, 

operaţii în Lei Noi, deschizând numai conturi în Lei Noi, fără a emite şi bilete de ci r-

culaţie convertibile în Lei Noi. Ea va pune astfel la dispoziţia comerţului şi, mai ales a 

importatorilor un mijloc de plată perfect stabil pentru OPERAŢIILE EXTERNE. Ulteri-

or, mărindu-se stocul de mărfuri neperisabile, ea poate începe deschiderea de conturi  

şi pentru OPERAŢIUNI INTERNE. Odată această primă fază depăşită, "Secţia de 

emisiune" va pune în circulaţie Lei Noi pentru uzul pieţei interne şi externe converti-

bile fără nici o restricţie sau rezervă în mărfurile neperisabile alese, indiferent dacă 

prezentatorii sunt străini sau români. După o perioadă de bună funcţionare în care s -a 

mărit considerabil stocul de mărfuri neperisabile capabil să reziste unor crize eco-

nomice naţionale şi când soldul excendentar al balanţei comerciale nu pune în pericol  

pierderea stocului de mărfuri neperisabile prin transferul lui în străinătate, "Secţia de 

emisiuni" va converti întreaga emisiune de monede în circulaţie - prin devalorizare - 

stabilizând întreaga circulaţie bănească prin retragerea completă a leilor vechi şi înlo-

cuirea lor cu Lei Noi. 

 

5.1.5. Statul de drept şi ordinea economică 

Economia de piaţă consfinţeşte anumite libertăţi economice: proprietatea privată, 

libera intrare pe piaţă, preţurile libere s.a. Dar garantarea acestor libertăţi nu se poate 

face fără respectarea ordinii economice care înseamnă protejarea statului de drept în 

plan economic: obligaţia achitării impozitelor, concurenţa loială, declararea legală a 

tuturor activităţilor economice desfăşurate, remunerarea factorilor de producţie cu 

echivalentul legal al contribuţiei lor în producţie sunt câteva imperative ale respectării 

ordinii economice. 

Instituţiile statului sunt abilitate cu sancţionarea încălcării libertăţilor economice 

sau a lărgirii ilicite a acestora. Din punct de vedere economic, sancţiunea supremă 

este interzicerea continuării activităţilor prestate. Statul şi societatea civilă sunt astfel 

ferite de infracţiuni şi infractori. 

 

5.1.6. Justiţia socială şi economică 

Pervertirea sufletească este inamicul dinlăuntrul fiinţei naţionale; ea izvorăşte fie 

din condiţiile de trai precare, fie din pofta nesăbuită pentru bogăţie. La edificiul vieţii 

economico-sociale trebuie aşezată, ca primă cărămidă, moralitatea bazată pe 

declararea şi garantarea dreptului la muncă şi pe obligaţia de a munci a tuturor 

cetăţenilor aflaţi la vârsta vieţii active. Aşadar, trebuie asigurate atât locurile de muncă 

necesare prin relansarea unui vast program de investiţii de stat şi particulare cât şi a 

condiţiilor de viaţă decente pentru prestarea unei munci de calitate: dreptul la o 

cameră de locuit pentru fiecare cetăţean, asigurat prin deschiderea şantierelor de 

construcţii de locuinţe de o amploare mai mare decât până în 1989, raţionalizarea 

consumului de bunuri agro-alimentare şi de îmbrăcăminte prin subvenţii - acolo unde 

este cazul - astfel încât fiecărei persoane să i se asigure un nivel de trai decent şi 
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garantarea petrecerii unui concediu de odihnă plătit de 12 zile pe an, la munte sau la 

mare, pentru refacerea forţei de muncă sunt câteva condiţii minimale de justiţie so-

cială. 

 

5.1.7. Etnocraţia macroeconomică si românizarea economiei naţionale 

Dreptul istoric al românilor asupra spaţiului carpato-dunărean în care s-a consti-

tuit vatra străbună legitimează dreptul etnocratic asupra gestionării avuţiei naţionale.  

Legitimitatea pe care o instituie etnocraţia macroeconomică, realizată prin ocu-

parea de către etnicii români a funcţiilor supreme ale instituţiilor de bază ale econo-

miei naţionale (Executivul, Banca Naţională, Curtea de Conturi, Garda financiară, 

Camera de Comerţ şi Industrie, Comisia Naţionala pentru Statistică s.a.), are men i-

rea de garant suplimentar al apărării intereselor naţionale ale poporului român, inclu-

siv ale minorităţilor. 

Etnocraţia macroeconomică implică cele mai mari responsabilităţi cu remunerări 

salariale moderate în raport cu acestea şi, deci, nu lezează interesele pecuniare ale 

grupurilor etnice minoritare care pot accede la cele mai înalte posturi de conducere în 

celelalte domenii, de exemplu în cadrul firmelor şi a companiilor pe care doresc să le 

înfiinţeze după libera lor alegere, în condiţiile legii.  

5.2. Puterea politică 

Gestionarea avuţiei naţionale, respectiv managementul macroeconomic, cad în 

sarcina puterii politice. Ideile politice şi instituţiile în care ele se concretizează fac 

parte din avuţia naţională, ca expresie a fiinţei naţionale însăşi. Echilibrul de pe eşich-

ierul politic reclamă coexistenţa dreptei atunci când stânga îşi manifestă existenţa şi 

invers; echilibrul denotă întronarea stării de normalitate.  

Sarcina principală a puterii politice este de transformare continuă a economiei 

naţionale în pas cu vremea, astfel încât aceasta să ducă la propăşirea neamului. 

Deci puterea politică este dominantă, economia naţională este dominată.  

Pentru a-şi realiza menirea, puterea politică îşi exprimă voinţa în strategia de 

dezvoltare economică pe care urmează să o realizeze prin intermediul programului 

de guvernare. Atât strategia cât şi programul îşi au izvorul în doctrina politică şi eco-

nomică a partidului de guvernământ. 

Strategia pe care o propunem noi este, pe plan intern, aceea de dezvoltare a 

ramurilor economice ale căror bunuri şi servicii pot sprijini consolidarea şi propăşirea 

nucleului familial, printr-o viaţă prosperă a membrilor ei, bazată pe un cost al vieţii 

redus. Pe plan extern, strategia prevede orientarea schimburilor internaţionale în aşa 

fel încât să se exporte mărfuri produse în condiţii de productivitate a muncii ridicată şi 

să se importe mărfuri produse în condiţii de productivitate scăzută.  

Opţiunea pentru această strategie decurge din imperativul de a aşeza familia, 

atât cea orăşenească, cât şi cea de la sate, în centrul politicii de dezvoltare econom-

ică, ştiut fiind rolul ei primordial de agent economic activ - producător de valori - dar şi 
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pasiv - consumator de bunuri şi servicii. Astfel, pentru puterea politică, familia, 

înţeleasă ca gospodărie individuală, este şi scop şi mijloc al propăşirii economice. 

5.3. Componentele avuţiei naţionale şi politica dezvoltării lor 

Componentele avuţiei naţionale sunt: oamenii, lucrurile, ideile şi moneda. Aici ne 

vom ocupa de primele trei. 

Politica apărării şi dezvoltării componentelor avuţiei naţionale trebuie să ţină cont 

de faptul că factorii de producţie ai avuţiei naţionale sunt limitaţi, regenerabili şi nere-

generabili. Prin urmare, politica dezvoltării avuţiei naţionale trebuie să aibă şi o d i-

mensiune ecologică. 

 

5.3.1. Oamenii 

Un popor numeros şi sănătos este dovada cea mai clară că politica economică 

este bună. Dar un popor numeros şi sănătos nu este numai un scop în sine, ci şi un 

mijloc de propăşire economică. Pentru aceasta trebuie ca politica economică gen-

erală să conţină şi o politică demografică ce îşi propune sporirea numerică perma-

nentă a populaţiei. 

Dar oamenii trebuie trataţi de politica economică nu izolat, ci în cadrul familiilor 

din care fac parte: familia ca agent economic este ţinta prioritară a politicilor antişo-

maj şi defiscalităţii. Creşterea nivelului de trai la nivel familial (de salariaţi, ţărani, pen-

sionari, patroni etc.). este nivelul de jos al prosperităţii naţionale, cel la care capătă 

sens creşterea economică. 

 

5.3.2. Lucrurile 

Lucrurile sunt partea materială a avuţiei naţionale şi tac obiectul proprietăţii oa-

menilor şi al instituţiilor. Ele cuprind pământul, celelalte fonduri fixe ale agenţilor eco-

nomici, mijloacele circulante şi stocurile. Lucrurile sunt, deci, obiecte patrimoniale ce 

trebuie gestionate. 

Pentru buna gestionare a lucrurilor trebuie clarificat şi garantat mai întâi dreptul 

de proprietate: proprietate privată, publică sau mixtă. Separarea proprietarului de ad-

ministratorul proprietăţii creează dubla răspundere asupra utilizării avuţiei materiale: 

administratorul răspunde în faţa proprietarului, proprietarul în faţa mecanismului de 

reglare a pieţei (faliment). Căci, în stat, nu este indiferent ce anume se petrece cu 

proprietatea. Dacă statul, prin lege, apără şi sprijină proprietatea privată nu îi este 

indiferent ce se întâmplă cu aceasta. De aceea, falimentul trebuie să implice statul 

mai întâi sub aspect moral şi, apoi, sub aspect economic; în această privinţă, punc-

tul de echilibru al intervenţiei statului este egalitatea dintre numărul firmelor care au 

dat faliment şi numărul firmelor nou înfiinţate, într-o anumită perioadă de timp. Dacă 

numărul firmelor nou înfiinţate este mai mic decât numărul firmelor care au dat fal i-

ment înseamnă că statul nu a realizat cele mai atractive condiţii economice pentru 

susţinerea mişcării antreprenoriale. 

La rândul lui, statul, ca agent economic, este răspunzător pentru buna gestion-

are a propriei proprietăţi, atât din sectorul de stat cât şi din sectorul mixt la care este 



 

 
394 

parte. El răspunde moral în faţa naţiunii iar pentru ineficienţa şi incompetenţa man-

agerilor desemnaţi este sancţionare societatea civilă prin intermediul alegerilor. 

În acest fel nici un proprietar nu scapă controlului modului de gestionare a pro-

prietăţii ca instrument fundamental al progresului economic.  

 

5.3.3. Ideile 

Ideile sunt proprietatea spirituală a oamenilor şi "aurul cenuşiu" al naţiunii.  

Oportunităţile de afaceri sunt ideile economice ale mişcării antreprenoriale. Con-

cretizarea idelor de afaceri are nevoie, de cele mai multe ori, de un sprijin din partea 

sistemului bancar. Această dependenţă impune acceptarea şi practicarea "riscului 

bancar". în faţa unui sistem bancar naţional opac la oportunităţile de afaceri mici, dar 

explozive, a căror valorificare este condiţionată, în primul rând, de garanţii patrimo-

niale consistente impuse în actul de creditare, mişcarea antreprenorială este frânată 

din capul locului. Pe de altă parte, acordarea de credite cu dobânzi prea mari pentru 

concretizarea ideilor de afaceri este, şi ea, antinaţională. în fapt, sistemul bancar es-

te cheia economiei de piaţă. Edificarea unui sistem de bănci comerciale private şi de 

stat favorabil interesului naţional este de maximă urgenţă. în acest scop,  asumarea 

de către executiv a politicii monetare şl corelarea acesteia cu politica financiară re-

prezintă condiţia esenţială a realizării unităţii de acţiune în materializarea strategiei 

economice adoptate: unitatea de acţiune presupune realizarea convergenţei depline 

dintre obiectivele propuse şi resursele financiare necesare.  

Dar multe oportunităţi de afaceri apar ca urmare a ideilor tehnice, adică ale in-

venţiilor şi inovaţiilor. Progresul tehnic, ce poate contribui direct la progresul econom-

ic, depinde de susţinerea financiară a mişcării de invenţii şi inovaţii - inventica. De 

aceea, prin bugetul de stat, prin sistemul bancar şi prin crearea unor fundaţii trebuie 

sprijinită şi recompensată cercetarea ştiinţifică şi tehnologică românească, frânându-

se la maximum "exodul creierelor". 

5.4. Adversarii economiei naţionale organice 

Economia naţională se reglează şi se autoreglează sub efectul acţiunilor unor 

factori politici interni, dar şi externi. Aceştia nu sunt întotdeauna purtătorii intereselor 

naţionale şi deconspirarea lor este o sarcină permanentă.  

 

5.4.1. Adversarii interni 

Astfel, în mediul intern, ca subiecţi juridici, se manifestă uneori antinaţional 

comercianţii, băncile comerciale, economia ascunsă şi sindicatele. 

 

a) Comercianţii 

Primii beneficiari ai procesului de privatizare, comercianţii contribuie indirect la 

restructurarea economiei naţionale după un model sud-american.  Ei oferă pieţei in-

terne mai ales mărfuri ale producătorilor externi cu o marjă de profit neruşinată, va l-

orificând la maximum penuria de produse româneşti creată de declinul excesiv al 
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producţiei naţionale, precum şi de lipsa de concurenţă internă. Comportamentul lor 

este astfel generator de inflaţie, o inflaţie deasupra căreia ei ştiu să se situeze, 

ridicând mereu preţul de vânzare al mărfurilor la niveluri acoperitoare. în acest fel, 

comercianţii au acumulat profituri ridicate, uneori devenind miliardari. O pătură subţire 

de întreprinzători particulari au făcut din comerţ mijlocul cel mai rapid de spoliere a 

populaţiei, nevoită să supravieţuiască mai greu decât în timp de război. Capitalurile 

lor sunt rareori investite în producţie şi, profitând de convertibilitatea internă a Leului, 

ei le folosesc pentru a importa mărfuri străine, lovindu-i pe la spate pe producătorii 

interni. 

Există două paleative împotriva comportamentului lor: 1) diferenţierea fiscalităţii 

(impozitelor) după domeniul de activitate al agenţilor economici şi 2) scutirea de im-

pozite pe profitul reinvestit în producţie pe o anumită perioadă de timp. însă, măsura 

principală ce trebuie luată este de a renunţa la convertibilitatea internă a Leului, eco-

nomia naţională nefiind pregătită suficient pentru susţinerea ei.  

 

b) Băncile comerciale 

Adoptarea teoriei occidentale a imperativului permanent al ratei real pozitive a 

dobânzilor descurajează amplificarea mişcării antreprenorilor care este cea mai fa-

vorabilă realizării de investiţii profitabile şi crearea de noi locuri de muncă. în plus, 

solicitarea din partea băncilor, mai ales a unor garanţii materiale acoperitoare pentru 

împrumuturile acordate, împiedică materializarea ideilor economice şi tehnice 

valoroase ca oportunităţi de afaceri. 

Relansarea economiei naţionale este strâns legată de relansarea pieţei creditului. 

De aceea, este necesară întărirea concurenţei pe această piaţă, printr-o ofertă de 

credit ieftin preferenţial, din partea băncilor cu capital majoritar sau integral de stat. 

Rata real pozitivă a dobânzilor se poate obţine ca medie, precum şi prin acordarea de 

împrumuturi cu dobândă invers proporţională cu durata ciclului de afaceri. în con-

secinţă, Banca Naţională poate practica o refinanţare preferenţială a băncilor comer-

ciale în funcţie de realizarea consensului dintre politica de credit adoptată de fiecare 

bancă comercială şi politica ei. 

 

c) Economia ascunsă 

Desfăşurarea unor activităţi economice nedeclarate legal de către agenţii eco-

nomici păgubeşte statul de importante venituri provenite din impozitele pe profituri, pe 

venituri şi pe circulaţia mărfurilor. Economia "gri", cum mai este numită, beneficiază 

şi de formarea unei pieţe "la negru" a forţei de muncă pe care nu o recompensează 

cu echivalentul cuvenit al contribuţiei prestate în diverse activităţi economice ilicite, 

agresând implicit statul de drept. 

Revelarea economiei ascunse cade în sarcina organelor abilitate în acest sens. 

Dar, mai importantă este descurajarea formării ei prin adoptarea unor sancţiuni mate-

riale şi penale severe. 

 

d) Sindicatele 
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Uzând, alteori abuzând, de dreptul la grevă, sindicatele contravin în acţiunile lor 

revendicative interesului naţional. întrerupând munca, grevele deservesc atât pe pro-

prii membri, cât şi societatea civilă în general. Tocmai în perioadele de criză econom-

ică grevele au tendinţa de a se înmulţi, agravând recesiunea.  

Motivaţia permanentă a greviştilor este POZIŢIA LOR PE SCARA VENITURILOR (deşi, 

uneori, se amestecă şi în politică). Cu cât un sindicat este mai puternic şi mai influ-

ent în ceea ce priveşte interdependenţa dintre activitatea desfăşurată de el şi cele-

lalte activităţi, cu atât el revendică o poziţie privilegiată pe scara veniturilor. în fapt, 

este neîntemeiată şi falsă corelaţia dintre coeziunea sindicală şi veniturile cuvenite. 

Prin urmare, este necesară stabilirea unei scări a veniturilor proporţională cu con-

tribuţia efectivă la realizarea de avuţie naţională (PIB) astfel încât să fie luate în caicul 

pregătirea şcolară şi profesională, efortul fizic şi intelectual efectiv, riscul în muncă, 

importanţa meseriei sau a profesiei pentru economia naţională etc. Asupra acestei 

scări odată stabilită trebuie să se convină ferm, sub rezerva actualizării ei la anumite 

perioade de timp. Grevele îşi vor pierde de la sine motivaţia. 

 

5.4.2. Adversarii externi 

Din mediul extern, un impact antiromânesc au, de cele mai multe ori, mărfurile 

străine vândute pe piaţa internă precum şi întreprinzătorii de alte neamuri; concurenţa 

marilor companii pe pieţele internaţionale susţinute de monede naţionale puternice; 

condiţionările impuse de organismele de creditare a economiei româneşti; climatul 

extern şi monedele forte, precum şi imaginea României în lume propagată de mass - 

media din ţările dezvoltate. 

 

a) Mărfurile străine 

Provenite, de regulă, din ţări cu economii mai dezvoltate, cu un avans tehnologic 

şi de productivitate a muncii deloc neglijabil, mărfurile străine au ocupat confortabil 

tarabele comercianţilor noştri deoarece sunt mai ieftine şi, deseori, mai bune decât 

mărfurile româneşti. Departe de a fi lipsită de importanţă, liberalizarea comerţului ex-

terior ridică următoarea problemă: este concurenţa mărfurilor străine, oferită pe 

piaţa internă, stimulativă pentru producţia autohtonă? 

Constatarea că mărfurile româneşti aproape că au dispărut de pe piaţa internă 

este binecunoscută. S-a ajuns la situaţia că piaţa internă a României este terenul pe 

care îşi fac concurenţă, între ele companiile străine, strivindu-i pur şi simplu pe 

producătorii interni. Aşadar, în loc să-i stimuleze, concurenţa mărfurilor străine îi 

doboară pe producătorii români. De aceea, nu mai trebuie permis importul acelor 

produse care pot fi oferite de economia naţională sau trebuie contingentate la import 

unele produse, ori supuse unor taxe vamale la un nivel care să permită întreprinderilor 

româneşti să intre în concurenţă în condiţii favorabile. în acest fel, cu riscul unei 

inflaţii mai mari, va fi stimulată producţia naţională şi ocuparea forţei de muncă, 

diminuându-se şomajul. 

A doua întrebare: este invazia mărfurilor străine favorabilă consumatorilor? La 

prima vedere, prin preţul lor mai mic şi prin calitatea lor mai bună s -ar părea că da. 
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Pe termen lung însă, produsele străine devin, cu timpul, o povară pentru economia 

naţională nevoită mereu să le importe. Ele sunt deci creatoare de deficit al balanţei 

de plăţi iar declinul producţiei interne este creator de şomaj. 

Protejarea economiei naţionale este astfel principalul remediu împotriva agresiunii 

mărfurilor străine. O protecţie vamală selectivă, completată cu o politică de sprijinire 

a producţiei pentru export poate, pe termen lung, să aducă foloase însemnate econ-

omiei naţionale: inflaţia mai ridicată pentru început este ulterior jugulată de o ofertă 

mai mare a produselor româneşti pe piaţa internă şi, sprijinite cu prime de export, 

sunt aducătoare de importante resurse valutare. 

 

b) Întreprinzătorii de alte neamuri 

Provenind din ţări mai apropiate sau mai îndepărtate, investitorii străini, cu puţin 

capital, pot face în ţara noastră averi uriaşe. Cu o abilitate uzuală în economiile de 

piaţă aşezate, ei găsesc acele nişe legislative şi economice ale oportunităţilor de 

afaceri aducătoare de profit imediat. Lipsa de capital românesc îi face pe investitorii 

străini, în ochii unor români, providenţiali. De fapt, ei colonizează economia naţională 

şi, beneficiind de tratament preferenţial, pot să-şi transfere integral profiturile peste 

graniţă. Deseori ei produc mărfuri pe care până nu demult le produceau în mod 

tradiţional românii, resursele materiale şi umane ieftine fiind de provenienţă internă.  

Impozitele mari pe profitul transferat, impozite mici pentru investiţiile în producţie, 

facilităţi fiscale suplimentare în cazul în care investiţiile străine crează locuri de 

muncă numeroase sunt câteva măsuri imediate ce pot fi luate în favoarea trans-

formării investitorilor străini într-un ajutor efectiv al redresării economiei naţionale. în 

acelaşi timp, trebuie introdusă şi respectată condiţia ca participarea investitorilor 

străini la crearea de societăţi mixte să nu depăşească 1/3 din capitalul total investit 

şi din profitul încasat, restul revenind părţii române.  

 

c) Concurenţa pe pieţele internaţionale 

Pentru a-şi crea lichidităţi valutare necesare importului şi achitării datoriei externe 

acumulate, România are nevoie de exporturi. Dar, pe pieţele externe, firmele 

româneşti intră în competiţie cu puternice întreprinderi străine. Pentru a face faţă 

concurenţei, producătorii români trebuie să încorporeze în produsele pe care le oferă 

un înalt progres tehnic şi costuri de producţie cât mai scăzute. De aceea, este nece-

sar progresul tehnic: sprijinirea cercetării ştiinţifice şi tehnologice este un imperativ 

naţional. Finanţarea cercetării ştiinţifice şi tehnologice se poate face prin preluarea,  la 

un fond de investiţii centralizat, a unei cote părţi de 2% din profitul întreprinderilor.  

 

d) Bancherii mondiali 

Lipsa cronică a economiei naţionale de capital bănesc creează o puternică de-

pendenţă a ţării de marea finanţă internaţională. Acordarea de credite se face însă 

condiţionat de respectarea unor "norme" care, de fapt, lezează indirect independenţa 

naţională. Amestecul marii finanţe în treburile interne este atât de făţiş încât este cu-

noscut de toată lumea şi a ajuns chiar să nu mai mire pe nimeni. O întreagă ţară stă 



 

 
398 

la cheremul unor funcţionari "sus-puşi" care dictează politica internă a guvernului şi a 

Băncii Naţionale. îndatorarea externă vinde ţara în două feluri: economic, pe termen 

lung, prin acumularea datoriei externe şi politic, pe termen scurt, prin subordonarea 

puterii de stat imperativelor străine. 

Creşterea producţiei pentru export şi "împingerea" mărfurilor româneşti pe pieţele 

externe pentru a realiza o balanţă comercială excedentară, vânzând produse cu o 

productivitate a muncii peste media naţională, reprezintă o prioritate a politicii eco-

nomice. în acelaşi timp trebuie diminuată treptat, până la zero, contractarea de noi 

datorii care ipotechează viitorul. 

 

e) Clienţii externi şi monedele "forte" 

Cu un salariu, un străin dintr-o ţară bogată poate cumpăra în România un 

apartament sau câteva autoturisme. 

Prin comerţul internaţional economia românească exportă bogăţie şi importă 

sărăcie. Calitatea scăzută a unor mărfuri şi productivitatea mică a muncii dau econ-

omiei naţionale un foarte scăzut potenţial de competitivitate reflectat în puterea de 

cumpărare a Leului. Cantităţi enorme de mărfuri trebuie vândute în afară pentru a 

încasa sume valutare derizorii. Se exportă ieftin materii prime încorporate în produse 

cu grad scăzut de prelucrare, un volum important de muncă naţională şi chiar capital 

împrumutat din străinătate. 

Pentru a stăvili hemoragia de avuţie este necesară dezvoltarea industrială a ţării, 

concomitent cu întărirea producţiei agricole. Satisfacerea necesităţilor de consum ale 

populaţiei, alimentare şi nealimentare, este pe deplin posibilă cu resursele interne 

sporite cu materii prime din exterior. Structura economiei naţionale, suficient de d i-

versificată, trebuie mai bine exploatată în folos intern.  

 

f) Imaginea ţării în străinătate 

Clasa politică internă, mass-media din ţară şi din străinătate , diplomaţia - toate 

concură la crearea imaginii României în lume. De ce este importantă imaginea ex-

ternă a unei ţări? Nu pentru a obţine mai uşor împrumuturi, nu pentru a fi mai 

atractivă pentru investitorii străini, nu pentru a câştiga în competiţia economică 

internaţională, nu pentru ca românii să fie primiţi mai zâmbitor de străini 

atunci când călătoresc în afara graniţelor! Ci pentru că imaginea ţării erodează 

prestigiul naţional, demnitatea de a fi român - agresează chiar fiinţa naţională. Capi-

talul economic al imaginii ţării vine abia după aceea.  

Într-adevăr, mărfurile româneşti se vând deseori mai ieftin decât cele din alte ţări 

numai datorită provenienţei lor. Nu este deloc neînsemnat acest aspect, dar el este 

prezent şi pe piaţa internă! 

Revine propagandei rolul major de a îmbunătăţi imaginea României în lume şi 

chiar la ea acasă. Succesul înseamnă boicotarea liberă de către populaţie a măr-

furilor străine. 
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5.5. Expansionismul extern 

România nu este, nici prin comerţul său internaţional, o ţară cuceritoare. Pătrun-

derea pe pieţele externe este făcută doar din necesitatea acoperirii cheltuielilor cu 

importurile pentru producţie şi consum. Cu toate acestea ţara noastră trebuie să-şi 

pună la punct o strategie de cucerire a pieţelor externe.  

Punctul de pornire îl reprezintă posibilitatea de producţie. In mod tradiţional, 

România este o ţară exportatoare de produse agro-alimentare. Ea nu trebuie să-şi 

piardă această caracteristică ce urmează a fi transformată într-un atu. Producţia 

agricolă poate fi un element important de acoperire a valorii Leului. Dar economia 

naţională ar fi condamnată la înapoiere dacă s-a limita la exportul cerealelor. De 

aceea, strategia pătrunderii pe pieţele externe de produse industriale este reperul cel 

mai important al reindustrializării economiei naţionale. Acţiunile de cucerire a pieţelor 

externe urmează să fie punctuale - identificarea crenelurilor de ofertă pe care le pot 

exploata producătorii interni. Produsele industriale de o anumită calitate şi cost, cu 

un anumit gabarit, cu anumite caracteristici tehnice pot servi ca reper de selecţie a 

produselor de export deci, implicit, de producţie. Treptat, îmbunătăţirea calitativă a 

produselor oferite la export este mijlocul de consolidare a poziţiei producătorilor pe 

pieţele externe. Neputinţa de a concura mai larg cu producătorii din ţările aflate în era 

post-industrială îi obligă pe producătorii noştri, în exterior, la o strategie defensivă, de 

apărare, fără a fi însă pasivă. întărirea poziţiei pe piaţa internă a producătorilor indus-

triali români este complementul acestei strategii: verificarea şi întărirea competitivităţii 

produselor pe piaţa internă trebuie să fie anterioară acestora. Producătorii autohtoni 

puternici pe piaţa internă urmează să fie sprijiniţi de stat cu prime de export, reduc-

erea fiscalităţii şi prin alte mijloace astfel încât ei să poată concura în condiţii mai 

favorabile pe pieţele externe. 

5.6. Intervenţionismul de stat 

Organizarea statală trebuie să fie organică. Osmoza dintre stat şi economie este 

favorabilă creşterii permanente a producţiei naţionale. Acesta este, de altfel, obiec-

tivul esenţial, în plan economic, al intervenţionismului de stat. Statul poate interveni 

nelimitat în favoarea extinderii producţiei care este baza materială a supravieţuirii so-

cietăţii. Un stat puternic încheagă compartimentele diverse ale economiei naţionale şi 

activităţile variate ale agenţilor economici, fără a îngrădi însă libertăţile.  

Articularea intervenţiei statului presupune şi impune corecta informare ca bază 

esenţială a deciziilor pe care le ia, cât şi, din partea sa, a societăţii civile.  

Un intervenţionism de stat articulat constă din omniprezenţa statului în toate 

domeniile de activitate economică prin proprietate, prime de producţie şi de export, 

protecţie socială, fiscalitate, oferta de monedă, investiţii, crearea de centre de afaceri,  

sancţionarea abaterilor de la normele economice legale, programe de reconversie 

profesională etc. O dimensiune actuală majoră a intervenţiei statului o reprezintă o 

politică de protejare a economiei naţionale atât împotriva adversarilor interni cât şi a 

celor externi. 
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Un stat puternic este garanţia respectării libertăţilor economice şi a propăşirii ma-

teriale a cetăţenilor. El trebuie să fie şi un agent economic de primă mărime: sectorul 

public dezvoltat este o tradiţie şi o realitate în România, trebuind să fie transformat 

intr-un factor concurenţial deloc neglijabil. 

5.7. Politicile economice de ramură şl teritoriale 

Specializarea producţiei naţionale în direcţia valorificării avantajului comparativ se 

poate face prin promovarea unor politici de ramură şi teritoriale apte să realizeze 

cooperarea factorilor de producţie după criteriul profitabilităţii maxime. Ca economie 

organică, economia românească trebuie să-şi dezvolte filierele de prelucrare a mate-

riilor prime care deservesc, prioritar, consumul final al populaţiei şi procesele interne 

de investiţii. Raportarea, mai întâi, la necesităţile interne de consum este primul crite-

riu de restructurare economică. Pornind de la agricultură şi energetică şi sfârşind cu 

producţia de oţel, politicile economice de ramură şi teritoriale trebuie să realizeze un 

complex unitar, organic al economiei naţionale, subordonat cerinţelor de consum ale 

populaţiei. 

Ieşirea din starea relativă de stagnare seculară poate fi realizată doar prin spe-

cializarea în producţie: o ofertă de mărfuri alese după criteriul minimizării costurilor de 

producţie. Economia românească nu poate aspira, decomandată, la supremaţia 

tehnologică şi este nevoie să intre în competiţie cu alte ţări oferind produse mai ieft-

ine. Reducerea, în permanenţă, a costurilor de producţie pe grupe de mărfuri specia l-

izate este o cale de creştere a competitivităţii economiei naţionale.  Prin urmare, re-

strângerea nomenclatorului de produse este mijlocul de concentrare a eforturilor în 

direcţia controlului costurilor de producţie. Politicile de ramură urmează ca abia după 

satisfacerea necesităţilor interne să urmărească posibil itatea de export. Prin export 

România îşi continuă expansionismul intern - cucerirea consumatorilor români, inclu-

siv prin asigurarea necesităţilor de import. După cucerirea pieţei interne echilibrul 

balanţei comerciale redevine dezideratul natural istoric al economiei 

naţionale. 

 

5.7.1. Industria 

Mijloc de sporire a avuţiei naţionale, industria se cuvine a fi sprijinită pe toate 

căile posibile: 

 legislaţie stabilă şi favorabilă iniţiativei private. Astfel, prevederile legale vor 

garanta facilităţile acordate industriaşilor pe o perioadă de minimum 10 ani, 

putându-se merge până la 20-30 de ani, iar în cazul concesionării terenurilor 

din proprietatea statului, până la 90 de ani. Iniţiativa privată în domeniul in-

dustrial va fi încurajată prin adoptarea unei legi de reindustrializare a ţării, 

asemănătoare primei legi de încurajare industrială din 21 .IV. 1887, care să 

prevadă acordarea de avantaje oricărei persoane care înfiinţează o întreprin-

dere industrială ce satisface o dublă condiţie: a) minimum 100 de milioane 

de lei capital investit sau echivalentul în valută forte; b) minimum 30 de lu-
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crători ocupaţi zilnic. în acest caz se prevăd: scutirea de orice impozit direct 

către stat, judeţ sau comună; intrarea liberă a maşinilor şi a părţilor de 

maşini şi a accesoriilor importate servind nevoilor industriale; intrarea liberă a 

materiilor prime necesare producţiei industriale, în cazul în care nu vor exista 

în cantităţi suficiente în tară; reducerea tarifelor de transport pe cale ferată şi 

navală şi anume: 35% tarif pentru materiile prime şi 45% pentru produsele 

fabricate; dreptul de a obţine în deplină proprietate pe 90 de ani teren din 

proprietăţile statului; dreptul de prioritate ai întreprinderilor industriale pentru 

furniturile statului, judeţelor sau comunelor; 

 dezvoltarea unor ramuri industriale noi, de mare progres tehnic şi viitor, la 

adăpostul unui monopol acordat pe întreaga ţară sau numai pe o arie geo-

grafică restrânsă; 

 dezvoltarea căilor de comunicaţii şi telecomunicaţii necesare întreprinderilor 

industriale; 

 dezvoltarea sistemului bancar, cuprinzând inclusiv bănci comerciale cu cap i-

tal de stat, în vederea sporirii capitalurilor şi a reducerii dobânzilor;  

 încurajarea învăţământului profesional în vederea pregătirii forţei de muncă 

pentru meseriile viitorului; acordarea de sprijin pentru patroni în vederea re-

crutării, a remunerării şi a reconversiei profesionale a forţei de muncă;  

 adoptarea unui tarif vamal general protecţionist şi a unui tarif vamal selectiv 

stopându-se exportul materiilor prime şi al bunurilor indus triale cu grad 

scăzut de prelucrare, precum şi importul de produse cu grad ridicat de prelu-

crare; promovarea unui protecţionism educator pentru minimum 10 ani;  

 reducerea de impozite pe timp de 30 de ani pentru investiţiile care folosesc 

materii prime din solul şi subsolul ţării; 

 acordarea de credite cu dobândă redusă pentru industriile care valorifică pro-

dusele agricole indigene în vederea consolidării relaţiilor industrie-agricultură; 

 contingentarea importului unor produse industriale pe termen de 5 ani;  

 consolidarea sectorului industrial de stat care prin rezultatele lui să serve-

ască drept model şi încurajare pentru sectorul privat;  

 organizarea de concursuri publice şi acordarea de premii de grati tudine 

pentru întreprinderile care introduc noi genuri de tehnologii sau metode de 

producţie şi management; 

 reglementarea conflictelor de muncă printr-o lege a sindicatelor profesionale. 

 

5.7.2. Agricultura 

Sprijinirea agriculturii are în vedere atât asigurarea securităţii alimentare a 

naţiunii cât şi creşterea nivelului de trai al familiilor de la sate. Ajutorul ce trebuie 

dat acestei ramuri economice importante are în vedere şi reconcilierea satului cu 

oraşul, dată fiind contribuţia fără echivalent pe care agricultura a adus-o dezvoltării 

industriale în anii 1945- 1989 şi care trebuie acum recompensată de industrie. Astfel 

de măsuri sunt: 
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 creşterea producţiei de maşini agricole în condiţiile stopării exportului aces-

tora până când se asigură constituirea sistemei de maşini pe regiuni agricole 

şi categorii de lucrări agrare; 

 asigurarea de îngrăşăminte agricole, insecticide, pesticide şi fungicide 

necesare, subvenţionate în proporţie de 50%; 

 organizarea de centre de consultanţă agricolă cu ajutorul unor specialişti şi 

al institutelor de cercetare de profil; 

 acordarea de credite cu dobândă subvenţionată pentru cumpărarea de maşini 

agricole şi efectuarea de lucrări mecanizate pentru asociaţiile familiale care 

au minimum 30 de hectare; 

 scutirea de impozite pe venitul agricol pe o perioadă de 10 ani;  

 acordarea de materiale de construcţii la nivelul costurilor de producţie pentru 

familiile care doresc să se mute de la oraş la sat şi să-şi întemeieze o gos-

podărie agricolă; 

 înfiinţarea de noi centre de mecanizare a agriculturii de stat şi private;  

 prin programul "o gospodărie agricolă - un utilaj agricol mecanizat' fiecare 

gospodărie agricolă individuală va fi ajutată să-şi achiziţioneze un utilaj agric-

ol astfel încât diferitele familii să se poată întrajutora;  

 furnizarea de sămânţă selecţionată cu preţuri de vânzare subvenţionate de 

stat în proporţie de 30%; 

 construcţia de noi aşezăminte de învăţământ la sate, îndeosebi de nivel 

liceal, cu profil agricol; 

 dezvoltarea de noi centre de selecţionare a animalelor de prăsilă şi disemina-

rea acestora în gospodăriile agricole individuale; 

 organizarea unor reţele de stat şi private de preluare sistematică a produselor 

agricole şi animaliere; 

 înfiinţarea unor centre de vânzare a furajelor pe timp de iarnă pentru creşterea 

animalelor; 

 reducerea riscului în activităţile agricole (capriciile vremii, bolile, dăunătorii) 

prin plăţile pentru calamităţi, subsidii pentru investiţii în conservarea solului şi 

preţuri garantate la produsele agricole şi animaliere.  

Agricultura urmează să furnizeze economiei naţionale produse pentru crearea 

unui stoc de produse vandabile extern oricând, pe baza căruia să se poată face, aşa 

cum am arătat, noi emisiuni monetare în vederea sporirii capitalului bănesc intern. 

Acesta va fi investit în economia naţională cu o dobândă de piaţă medie ce va fi util i-

zată în agricultură. 

 

5.7.3. Construcţiile 

Ramura "Construcţii" trebuie să devanseze ca ritm de dezvoltare toate celelalte 

ramuri pe care le deserveşte şi, în primul rând, industria. Pentru economie, con-

strucţiile industriale şi civile sunt un burete al şomajului: ele oferă numeroase locuri 

de muncă dar, mai ales, importante utilităţi. Ele creează, în acelaşi timp, un efect de 

antrenare de care beneficiază întreaga economie naţională.  
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Un accent deosebit va fi pus de stat pe construcţiile de locuinţe, lansându-se 

programul "un om - o cameră de locuit". Dar construcţiile de locuinţe vor fi con-

cesionate şi unor companii private. Vor fi construite, de asemenea, locuinţe sociale 

de stat care vor fi repartizate gratuit. 

 

5.7.4. Transporturile şi telecomunicaţiile 

Principalele obiective care vor sta în atenţia modernizării şi dezvoltării sectorului 

de transporturi şi telecomunicaţii sunt următoarele:  

 satisfacerea necesităţilor de transport ale economiei naţionale în vederea re-

ducerii timpului şi a costului de mişcare a mărfurilor spre consumatori şi a 

persoanelor, precum şi a materiilor prime şi semifabricate spre producător; 

 creşterea accesului persoanelor şi agenţilor economici la reţeaua internă şi 

externă de comunicaţii - telefonie, telex, telegrame, fax, televiziune, radio - 

potrivit necesităţilor; 

 dezvoltarea serviciilor de transport şi telecomunicaţii în conformitate cu orien-

tarea schimburilor externe şi a centrelor de interese;  

 repartizarea teritorială echilibrată a infrastructurii de transporturi şi teleco-

municaţii; 

 transformarea ţării în zonă de tranzit euro-asiatic şi balcanic şi reducerea 

timpului de trecere a frontierelor. 

În realizarea acestor obiective se are în vedere modernizarea, întreţinerea şi dez-

voltarea infrastructurii căilor ferate, drumurilor şi podurilor, a căilor navigabile, por-

turilor şi silozurilor, precum şi a aeroporturilor. Se va urmări crearea unor noi linii de 

cale ferată şi efectuarea de lucrări necesare sporirii vitezei de circulaţie a trenurilor de 

mărfuri şi pasageri, construcţia unor noi autostrăzi şi a unor drumuri expres; ame-

najarea unor noi căi navigabile şi porturi pe râurile interioare, pe Dunăre şi pe Prut; 

edificarea unor noi aeroporturi şi adaptarea aeroporturilor existente la exigenţele 

traficului internaţional; containerizarea transporturilor; modernizarea centralelor tele-

fonice existente şi construirea unora noi; diversificarea reţelei de telecomunicaţii în 

teritoriu până la nivel de comună şi dublarea numărului de posturi telefonice în 

următorii 10 ani. 

Pentru a satisface exigenţele sporite de transporturi şi telecomunicaţii, industria 

mijloacelor de transport şi telecomunicaţii va beneficia de investiţii din partea statului. 

Lansarea programului "o familie - un autoturism" prin creşterea producţiei româneşti 

de autoturisme la un preţ de vânzare accesibil şi vândute inclusiv pe credit va lărgi 

autonomia transporturilor familiale. 

Deşi statul va deţine rolul major în stabilirea oportunităţilor de investiţii în infra-

structură, totuşi, construcţia şi administrarea obiectivelor va putea reveni şi sectorului 

privat. Acesta va deţine un sector în creştere în domeniul transportului urban şi în 

înfiinţarea unor noi linii preorăşeneşti regulate. 

De asemenea, va spori densitatea drumurilor judeţene şi se va realiza echil i-

brarea teritorială a dezvoltării acestora. 
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Lucrările de întreţinere a infrastructurii vor fi în mai mare măsură privatizate, fi-

nanţarea realizându-se pe bază de taxe de acces. 

5.7.5. Echilibrul dezvoltării teritoriale 

Dezvoltarea regională echilibrată are în vedere o mai judicioasă distribuţie a 

întreprinderilor industriale, a căilor de comunicaţie şi chiar a agriculturii şi zootehniei.  

Prin dezvoltare echilibrată nu înţelegem numai o mai apropiată dezvoltare a 

producţiei de bunuri şi servicii, ci şi a consumului acestora de către populaţie. 

Dezvoltarea teritorială echilibrată este rezultatul atât al concurenţei în plan eco-

nomic, prin migrarea internă liberă a capitalului, cât şi al nivelului investiţiilor de la 

bugetul statului, urmărindu-se o egalizare a gradului de ocupare a forţei de muncă - în 

condiţiile valorificării sporite a bogăţiilor naturale locale.  

În vederea realizării obiectivului dezvoltării teritoriale echilibrate va fi analizată 

posibilitatea reînfiinţării unor judeţe abuziv desfiinţate.  

Pentru realizarea unor astfel de obiective vor fi înfiinţate comisii regionale de dez-

voltare teritorială, pe provincii istorice, care vor avea ca sarcină elaborarea şi 

aplicarea de măsuri pentru îmbunătăţirea valorificării avuţiei locale, materiale şi de 

resurse umane, ca parte a avuţiei naţionale. 

5.8. Ieşirea din recesiune 

Depăşirea stării de criză multiplă se poate face prin activarea interde-

pendenţelor tehnico-economice ale economiei naţionale, stimulându-se îndeosebi 

relaţiile de schimb pentru creşterea vitezei de circulaţie a Leului. 

Ieşirea din recesiune este obiectivul principal al etapei. Condiţia care trebuie re-

spectată este ca cererea efectivă de bunuri şi servicii, mărită artificial printr-o inflaţie 

rampantă (târâtoare), să fie solvabilă. Pentru aceasta vor creşte veniturile familiale 

nominale şi se va reduce rata dobânzii. Lichiditatea economiei naţionale, sporind prin 

creşterea creditului intern ieftin la întreprinzători şi la nucleele fami liale, va încetini 

până la stopare blocajul financiar. Deblocarea financiară, ce va fi dictată de Banca 

Naţională, va fi însoţită de centralizarea repartiţiei resurselor materiale, umane şi fi-

nanciare ceea ce va consolida o puternică intervenţie a statului în economie. Statul 

va iniţia programele economice menţionate mai înainte pentru a relansa producţia: "un 

om - o cameră de locuit", "o familie - un autoturism", "o gospodărie agricolă individu-

ală - un utilaj agricol mecanizat", dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tran-

sporturilor şi telecomunicaţiilor, proiecte regionale de valorificare a resurselor locale 

etc. Comenzile de stat se vor adresa, fără discriminare - prin licitaţie -, întreprinderilor 

de stat şi celor private. 

Intervenţia masivă a statului are drept scop crearea unor poli de creştere internă 

suficient de amplă pentru a antrena treptat diferitele ramuri şi subramuri în relansarea 

producţiei lor. în paralel, stimularea mişcării antreprenoriale private va constitui o mo-

dalitate de creştere a ocupării forţei de muncă şi a veniturilor reale ale populaţiei care 

vor susţine creşterea cererii interne solvabile. 
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Oferta pentru export va fi continuu îmbunătăţită cantitativ şi calitativ prin intervenţii 

în susţinerea producţiei întreprinderilor competitive pe pieţele externe. Stimularea ex-

porturilor nu se va mai face prin devalorizarea Leului, ci prin acordarea de prime de 

export substanţiale. 

Toate mărfurile care pot fi produse în ţară vor fi interzise la import printr-o contin-

gentare progresivă. După doi ani nu vor mai fi admise la import decât bunurile de in-

vestiţii - şi acestea cu restricţii severe pentru a substitui deficitul balanţei comerciale 

şi de plăţi cu efortul intern. 

Intervenţia şi rolul sporit al statului nu vor împieta asupra procesului de privatizare 

managerială şi prin oferta publică a întreprinderilor, dar accentul în acest domeniu va 

fi pus pe privatizarea spontană. De cealaltă parte, va fi reluată - în noi condiţii - dic-

tatura de dezvoltare economică prin acumularea masivă de capital intern şi investiţii 

de stat în ramurile economice purtătoare de progres tehnic, pe de o parte şi în ramu-

rile care sporesc cel mai mult ocuparea forţei de muncă, pe de altă parte. Reducerea 

fiscalităţii pe profit şi circulaţia mărfurilor va stimula acumularea de capital şi în sec-

torul privat şi vor fi luate măsuri legislative pentru creşterea imboldului spre investiţii în 

producţie. 

Tranziţia spre economia de piaţă va fi o consecinţă a procesului de ieşire din re-

cesiune. 

Procesul de integrare europeană va fi continuat prin comerţul internaţional şi prin 

iniţierea de proiecte de investiţii în producţie şi infrastructură în colaborare cu ţările 

vest-europene. Investiţiile străine în România vor fi dublu condiţionate: a) găsirea unui 

partener intern român cu participare de 2/3 la capital şi profit şi b) o mărime a aces-

tora de minimum 10 milioane de dolari. 

5.9. Progresul etic 

Pentru a da un nou start vieţii economice, societăţilor comerciale înfiinţate în-

cepând cu anul 1990 care s-au dezvoltat în condiţii legislative şi economice pregnant 

speculative li se va prelua din contul curent 40% pentru cele cu un profit de până la 1 

miliard de lei, 60% între 1 şi 10 miliarde de lei şi 80% peste 10 miliarde de lei. Suma 

acumulată va constitui un fond naţional de solidaritate care va avea ca destinaţie 

acordarea de credite ieftine pentru înfiinţarea de noi societăţi comerciale având ca 

obiect de activitate producţia 

Va fi impus şi respectat dreptul la muncă al tuturor cetăţenilor aflaţi la vârsta vieţii 

active. Singurul şomaj admisibil va fi cel fricţional ce cuprinde persoanele fără serviciu 

între două ocupări - de maximum 6 luni. Se va respecta condiţia ca trecerea în şomaj 

a ambilor soţi deodată să fie interzisă. 

Impozitele pe veniturile salariate vor fi substanţial descrescătoare în funcţie de 

numărul de copii de până la 18 ani care sunt în îngrijirea unei familii. 

Consumul pensionarilor va fi subvenţionat de stat - acolo unde este cazul - până 

la atingerea pragului de sărăcie. 



6. INTERVENŢIA STATULUI ÎN ECONOMIA 

ROMÂNEASCĂ ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ÎN 

COMUNITATEA EUROPEANĂ 

 

Integrarea României în Uniunea Europeană este condiţionată, în primul rând, de 

cerinţa satisfacerii unui nivel de dezvoltare economică, apropiat cu al ţărilor comun i-

tare favorabil ambelor părţi: Uniunea Europeană s-ar extinde teritorial şi economic 

incluzând un potenţial economic ce l-ar spori pe al său propriu, consolidându-i poziţia 

în economia mondială; România s-ar integra într-un organism economic avansat, 

beneficiind de fluxuri de capital străin, de oportunităţi proprii de afaceri în exterior şi 

de scutiri de taxe vamale la exporturile în această zonă (comerţ liber).  

Actualul nivel de dezvoltare economică nu corespunde cerinţelor integrării 

României în Uniunea Europeană. Decalajul ţărilor UE la PNB pe locuitor faţă de PNB 

pe locuitor din România raportat la PNB pe locuitor al altor ţări'ale UE [ = (PNB/loc. 

ţară "X" - PNB/loc. România) PNB/loc. ţară "X") x 100] reprezenta, în 1992, 96% la 

Suedia, 95% la Austria, Belgia, Franţa, Germania, Olanda şi 94% la Regatul Unit. 

Decalajul la PNB pe locuitor din România faţă de alte ţări al UE raportat la PNB pe 

locuitor al României [ = (PNB/loc. România - PNB/loc. ţară "X")/PNB/loc. România) x 

100] era mai mare, în 1992, de 22,9 ori în Suedia, de 19,4 ori în Germania, de 18,8 

ori în Austria, de 18,7 ori în Franţa, de 17,5 ori în Belgia, de 17,1 ori în Olanda şi de 

14,7 ori în Regatul Unit. Aceste calcule efectuate de I. D. Adumitrăcesei (în articolul 

"Nivelul economic al României în context european", în "Economistul" nr. 591/22 

martie 1995) arată că numărul de ani necesari pentru realizarea, în România, a PNB 

pe locuitor obţinut de unele ţări membre ale UE, în 1992, ar fi următorul:  

 

 
-ani- 

Ţara de 

referinţă 

La un ritm de creştere a PNB/loc cu: 

2,5% 5% 7,5% 10% 

1.Franţa 281 137 67 34 

2.Germania 290 142 70 35 

3.Grecia 92 46 26 13 

4.ltalia 259 126 62 35 

S.Spania 177 86 42 21 

6.Suedia 341 166 82 41 

 

Produsul naţional brut pe locuitor determinat de nivelul scăzut al producţiei, 

structurile economice şi industriale anacronice faţă de cele ale UE, eficienţa scăzută 

a producţiei, gradul redus de privatizare şi concurenţă, aparatul de producţie învechit, 

stocurile mari de materii prime şi produse finite, slăbiciunea monedei naţionale - ca 
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reflex al celorlalte neajunsuri ale economiei naţionale - determină incompatibilitatea 

integrării pe termen scurt (3-5 ani) în UE. în acest interval de timp abia dacă vom 

reuşi să depăşim criza multiplă în care se găseşte economia naţională. Prin procesul 

de conducere macroeconomică trebuie să se reuşească ieşirea din criză prin mod-

ernizarea şi dezvoltarea ramurilor economice - în condiţiile consolidării monedei 

naţionale - care valorifică cel mai bine factorii de producţie naţionali de care dis-

punem, ieşirea din criza care să transforme radical structurile economice speci fice 

stadiului de ţară în curs de dezvoltare şi să iniţieze debutul procesului de intrare a 

României în rândul ţărilor mediu dezvoltate, cu o clasă mijlocie puternică.  

Oricum s-ar pune însă problema comerţului internaţional intraeuropean, care se 

va accelera, cu siguranţă, punctul nevralgic îl reprezintă industria, ramură economică 

problemă a ultimilor două secole: "Desigur străinătatea poate produce o anumită 

marfă mai uşor decât noi, ba chiar gratuit, important pentru noi este numai preţul pe 

care străinătatea ni-l cere pentru această marfă; important este, mai departe, dacă 

avem posibilitatea să plătim această marfă cu o alta a cărei producere indică un grad 

de productivitate mai ridicat decât eventuala producţie internă a acestei mărfi de im-

port. 

lată de ce activitatea naţională trebuie să se concentreze în ramurile de producţie 

care sunt mai productive în mod absolut ... 

Dar această tendinţă, care s-ar putea numi legea concentrării economiei 

naţionale în direcţia productivităţii maxime, conduce înainte de toate la încurajarea 

activităţii industriale..." (Mihail Manoilescu - "Forţele naţionale productive şi comerţul 

exterior", Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 211-212). 

Problema, teoretic, atât de clar formulată, necesită găsirea de soluţii în aproape 

aceleaşi condiţii în care a fost exprimată: economia de piaţă.  

Ieşirea din criză a economiei naţionale şi trecerea directă în stadiul de ţară mediu 

dezvoltată, într-un interval de timp de 25 de ani, în condiţiile formării unei economii de 

piaţă mature, fac necesară funcţionarea a două instituţii complementare de reglare, şi 

anume: falimentul progresiv şi "dictatura de dezvoltare".  

6.1. Falimentul progresiv 

În anul 1993 structura întreprinderilor industriale, după numărul salariaţilor, a fost 

cea prezentată în tabelul următor: 

 

 
Numărul 

întreprinderilor 

Structura 

% 

Numărul 

mediu al 

salariaţilor 

Structura 

% 

TOTAL 23858 100,0 2899833 100,0 

Până la 100 salariaţi 21218 88,9 182411 6,3 

101-1000 1814 7,6 725146 25,0 

1001-5000 772 3,3 1531517 52,8 

Peste 5000 salariaţi 54 0,2 460759 15,9 

Sursa: "Anuarul statistic al României, 1994", CNS, p. 501. 
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Raportarea la aceste structuri îndeamnă la aplicarea falimentului după criteriul 

numărului de salariaţi din fiecare grupă de întreprinderi. Astfel, legea insolvabilităţii 

comerciale se va aplica eşalonat în timp, respectiv, în primele 6 luni în întreprinderile 

industriale cu până la 100 de salariaţi care au ponderea cea mai mare în numărul 

total de întreprinderi industriale (88,9%) si ponderea cea mai mică în numărul salar-

iaţilor (6,3%). 

Desigur că nu toate întreprinderile sunt neprofitabile, dar salariaţii întreprinderilor 

care au dat faliment vor fi ajutaţi să se reintegreze în muncă prin programe de recon-

versie profesională, prin acordarea de credite cu dobândă redusă pentru a începe mi-

ci afaceri pe cont propriu sau prin suportarea de către stat a 1/3 din salariu, pe timp 

de 5 ani, dacă sunt angajaţi în întreprinderi proprietate privată sau mixtă.  

După aceste 6 luni, legea insolvabilităţii comerciale se va apl ica, într-o perioadă 

de 12 luni, celor 54 de întreprinderi cu peste 5000 de salariaţi care cuprind 15,9% din 

numărul total de salariaţi. Facilităţile acordate salariaţilor disponibilizaţi vor fi aceleaşi 

ca în cazul întreprinderilor cu până la 100 de salariaţi. 

În etapa a treia, legea falimentului se va aplica, într-un interval de timp tot de 12 

luni, întreprinderilor cu un număr de salariaţi între 101 şi 1000, cu acordarea facil i-

tăţilor amintite deja. 

În sfârşit, în ultima etapă de aplicare a legii insolvabilităţii comerciale, de ase-

menea de 12 luni, vor intra întreprinderile având între 1001 şi 5000 de salariaţi, care 

cuprind 52,8% din totatul salariaţilor, cu dreptul la aceleaşi facilităţi pentru salariaţii 

disponibilizaţi. 

Trebuie să observăm însă că nu toate cele 23859 de întreprinderi industriale sunt 

întreprinderi de stat, deci că o parte a salariaţilor lucrau deja, în 1993, în sectoarele 

profitabile ale proprietăţii private (86,3%), mixte (0,4%) şi cooperatiste (2,7%) cu un 

grad total de ocupare a forţei de muncă de 12,1%, după cum se arată în tabelul 

următor: 

 

 
Numărul 

întreprinderilor 

Structura 

% 

Numărul 

mediu al 

salariaţilor 

(mii) 

Structura 

% 

TOTAL 2385 100,0 2900 100,0 

Proprietate publică 2514 10,6 2549 87,9 

Proprietate mixtă 107 0,4 32 1,1 

Proprietate privată 2059 86,3 186 6,4 

Proprietate 

cooperatistă 

638 2,7 133 4,6 

Sursa: "Anuarul statistic al României, 1994", CNS, p. 500. 

 

Trei sunt avantajele falimentului progresiv: primul, faptul că nu se formează, dintr-

o dată, o masă mare de şomeri care este mai greu de dirijat către alte domenii de 
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activitate şi mai uşor de suportat protecţia socială ce li se cuvine; al doilea, că gradul 

de perturbare a relaţiilor contractuale dintre întreprinderi este mai mic, ceea ce, even-

tual, se va reflecta într-o presiune mai mică asupra importurilor de mărfuri produse 

mai înainte de întreprinderile care au dat faliment; al treilea, că falimentul va avea şi o 

funcţie educativă în sensul că va stimula, din vreme, celelalte întreprinderi să-şi 

întărească disciplina financiară, să încheie noi contracte economice şi chiar să 

găsească noi parteneri de afaceri din ţară sau din străinătate.  

După trei ani şi jumătate legea falimentului va funcţiona în întreaga economie.  

Este de subliniat şi faptul că legea insolvabilităţii comerciale trebuie aplicată în 

completare cu legea lui Manoilescu privind concentrarea economiei naţionale în d i-

recţia productivităţii maxime. Aceasta înseamnă că dacă anumite întreprinderi indus-

triale au intrat în starea de insolvabilitate comercială, dar nivelul productivităţii muncii 

se situează peste media productivităţii muncii din ramura sau subramura economică 

din care fac parte şi nu produc pe stoc, atunci ele nu vor fi lăsate să dea faliment ci, 

dimpotrivă, cu subvenţii de stat acordate pe o durată de timp limitată vor fi sprijinite 

să se redreseze. în acest fel, în economia naţională se vor conserva aproape toate 

ramurile şi subramurile actuale, dar la un grad de productivitate şi profitabilitate mai 

ridicat. 

6.2. "Dictatura de dezvoltare" 

Întrucât nu sistemele economice sunt în criză ci metodele de conducere a aces-

tora, pentru ca economia să iasă din recesiunea actuală în condiţiile depăşirii ei în 

termen de 5 ani, atingând nivelul PIB din anul 1988, anul declanşării crizei şi încer-

când să-şi formeze structurile economice specifice ţărilor mediu dezvoltate, este 

necesară administrarea unui impuls major de dezvoltare pe care numai o "dictatură" - 

în condiţiile actuale de economie de piaţă - îl poate da, într-o perioadă de timp limi-

tată. 

"Dictatura de dezvoltare", în condiţiile economiei de piaţă, este o formă de 

guvernământ, stabilă politic, bazată pe mecanismul de reglare al falimentului care 

presupune intervenţia masivă a statului în economie, cu consensul dat de societatea 

civilă. Necesitatea ei rezultă din dezvoltarea fără precedent a contradicţiei dintre nive-

lul economic actual scăzut şi cel cerut de modernizarea ţării.  

Scopul principal al "dictaturii de dezvoltare" constă în stabilirea şi atingerea unor 

obiective strategice în măsură să determine o relansare de proporţii a tuturor sec-

toarelor şi domeniilor de activitate economică. 

Scopul secundar îl reprezintă punerea de acord a drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti cu nivelul de dezvoltare economică prin ajustarea iniţială a acestora.  

Stimularea relaţiilor de schimb dintre întreprinderi, în condiţiile dezvoltării libere a 

proprietăţii private, fac din "dictatura de dezvoltare", exercitată în condiţiile economiei 

de piaţă, un organ nerepresiv, care nu are nici o tangenţă cu statul de natură co-

munistă ce ignoră necesităţile societăţii civile: "între şeful statului şi Parlament, 

Guvernul îşi are funcţiunea sa şi poziţia sa specială. El trebuie să realizeze, întâi, 

unitatea scopurilor naţionale. Şi nu numai el singur, ci de acord cu şeful statului şi cu 
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Parlamentul. A pune în faţa naţiunii anumite scopuri nu este o chestiune care 

depinde numai de Guvern. Aceste scopuri sunt elaborarea conştiinţei naţionale, care 

se manifestă prin mijlocirea tuturor elementelor naţiunii, care gândesc şi activează. 

Aceste scopuri sunt fixate şi admise, printr-un act de conştiinţă colectivă, iar nu 

printr-o formalitate constituţională oarecare." (Mihail Manoilescu - "Secolul corpo-

ratismului", Editura "Naţională-Ciornei", 1934, p. 303). 

"Dictatura de dezvoltare", în noile condiţii, presupune exercitarea autorităţii de 

stat în toate domeniile de activitate economică, indiferent de forma de proprietate, 

pentru a amplifica nivelul producţiei de bunuri şi servicii, prin ordine, organizare, dis-

ciplină. Deosebită de economia de tip comunist, "dictatura de dezvoltare", în condiţii 

de economie de piaţă, acceptă falimentul ca instrument de reglare (feed-back) mac-

roeconomică, de înlăturare a ineficacităţii, deşi desfăşoară activităţi de prevenire a 

intrării întreprinderilor în starea de insolvabilitate comercială. 

În vederea creării condiţiilor de exercitare a autorităţii sale, "dictatura de dezvo l-

tare" are nevoie de o renovare a structurii de organizare şi funcţionare a economiei 

naţionale; aceasta presupune, înainte de toate,  umplerea vidului actual dintre in-

stituţiile de conducere macroeconomică şi întreprinderile private, mixte sau publice 

producătoare de bunuri şi servicii. Acest vid va fi completat cu un nivel ierarhic inter-

mediar, liber ales, de tipul holdingurilor profesionale care vor integra întreprinderile cu 

acelaşi profil de producţie de bază, indiferent de forma de proprietate (privată, mixtă 

sau publică), dar care le va respecta - în anumite limite - autonomia. 

Holdingurile profesionale sau organizaţiile similare de acest tip sunt simple or-

gane de transmitere a informaţiilor de jos în sus privind nivelul producţiei realizate, 

productivitatea, profitabilitatea şi dificultăţile în activitatea curentă a unităţilor econom-

ice componente şi a informaţiilor de sus în jos în ceea ce priveşte conjunctura eco-

nomică ce se prevede pentru un anumit interval de timp viitor, variabil ca durată - po-

trivit fiecărui tip de holding în parte -, precum şi informaţiile orientative privind nivelul 

optim al producţiei aşa cum rezultă el din calculele activităţilor de planificare macroe-

conomică indicativă. în cadrul acestui flux şi reflux de informaţii statistice şi de pre-

viziune, "dictaturii de dezvoltare" îi revine, în plus, sarcina ca, prin diversele politici 

ale Guvernului, să găsească soluţii pentru dificultăţile semnalate, atunci când ele au 

un caracter mai larg. 

În cadrul "dictaturii de dezvoltare" relaţiile Guvern-Patronat-Sindicate îmbracă o 

formă nouă. Hotărâte din conştiinţa colectivă, aceste relaţii se consolidează prin sol i-

daritatea socială bazată pe consensul societăţii civile cu privire la noua formă de 

guvernământ. în acest context, cu consimţământul societăţii civile săptămâna de lu-

cru va fi prelungită la 46 de ore, prin transformarea sâmbetei în zi lucrătoare.  

Dacă concedierile masive din întreprinderi vor fi interzise după trei ani şi 

jumătate, singurele greve permise vor fi cele de "tip japonez": fără întreruperea 

muncii. Faţă de revendicările sindicale nesoluţionate în termen de 3 zile lucrătoare, 

Patronatul va solicita medierea conflictului de muncă de către reprezentanţii 

Guvernului. în acest caz, dacă Guvernul va considera exagerate solicitările Sindica-

tului va recomanda concedierea salariaţilor care nu acceptă soluţiile patronatului, iar 



 411 

în caz că toţi salariaţii sunt solidari în privinţa acestor revendicări se va recurge la 

închiderea respectivei întreprinderi. 

"Dictatura de dezvoltare" impune, în vederea realizării concordanţei dintre scop şi 

mijloace, subordonarea Băncii Centrale de către Guvern. Numai în acest fel se poate 

reconstitui piramida structurii organizatorice şi funcţionale a economiei naţionale - cu 

un singur centru de decizie - şi, în acest mod, realizarea unităţii de comandă şi con-

trol. Banca Centrală trebuie să fie solidară şi să acţioneze în conformitate cu sco-

purile asumate de întreaga societate, prin intermediul Guvernului. Ea nu poate duce o 

politică aparte, de exemplu, din neînţelegerea sau neacceptarea obiectivelor propuse 

de Guvern. 

Cu această schemă foarte generală se poate trece la detalierea conceptului de 

"dictatură de dezvoltare". Dar succesul acesteia va depinde, ca întotdeauna, de cali-

tatea oamenilor care o vor exercita, de înclinaţia şi dorinţa lor de realizare a pros-

perităţii generale a ţării. 

 

a) Constituirea organului care exercită "dictatura de dezvoltare" 

Pentru exercitatrea legală a autorităţii "dictaturii de dezvoltare", organele aces-

teia, în condiţiile unor schimbări constituţionale, vor fi stabilite, ca şi până acum, tot 

în condiţii de alegeri libere. Şefui "dictaturii de dezvoltare" va fi Primul Ministru care 

îşi va forma o echipă alcătuită din membrii Executivului, liderii partidelor parlamentare 

şi 3 lideri ai celor mai mari Centrale Sindicale. Şeful statului va avea dreptul de "veto" 

la deciziile organului "dictaturii de dezvoltare". Remanierile în acest organ sunt ad-

mise numai în caz de forţă majoră: boală, corupţie dovedită şi incapacitatea manage-

rială. Primul Ministru, în consultare cu echipa sa astfel stabilită, va avea drept de "ve-

to" la togile votate în Parlament. Parlamentul nu poate revoca deciziile Primului Min-

istru al cărui Program de guvernare l-a votat, decizii care nu sunt supuse aprobării 

Parlamentului. Numai şeful statului poate ridica mandatul de guvernare al Primului 

Ministru în cazul în care constată abateri grave şi repetate ale deciziilor de la Pro-

gramul de guvernare. 

 

b) Resursele "dictaturii de dezvoltare" 

Este firească întrebarea prin ce mijloace şi cu ce resurse poate reuşi "dictatura 

de dezvoltare" să realizeze ieşirea ţării din starea de recesiune şi trecerea României 

direct în stadiul de ţară mediu dezvoltată. 

Trebuie să reamintim că agravarea stării economiei naţionale nu s -a datorat lipsei 

resurselor materiale şi umane, cât haosului care s-a instalat în toate domeniile de 

activitate ca urmare a dezarticulării sistemului de organizare în urma practicării unui 

management macroeconomic neperformant. 

"Dictatura de dezvoltare", respectând cerinţele maturizării economiei de piaţă din 

România, are ca principală resursă instituirea ordinii şi organizării, a disciplinei pe 

bază de planificare macroeconomică indicativă ce are drept rol esenţial controlul vari-

abilelor macroeconomice, mai ales cele cu funcţie de reglare economico-financiară, 

pe de o parte şi reconstituirea ierarhiei valorilor umane adevărate, pe de altă parte. 
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Introducerea unui control sever în toate domeniile de activitate economică va spori 

cadenţa dezvoltării economice prin implicarea întregii populaţii active în procesul de 

redresare a ţării, prin refacerea încrederii populaţiei în propriile ei forţe productive, prin 

utilizarea maximală a capacităţilor de producţie.  

c) Compatibilitatea dintre "dictatura de dezvoltare" şi economia de piaţă 

"Dictatura de dezvoltare" nu înlătură proprietatea privată, dimpotrivă, o ocroteşte 

şi îi creează condiţiile necesare dezvoltării ei. în acest cadru concurenţa va funcţiona 

în continuare, iar alocarea resurselor se va face potrivit celor mai competitive preţuri. 

Funcţionarea mecanismului concurenţei va face posibil calculul economic atât de 

necesar dezvoltării economiei de piaţă. 

Totodată, "dictatura de dezvoltare" se va baza pe profitul individual care va 

rămâne motorul principal al funcţionării economiei. Nu numai că nu-l va înlătura, dar 

"dictatura de dezvoltare" se va baza, în principal, pe el pentru a ampli fica nivelul 

producţiei, depăşirea recesiunii şi intrarea ţării în stadiul de economie mediu dezvo l-

tată. 

Deşi indivizii vor continua să fie liberi în adoptarea deciziilor lor, totuşi, informaţiile 

lor vor fi completate şi, într-o anumită măsură dirijate, în cadrul "dictaturii de dezvol-

tare" prin intermediul planificării macroeconomice indicative. Anumite principii de 

democraţie vor fi parţial abandonate (ca dreptul la grevă în condiţiile legislaţiei actuale) 

pentru a crea într-un ritm mai alert o ordine economică favorabilă autodezvoltării. 
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Motto: 

Ambiţiosul orar al trenului european a fost menţinut. 

Poate, la o staţie sau alta se mai înregistrează o unică 

întârziere. Un lucru este clar: trenul trebuie să meargă 

până la capăt, chiar dacă pe unii călători îi ia cu 

ameţeală din cauza vitezei. 

Din ziarul austriac „Der Standard", 

3 Octombrie 1996
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INTRODUCERE 

 
Procesul de lărgire a Uniunii Europene reprezintă cea 

mai frumoasă aventură a acestui secol. 

François Mitterand 

 

 
Criteriile de aderare valabile în primul rând pentru actualele state membre ale UE, 

prevăzute în Tratatul de la Maastricht, numite şi criterii de convergentă, sunt cât se 

poate de clare: 

 existenţa unui deficit sub 3% din PIB-ul ţării respective; 

 datoria publică sub 60% din RB; 

 o rată a inflaţiei sub 1,5% faţă de media celor 3 ţări din UE, cu ratele cele 

mai mici; 

 rata dobânzii pe termen lung nu mai marii de 2% peste media celor trei ţâri 

din UE, cu ratele cele mai Joase. 

Unul din cei doi laureaţi ai Premiului Nobel pentru economie pe anul 1996, cana-

dianul William Wickrey sublinia la începutul lunii octombrie 1996 că Tratatul de la 

Maastricht este o catastrofă pentru că atacă inadecvat problemele economice ale 

continentului european. „Uniunea monetară este o idee a bună pentru o perioadă fără 

şomaj, dar, pe moment nu se poate pune această problemă", a precizat Wickrey. 

Uniunea monetară „nu poate funcţiona decât dacă există un acord pentru aban-

donarea prevederii Tratatului de la Maastricht referitoare la reducerea deficitului ţărilor 

membre la 3 la sută din PIB" a mai menţionat William Wickrey.  

Acum doi ani, Consiliul European, în şedinţa ţinută la Essen, lua o hotărâre is-

torică pentru ţările asociate central şi est-europene: aderarea acestora la Uniune în 

perspectiva anului 2000. Calendarul aderării pare a fi astfel stabilit. El va deveni ope-

raţional însă după rezolvarea unor probleme interne vizând perfecţionarea me-

canismului de funcţionare a UE După părerea Barbarei Von QW, perspectivele de 

integrare ale ţărilor asociate au rămas la fel de îndepărtate. UE nu are încă elaborată 

o strategie realistă privind extinderea către răsărit. Un astfel de scenariu ar fi trebuit 

să fixeze un orar mai concret ai sosirii „trenului european" în fiecare staţie de pe par-

cursul central şi est-european. 

În trimestrele III şi IV 1996 experţii europeni au constatat o ameliorare netă a 

stării generale a economiei europene, care a intrat într-o „fază de creştere pozitivă", 

pe fondul căreia s-a desfăşurat şi conferinţa interguvernamentală (CIG) de la Torino, 

denumită şi „Maastricht II". S a emis părerea că evoluţia Europei unite ar putea fi 

simplificată dacă CIG ar convoca o Adunare Constituantă care să elaboreze Con-

stituţia UE. 
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Documentele privind reforma UE vor fi prezentate la întrunirea de la Dublin, (fin 

luna decembrie ac. a Consiliului European. Principalele divergenţe care trebuie 

soluţionate sunt: 

 reducerea sau sporirea numărului de comisari europeni; 

 ritmul reformelor comunitare (mai lent sau mai rapid); 

 susţinerea drepturilor naţionale în favoarea celor supranaţionale 

 rolul parlamentelor naţionale, 

Cancelarul Helmuth Kohl a propus recent lansarea unui nou ciclu de negocieri 

„Maastricht III", fapt care a produs îngrijorare pentru şefii de guvern „celor 15". 

Potrivit CIG (Torino, iunie 1996), UE trebuie să încheie până la reuniunea la vârf 

de la Amsterdam (iunie 1997) propria sa reformă. Apoi, după alte zece luni ar putea 

începe negocierile de aderare cu cele 10 state central şi est-europene
1
). Cipru, Mal-

ta. Maltezii au respins deja aderarea ţării lor la UE: Partidul Laburist din Malta a 

câştigat alegorie generale de la sfârşitul lunii octombrie 1996. respingând prin pro-

gramul lor efectoral aderarea ţării la UE. 

Vor reuşi oare experţii UE să deblocheze mecanismul rigid creat pentru „inte-

grarea economică şi politică a UE", mecanism ce include „multe reguli care tind să 

blocheze schimbarea şi flexibilitatea necesare pentru anumite derogări"? Din acest 

motiv, mulţi experţi pun accentul pe alternativa integrării flexibile, care mai degrabă se 

sprijină pe competenţe decât pe ţări şi combină o bază comună, explicit s u-

pranaţională (un set bine definit de politici comune la care toate ţările membre trebuie 

să participe), cu posibilitatea pentru diferitele ţări de a se integra în continuare în d i-

mensiunile altor politici, în interiorul unui parteneriat voluntar deschis" [51].  

În paralel se constată „valuri de scepticism" şi de o parte şi de alta a UE:  

 proaspăt intraţi în UE, 40% din suedezi vor ca ţara lor să părăsească UE (In-

stitutul TEMO din Suedia, octombrie 1996). Doar patru din zece consideră 

că ţara lor trebuie să rămână în UE şi numai unul din trei aprobă proiectul de 

reformă al UE; 

 la patru ani după referendumul asupra Tratatului de la Maastricht, francezii 

sunt mai sceptici ca oricând: 42% dintre ei sunt „antieuropeni", iar 25% „eu-

ropeni temători"; doar 27% militează pentru ideile europene şi 6% sunt „eu-

ropeni raţionali"; 

 după trecerea unui an de la integrarea în UE, austriecii sunt deziluzionaţi ce 

acest lucru: „Ei ne-au făcut atâtea promisiuni, dar au făcut atât de puţin... Au 

făcut ca totul să pară ca şi cum ar urma să avem Paradisul pe Pământ., 

mărfuri mai ieftine, mai multe locuri de muncă, aer mai curat  şi călătorii fără 

paşaport pentru toţi. Ei bine, încă mai aşteptăm" (Andreas Wangler). Dacă s -

ar fi organizat un referendum în 1996, probabil jumătate din cei 66%, care au 

spus „da" în 1994, ar fi votat negativ. 

                                                                 
1
 Bulgaria, Republica Cehă. Estonia. Letonia. Lituania. Polonia, România. Slovacia, 

Slovenia şi Ungaria. 



 

 

 

PARTEA I -  

INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ –  

PROCES FUNDAMENTAL AL EVOLUŢIEI ŢĂRII 

NOASTRE LA SFÂRŞITUL MILENIULUI AL ll-LEA Şl 

ÎNCEPUTUL MILENIULUI URMĂTOR 

 
S-a spus că reforma trebuie făcută pentru in-

tegrare. Eu - vă spun: „Nu. Fiţi foarte atenţi!" 

 

Jean Pierrre Habor,  

director al reţelei  

Euro Info  Cantra şi  

Comisiei Europene DG XIII 

 



Capitolul 1 - SITUAŢIA ACTUALĂ A ROMÂNIEI - 

PREZENTARE COMPARATĂ 

 
După macrostabilizarea obţinută în 1994 s-au făcut paşi foarte mici pentru refor-

ma economică la nivel macro, dar mai ales micro. Industriile neperformante au con-

tinuat să primească ajutor guvernamental şi credite pentru a le „feri"  de falimentul imi-

nent; au continuat să consume materii prime din import, cumpărate cu lei din ce în 

ce mai mulţi, ca urmare a deprecierii „controlate"  a monedei naţionale; au continuat 

să fabrice *pe stoc" mărfuri şi subansamble neperformante şi necompet itive, care nu 

au desfacerea asigurată, ca în urmă cu 7-10 ani. Cea mai mare parte a industriei au-

tohtone este înzestrată cu tehnologii uzate fizic şi moral. Aproape 20% din PIB al 

României se consumă total neeconomic pentru subvenţionarea unor industrii falimen-

tare şi pentru a se produce pe stoc. La sfârşitul lunii august 1996 stocurile existente 

în industrie reprezentau valoric 71% din nivelul producţiei industriale în aceeaşi lună. 

Valoarea celor mai mulţi indicatori economico-sociali situează România pe unul din 

ultimele locuri în ierarhia continentală. Nivelul de dezvoltare al României este unul din 

cele mai reduse din Europa. Ţara noastră se află într-un raport economic de 1:4 faţă 

de Grecia sau Portugalia, ţările cele mai puţin dezvoltate ale UE. La salarii raportul 

este de 1:3 faţă de ţările central şi est-europene. Salariul mediu în dolari SUA, 110 în 

România; 118 - în Bulgaria; 303 - în Cehia; 307 - în Polonia şi 326 - în Ungaria. În ulti-

mii doi ani aceste decalaje au continuat să crească în loc să se micşoreze. 

În 1996, PIB pe locuitor în dolari SUA pe principalele ţări central şi est -europene, 

se prezenta astfel: 

 

Ţara Valoare PIBAoc. % faţă de media europeană 

Uniunea Europeană 17867 100 

Slovenia 10817 61 

Cehia 9555 53 

Ungaria 6743 38 

Slovacia 6554 37 

Polonia 5524 31 

Bulgaria 4781 27 

România 4288 24 

Sursa: Capital nr. 38/26 septembrie 1996, p. 30. 

 
O analiză întreprinsă de specialiştii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare (BERD), Economist Inteligence Unit (EIU) şi Băncii Internaţionale pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) relevă faptul că ţara noastră se situează în rândul 
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reformatorilor avansaţi, alături de ţările baltice, Albania şi Bulgaria, dar în urma re-

formatorilor de frunte (Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria).  

 
 

Ţara 
Indice 

BERD 

Indice EIU 

(dezv. In-

stituţională) 

Indice EIU 

(dezv. 

polltică) 

Pondere 

sector 

pivat în 

PIB 

indice 

BIRD 

Cehia 3,3 3,3 3,5 70  

Slovacia 3,0 2,7 2,5 60  

Slovenia 2,9 3.4 3,5 45 4 

Polonia 3,1 3*3 3,5 60 4 

Ungaria 3,3 3,3 3,5 60 4 

Abanfc 2,0 2,1 2,0 60  3 

Bulgaria 2,3 2,2 2,2 45 3 

Estonia 2,9 3,0 2,9 65 3 

Letonia 2,4 2,6 25 60 3 

Lituanie 2,5 2.5 2,5 55 3 

România 2,2 2,2 2,0 40 3 

Republica Moldova 2,3 2,1 2,2 30 2 

Rusia 2,3 2,3 2,1 55 2 

Belarus 1.8 1,4 1.3 15 1 

Ucraina 1.9 1,8 1.9 35 1 

Europa de Est (fără 

fosta URSS) 

2,7 2,5 2,4 36 - 

Sursa: Tranziţia, Buletinul economiilor în schimbare editat de Banca Mondială, vol. 7, nr. 

7-8, iulie-august 1990 

Notă: 

Indicele BERD semnifică progresul înregistrat de ţările respective în nouă domenii 

ale reformei: marea şi mica privatizare, restructurarea întreprinderilor, liberalizarea 

preţurilor, concurenţa, liberalizarea comerţului şi a Sistemului Schimburi Externe, reforma 

sistemului bancar şi financiar 

Indicele EIU înseamnă: 1 - absenţa oricărui progres în atingerea standardelor medii 

din UE; 2 - progrese modeste; 3 - progrese considerabile; 4 - atingerea aproximativă a 

standardelor din UE 

Indicele BIRD înseamnă: 1 - reformatori lenţi; 2 - reformatori medii; 3 - reformatori 

avansaţi; 4 - reformatori de frunte 



CAPITOLUL 2 - CALENDARUL OPERAŢIUNILOR 

PREGĂTITOARE INTEGRĂRII 

 
La 1 februarie 1996 a intrat în vigoare Acordul European, instituind o asociere în-

tre România pe de o parte, Comunităţile Europene şi statele membre, pe de altă 

parte. Prin acest acord România a devenit membru asociat al Uniuni; Europene şi s -

au pus primele baze pentru viitoarea aderare încă din preambulul Acordului de Aso-

ciere se precizează că părţile recunosc „faptul că obiectivul fina! al României este să 

devină membru ai Comunităţii şi că (-), această asociere va ajuta România să real-

izeze acest obiectiv". 

În aprilie 1995 s-au desfăşurat primele reuniuni ale Consiliului de Asociere şi ale 

Comitetului Parlamentar de Asociere şi pe tot cuprinsul anului respectiv, reun iuni 

între experţi la nivel ministerial (cultură, afaceri generale, economie şi finanţe, piaţa 

internă, cercetare, afaceri interne şi justiţie, transporturi, agricultură). 

La 22 iunie 1995 a fost depusă la Cannes, Cererea oficială de aderare a 

României la Uniunea Europeană. Ungaria şi Polonia au depus această cerere de la 

sfârşitul lunii martie, respectiv începutul lunii aprilie 1994. După România au mai 

depus cererea de aderare încă 5 ţări central ş» est-european (Slovacia, Letonia, Es-

tonia, Lituania şi Bulgaria) în cursul anului 1995 şi celelalte după Cehia şi Slovenia, 

la începutul şi respectiv, jumătatea anului 1996. România a fost, aşadar, a treia ţară 

din grupul celor 10 ţări central şi est-europene care şi-au depus oficial cerere de 

aderare la UE. împreună cu această cerere au mai fost depuse de ţara noastră două 

documente de primă importanţă; „Strategia naţională de pregătire a aderării României 

la Uniunea Europeană", elaborată sub coordonarea acad. Tudorel Postolache, şi 

Declaraţia de la Snagov", semnată de şefii tuturor partidelor politice parlamentare.  

Strategia naţională de pregătire a aderării Românie; la Uniunea Europeană de-

fineşte acest obiectiv strategic naţional în cele 19 direcţii principale de acţiune, struc-

turate pe 23 domenii, prevăzute în Cartea Albă referitoare la pregătirea ţărilor asociate 

din Europa centrală şi de Est pentru integrarea în piaţa internă a Uniunii.  

România a încheiat Acordul de liber schimb cu ţările membre ale Asociaţia Euro-

pene a Liberului Scrimb (AELS)t precum şi cu Cehia şi Slovacia. Cu statele AELS 

acordul a intrat în vigoare la 1 mai 1993 şi prevede comerţul liber cu mărfuri indus-

triale, produse agricole prelucrate şi peste, comerţul cu produse agricole tratându-se 

bilateral. Sunt în curs de negociere astfel de acorduri cu Bulgaria, Polonia, Slovenia 

şi Ungaria Până în octombrie 1995, ţara noastră aderase la 50 instrumente juridice, 

comunitare, 30 dintre ele fiind ratificate de Parlament. (20) 
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România participă, de asemenea, la integrarea regională, fiind membră fonda-

toare a Comunităţii Economice a Mării Negre (25 iunie 1992) care grupează ţările 

riverane ale Mării Negre1*. 

La mijlocul Iunii aprilie 1996, România a înaintat cererea de aderare (a Acordul 

de Comerţ Liber între ţările central-europene (GEFTA), organizaţia pentru integrarea 

ţărilor din centrul continentului, având ca membri fondatori Republica Cehă, Polonia, 

Ungaria, Slovacia, la care a aderat şi Slovenia. 

Începând cu 1 iunie 1996, România, împreună cu afte patru state europene (A l-

bania, Belarus, Bulgaria şi Ucraina a fost primită ca membru al Iniţiativei Central Eu-

ropene (Hexagonala, iniţial Austria, Republica Cehă, Croaţia, Italia, Polonia, Slovacia 

şi Slovenia), care reprezintă grupul cel mai larg de cooperare subregională, puntea de 

legătură pentru aderarea României la UE [20]. 

Dintre acţiunile cele mai importante întreprinse pentru pregătirea aderării 

României la UE subliniem: 

a. crearea Comitetului Interministerial pentru Integrare Europeană, condus de 

Primul Ministru al României, a Departamentului pentru Integrare Europeană din ca-

drul Guvernului, precum şi a compartimentelor corespunzătoare specializate la nivelul  

ministerelor şi instituţiilor administraţiei publice şi locale; 

b. constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană a celor două camere 

ale Parlamentului şi crearea unui departament specializat pentru armonizare legisla-

tivă în cadrul Consiliului Legislativ. Acest departament veghează la îndeplinirea Pro-

gramului Naţional de armonizare a legislaţiei româneşti cu legislaţia comunitară 

(adoptat de Guvernul ţării noastre în decembrie 1995);  

c. desfăşurarea dialogului structurat cu ţările membre UE şi instituţiile UE pe 

domenii de activitate, ceea ce permite să se abordeze aprofundat toate aspectele 

majore ale procesului de integrare în UE; dialogul structurat este o modalitate de an-

aliză sistematică a modului în care se îndeplineşte acordul de asociere a ţării noastre  

la UE şi de definire a măsurilor şi acţunilor comune îndreptate spre crearea condiţiilor 

necesare începerii negocierilor pentru aderarea deplină;  

d. înfiinţarea unor centre de informare şl documentare, în problemele UE; 

e. realizarea Programului Naţional de pregătire a specialiştilor în domeniul in-

tegrării şi a Strategiei de imagine a procesului de pregătire a aderării României la UE,  

destinată opiniei publice autohtone şi europene.  

Din cele două etape propuse pentru armonizarea legislaţiei româneşti cu cea 

comunitară, prima etapă (1995-1996) a şi trecut. Rămân doar trei ani (1997-1999) - 

adică foarte puţin pentru zeci de mii de reglementări care să fie armonizate. Trebuie 

realizate practic transformările şi ajustările sectoriale pe care ramurile economiei 

naţionale este necesar să le efectueze pentru apropierea coordonatelor acestora de 

cele ale economiei ţărilor UE. Acest lucru va fi cel mai dificil de realizat într-o perio-

adă scurtă de timp (3-5 ani). Nu există un program de corelare intersectorială pentru 

                                                                 
1
 Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia Grecia, Republica Moldova, Rush, Ucraina.şi 

Turcia. 
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creşterea performanţelor economice ale tării noastre şi obţinerea unor dimensiuni ale 

indicatorilor economici şi sociali similare cu cele ale statelor central-europene (Re-

publica Cehă, Polonia, Slovacia, Ungaria) sau cele ale unor state comunitare mai 

puţin dezvoltate (Grecia, Portugalia, Spania). Pentru că „este vorba de a intra într-o 

cu totul altă lume, cu alte norme şi alte reguli şi, în ultimă instanţă, cu alte mentalităţi  

de acţiune şi activitate: criteriul profitului în decizie, alocarea economică a resurselor, 

competiţia, deschiderea comercială, eficienţa" [43]. 

Pentru a îndeplini coteriile de aderare la UE (stabilite prin Tratatul de la Maas-

tricht), România trebuie să-şi consolideze economia şi întreaga dezvoltare la nivelul 

statelor vest-europene, trebuie să-şi însuşească şi să aplice (acquis-ul comunitar 

(legile şi reglementările specifice UE). 

Strategia naţională de pregătire a aderării face parte componentă din Strategia 

generală de dezvoltare a ţări. noastre pe termen mediu şi lung. România şi-a propus 

ca la orizontul anului 2000 să îndeplinească principalele condiţii pentru aderarea la 

UE. Dar este un fapt deja constatat că strategia naţională de pregătire a aderării 

României la Uniunea Europeană nu are încă o rezonanţa practică în rândul operato-

rilor economici, în general, şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, în special. Pornind de 

la faptul că „manualele integrării" se elaborează la nivel naţional, adoptând principiile 

şi regulile ce guvernează relaţiile economice, sociale, juridice şi morale (dar şi pe 

cele politice, militare) din UE, la condiţiile spec ifice ale economiei româneşti, la nivel 

regional, dar şi al agentului economic, conţinutul acestor „manuale" trebuie prezentat 

detaliat", explicat, înţeles şi aplicat la nivelul fiecărui agent economic. În aceasta 

constă una din posibilităţile încă puţin folosite în România pentru pregătirea aderării 

sale la UE. [38]. 

La începutul lunii noiembrie 1996 a avut loc fa Bucureşti prima rundă de negocieri 

multilaterale privind aderarea României la Acordul Central European de Comerţ Liber 

(CEFTA). La tratative au participat reprezentanţii ministerelor de specialitate din Re-

publica Cehă, Republica Polonă, Republica Slovacă, Slovenia şi Republica Ungară. 

Negocierile purtate au avut la bază decizia prim-miniştrilor ţărilor membra CEFTA, 

adoptată la Jasua (Republica Slovacă) în septembrie 1996, privind începerea tratative-

lor de aderare a României la această organizaţie regională de comerţ liber. Con-

vorbirile purtate au abordat aspecte ce ţin de convenirea textului documentului de 

aderare a României la CEFTA, precum şi de stabilirea listelor de concesii ale Părţilor 

la produsele agroalimentare şi industriale. Aderarea României la CEFTA va avea o 

influenţă favorabilă asupra dezvoltării schimburilor comerciale cu actualele ţări mem-

bre CEFTA, precum şi crearea unei zone de comerţ liber cu aceste ţări.  

La începutul celei de-a doua decade a lunii noiembrie 1996, ţara noastră a partic-

ipat pentru prima dată în calitate de membru cu drepturi depline la reuniunea de la 

Graz (Austria) a Iniţiativei Central Europene (ICE). Consultările s-au finalizat prin 

adoptarea unui document care conţine propunerea ca fostele state socialiste să fie 

primite de Uniunea Europeană (UE) şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord 

(NATO). 
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Potrivit declaraţiilor făcute de ambele părţi, la rundele de convorbiri în cadrul dia-

logului structurat s-a exprimat preocuparea faţă de scăderea volumului relaţiilor 

comerciale între România şi statele membre ale UE, fenomen ale cărui cauze trebuie 

căutate în nivelul scăzut de competitivitate al mărfurilor româneşti destinate pieţei UE 

La sfârşitul celei de-a doua decade a lunii noiembrie 1996, în cadrul dialogului 

structurat, runda de convorbiri purtate a avut ca obiect „piaţa audiovizualului", respectiv 

direcţiile de acţiune menite să dezvolta şi să modernizeze acest domeniu de activate, 

a cărui integrare este mult facilitată de mondializarea sistemului de comunicaţii. Pâ-

nă la mijlocul anului 1997 vor fi analizate în cadrul dialogului structurat toate sec-

toarele Implicate în procesul apropierii şi implicit al integrării ţării noastre în structurile 

UE. Se speră că negocierile de aderare a României la UE vor începe în anul 1998.  



CAPITOLUL 3 – SCENARII ALE INTEGRĂRII 

 
Specialiştii români şi străini care au analizat până acum fenomenul integrării în 

UE a ţărilor central şi est europene în general şi a României, în special, au elaborat 

numeroase variante în acest sens. Problemele prioritare urmărite au fost la nivel mac-

roeconomic şt de asigurare a comparabilităţii unor indicatori economico-financiari în 

spaţiu şi timp. 

Unul din primele scenarii, realizate în urmă cu 3 ani aparţine analiştilor de la 

„Bank Austria". Raportul întocmit de aceştia apreciază că ţările industrializate ar 

trebui să ofere 426 miliari * dolari SUA dacă ar dori să ajute estul Europei cu un nou 

plan Marshail, adică 71 miliarde timp de 3 ani consecutivi, până în anul 2000. A cana-

liza acum un ajutor asemănător celui stipulat de plănui Marshall, către ţările est -

europene ar însemna ca fiecare membru al UE, împreună cu Japonia, Canada şi 

SUA să aducă 0,14 la sută din produsul tor intern brut anual; din suma alocată, 2/3 

ar trebui să fie îndreptate spre ţările din CSI, iar restul ţărilor central şi est-europene. 

Planul de ajutor este conceput sub forma vânzării unor bunuri în ţările menţionate, 

banii obţinuţi urmând a intra într-un fond care ar urma să finanţeze ulterior dezvoltarea 

economiilor respective; restul necesităţilor ar urma să fie acoperite de ţările „dona-

toare". 

Acest scenariu se înscrie în optica referitoare la necesitatea unui nou Plan Mar-

shaII pentru ţările din centrul şi estul Europei. Ţările testului sistem comunist ar 

trebui să fie sprijinite pentru a putea să să ajute singure, afirma la începutul anului 

1993 prof. dr. Andreas Kohi - secretar general al Uniunii Democratice Europene. ces-

te ţări nu trebuie abandonate susţină prof. Khol care arăta că unora le este teamă că 

unificarea va produce o megaEuropă, cu mai multă birocraţie şi mai puţine drepturi 

pentru ţări sau regiuni izolate; le este frică de pierderea identităţii naţionale. [29]. . 

Întorcându-se de la un seminar organizat în ianuarie 1993, în Polonia, a cărui princi-

pală temă a fost viitorul ţărilor din Europa centrală şi de est până în arul 2000, Rein-

hard Thomas - membru în Comisia UE pentru colaborare tehnico-ştiinţifică susţinea 

idei similare cu ale prof. austriac Andreas Khol: fiecare ţară trebuie să acţioneze ea 

însăşi pentru depăşirea dificultăţilor proprii în perioada actuală de tranziţia luând în 

considerare specificul şi creând în acest fel condicile necesare pentru integrarea în 

UE.  Într-un anume sens - aprecia R, Thomas - în viitor, regiunile vor căpăta o im-

portanţă mai mare fiindcă bogăţia Europei constă tocmai în varietatea a 

„Referindu-se la durata de timp necesară României să atingă un nivel economic, 

comparabil cu cel al Germaniei, o echipă de experţi ai Congresului SUA aprecia că 

aceasta va fi de cel puţin 25 de ani, fiind nevoie de o investiţie de 3013 miliarde dolari, deci 

de o medie anuală de aproximativ 121 miliarde dolari. Conform acestei previziuni, în 

următorul sfert de veac, România ar trebui să aloce un volum de investiţii egal cu de 44,3 ori 

PIB-ului său din 1993 şi să asigure o creştere media anuală a PIB de 11 la sută. Previzi-



 

 
432 

unile specialiştilor americani sunt chiar optimiste; spcecialiştii români consideră că este 

nevoie de 40 de ani pentru a atinge actualul nivel  al PIB al UE" (38) 

Analiza PIB/locuitor în ţara noastră şi compararea lui cu PIB/tocuitor din UE relevă 

faptul că României i-ar fi necesari: 4 ani, în ipoteza în care, în fiecare an PIB/locuitor în 

România s-ar dubla (ceea ce este imposibil); 7 ani, dacă acesta ar creşte cu 50% pe 

an (puţin probabil); 16 ani, la un spor anual ele 10% şi 30 de ani, la o creştere medie anu-

ală de 10%. Cum ţările membre UE nu vor sta pe loc, dacă PIB/locuitor în UE ar creşte 

cu 3% pe an, României i-ar fi neclari 44-45 de ani, în ipoteza creşterii anuale cu 10%. 

[15] 

Comunicând prognoza PIB pe 1996 la una din ultimele întruniri ale guvernului 

Văcăroiu, se prelimina o creştere de cca 18% faţă de anul 1992, deci de 4,5% anual. 

La un ritm de creştere de minimum 10% pe an ţara noastră va atinge nivelul compat i-

bil pentru integrare în jurul anului 2005. Cu 4,5% anual (preliminaţi!) acest nivel va 

putea fi atins abia în anul 2017. 



 

 

 

 

PARTEA A II-A -  

EVIDENŢIEREA URMĂRILOR POTENŢIALE  

ALE INTEGRĂRII  

ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

Ţările Europei Centrale şi de Est au nevoie disper-

ată de UE. Deşi comunismul a murit, modelele sale 

de gândire ş: comportament persistă... Fără per-

spectiva de a se alătura Europei, aceste ţări sunt in 

pericol să recadă în formulele cunoscute ale trecu-

tului - foarte probabil o formă de naţionalism. 

George Soros 



CAPITOLUL 4 - URMĂRI PENTRU UNIUNEA 

EUROPEANĂ ALE INTEGRĂRII ŢĂRILOR CENTRAL 

 Şl EST-EUROPENE 

 
Uniunea Europeană are In prezent 15 state membre, cu o populaţie de 375 mi l-

ioane locuitori, la care s-ar putea adăuga prin aderarea celor 10 ţări central şi est-

europene alte 108 milioane locuitori (şi peste 1 milion kmp), ceea ca ar reprezenta o 

piaţă şi o putere economică şi ştiinţifică (ulterior poate politică şi mil itară) uriaşă. În 

această perspectivă, toate instituţiile comunitare se află în plin proces de restructurare 

şi transformare. încă de acum doi ani, Maurice Allais, reputatul economist francez, 

laureat al Premiului Nobel, arăta că în absenţa unor măsuri corespunzătoare pentru o 

nouă structură instituţională, inclusiv pentru o uniune politică, continuarea procesului 

de integrare pe modelul abordat în prezent ar reprezenta o sinucidere pentru Europa. 

Indiferent de costuri, UE va trebui să se lărgească - declara în toamna anului 1996, la 

Bruxelles, Jacques Santer, preşedintele Comisiei Europene. 

Principalele urmări ale integrării ţărilor central şi est-europene în UE vor fi în spe-

cial pe linie financiar-monetară şi ape» economico-socială. Bugetul comunitar va 

trebui să fie sporit prin efortul fiecărei ţări membre (proporţional cu potenţialul său 

economico-financiar), mergând în opinia unor experţi - până la dublarea acestuia; vor fi 

necesare sume aproximativ egale cu cele pe pare ţările europene cele mai dezvoltate 

le-au oferit la aderarea Irlandei, Greciei, Portugaliei şi Spaniei, luate la un loc. Es-

timările referitoare la impactul lărgirii UE asupra bugetului comunitar agregat sunt 

situate între 13 şi 21 miliarde ecu pentru şase ţări asociate. Individualizând, integrar-

ea Sloveniei (0,2 miliarde ecu), a Cehiei (2 miliarde ecu), a Slovaciei (0,9 miliarde 

ecu), a Ungariei (2,3 miliarde ecu) şi a Bulgariei (2,3 miliarde ecu), toate la un loc vor 

costa UE 7,7 miliarde ecu, adică 13% din bugetul comunitar. Tot după calculele In-

stitutului pentru Analize Economice Comparate din Viena, admiterea în UE a Poloniei 

(6,5 miliarde ecu) şi României (9,3 miliarde ecu, cele mai mari costuri pentru o ţară 

central sau est-europeană din cele 10), va cere un efort financiar de 15,8 miliarde 

ecu, adică 27% din bugetul agregat al UE [41]. Aceasta în condiţiile în care ţări cu o 

contribuţie substanţială ta bugetul comunitar (Marea Britanie şi Germania) vor să-şi 

reducă din contribuţiile financiare proprii. 

După un alt scenariu, se preconizează că la nivelul anului 1999, transferurile în 

favoarea ţărilor şi regiunilor defavorizate din UE se vor cifra la 33 miliarde ecu, în timp 

ce transferurile către noii membri ar atinge 38 miliarde ecu. Deci, povara monetară şi 

fiscală pentru cei 15 ar creşte la peste 70 miliarde ecu. În aceste condiţii, pentru UE 

ar fi mai avantajos să amâne aderarea cu drepturi depline a ţărilor est-europene, în 

speranţa menţinerii tendinţei actual o de creştere a RID în aceste ţin şi să elaboreze 
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scheme de integrare în etape, în care ţările în tranziţie să beneficieze doar parţial de 

efectele extinderii anumitor politici comunitare [46]. 

Vor trebui create noi fonduri structurale sau sporite cele existente, pentru sprijini-

rea acelor ţări, al căror PIB este mai mic decât 75% din media PIB pe ţările membre 

UE, 

Toate acestea (sporirea bugetului comunitar şi a fondurilor structurale) vor fi  

posibile prin mărirea unor impozite, de regulă în defavoarea populaţiei din ţările mem-

bre UE. Principala problemă socială a ţărilor din UE o reprezintă şomajul. Numărul 

şomerilor depăşeşte 30 milioane (în medie, peste două milioane pentru fiecare ţară 

vest-europeană membră a UE). Nu de mult, Comisia Europeană a înaintat Parlamen-

tului European un program care se bazează pe scăderea salariului minim şi pe re-

ducerea contribuţiilor sociale în scopul creării a 15 milioane noi locuri de muncă până 

în anul 2000 (jumătate din necesar, deci). 

Principalele măsuri care se aplică în ţările membre UE se focalizează în 

următoarele domenii prioritare: 

 învăţământul şi pregătirea profesională; 

 flexibilitatea forţei muncii; 

 organizarea activităţi agenţilor economici; 

 costurile nesalariale; 

 locuri noi de muncă; măsuri active pentru combaterea şomajului; 

 categoriile dezavantajate ale tinerilor. 

Una din problemele cele mai grave ale ocupării forţei de muncă se consideră cea 

a viitorului tinerilor. În acest sens, a fost pus în aplicare un ansamblu de principii şi 

de garanţii care să întărească trecerea de la şcoală la activitatea propriu-zisă în în-

treaga UE. În acest scop sunt luate măsuri preventive pentru înlăturarea nereuşitelor 

sistemului de pregătire şi perfecţionare a resurselor umane, prin reforma radicală a 

şcolii. [11] 

Întârzierile existente în realizarea Uniunii Economice şi Monetare (UEM) vor in-

fluenţa nefavorabil integrarea ţărilor central şi est-europene. în anul 1999 este preco-

nizată (deocamdată) introducerea monedei europene („euro). Răspunsul concret 

dacă se poate edifica o uniune monetară credibilă, care să cuprindă cât mai multe 

naţiuni central şi est-europene, abia atunci va fi dat. Probabil, vor trebui modificate şi 

criteriile de convergenţă prevăzute în Tratatul de la Maastricht. 

În prezent este un fapt constatat de specialişti că ţările membre UE au în struc-

tura exportului lor către ţările central şi est-europene, produse ce incorporează 

tehnologie înaltă sau cu valoarea adăugată mai înaltă (utilaje şi maşini speciale, pro-

duse chimice înalt rafinate, bunuri de larg consum de calitate superioară) [25]. Prob-

lema care se pune în UE este dacă un liber schimb total cu ţările care asigură lu-

crătorilor salarii joase din centrul şi în special din estul Europei, este convenabil 

pentru ţările comunitare industrializate şi care asigură venituri înalte" lucrătorilor lor. 

[16] 



CAPITOLUL 5 - URMĂRI PENTRU ŢĂRILE CENTRAL  

Şl EST-EUROPENE 

 
În „Cartea Albă. Pregătirea ţărilor asociate din Europa Centrală şi de Est pentru 

integrare în piaţa internă a Uniunii" se face următoarea precizare: „O aliniere pro-

gresivă la politicile comunitare care vizează construcţia pieţei interne va întări com-

petitivitatea economiilor ţărilor din Europa Centrală şi de Est şi  va mări beneficiile 

tranziţii, contribuind astfel !a instaurarea şi consolidarea stabilităţii macroeconomice". 

Această constatare din decembrie 1993 vine în contradicţie cu o alta, recentă, a In-

stitutului pentru Analize Economice Comparate din Viena: (considerând o medie a 

creşterii economice în UE de 2,5% anual şi o diferenţă iniţială de 60% între media 

PIB între cele două zone, Europei Centrale şi de Est i-ar trebui 18 ani pentru a ajunge 

din urmă Vestul cu o medie a creşterii economice de 3% pe an. ” [41] 

Comisia Europeană este de asemenea pesimistă în ceea ce priveşte distanţa 

care separă Polonia de UE, PIB/locuitor rămânând cu cca. 70% sub media UE (vezi 

tabelul din cap. 1), astfel încât dacă se va menţine un ritm constant de 6% pe an de 

creştere economică, Polonia va avea nevoie de 14 ani pentru a atinge un PIB/locuitor 

reprezentând 50% din nivelul mediu comunitar, luând în calcul o creştere anuală de 

2,5% pentru UE. 

îÎn ultimii 3 ani, ca urmare a intrării în vigoare a acordurilor de asociere între ţările 

central europene şi UE a început să fie liberalizat progresiv comerţul în zonă. Aceas-

ta a permis însă, pe ansamblu, intrarea unor produse mai competitive în statele cen-

tral şi est-europene, apariţia astfel a unor noi concurenţi economici în acestea şi de 

aici desfiinţarea unor locuri de muncă. Se apreciară de către experţi că modelele 

economice pe care se bazează acordurile de asociere au unele lacune referitoare la: 

satisfacerea cererii potenţiale a populaţiei; ocuparea resurselor umane; schimbări în 

distribuţia investiţiilor şi transferurile de capital, toate în defavoarea ţărilor asociate la 

UE. 

Există şi părerea că acordurile de asociere în loc să promoveze comerţul liber au 

devenit baza unui comerţ programat [40]. Produsele sensibile (chimice, siderurgice, 

textile, produse agricole) reprezintă încă un procent important în exporturile către UE 

ale ţărilor centrai şi est-europene (în 1093 acestea variau între 37,2% pentru Republi-

ca Cehă; 45,2% pentru Slovacia; 47,9% - Polonia, 48,3% - Ungaria; 64,5% - Bulgaria 

şi 65% pentru România). Restricţiile de pătrundere pe piaţa UE vor continua să fie 

menţinute conform acordurilor de asociere până în apropierea semnării acordurilor de 

aderare. În plus, ţările central şi est-europene trebuie să respecte standardele şi nor-

mele UE referitoare la regimul concurenţei, protecţia consumatorilor, a mediului etc. 

Avantajele deschiderii mai rapide şi mai largi a pieţei comunitare faţă de exporturile 

ţărilor central şi est-europene sunt erodate de numeroasele limitări ale concesiilor 

aplicate exporturilor de anumite produse finale sau intermediare est-europene... Asi-
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metria fluxurilor comerciale determinată de competitivitatea mai redusă a exporturilor 

ţărilor central şi est-europene pe pieţele vest-europene este posibil să conducă la 

importante deficite ale balanţelor comerciale ale ţărilor în tranziţie. [10] Problemele so-

ciale, apărute datorită transformărilor din economie, nu vor putea fi soluţionate decât 

cu mari eforturi, iar ţările central şi est-europene vor trebui să facă apel la susţinerile 

financiare, care să le fie acordat din fondurile structurate ale UE.  

În acest context, apare ca o necesitate cooperarea regională sub diverse forme a 

ţărilor central şi est-europene, aceasta reprezentând catalizatorul procesului de 

pregătire a acestor state pentru aderarea la UE. Europa centrală şt de est revine în-

cet la calea dezvoltării sale, părăsită acum o jumătate de secol cu acordul tacit al 

vestului. 



CAPITOLUL 6 - URMĂRI PENTRU ROMÂNIA 

 
După mirarea în vigoare a Acordului European care instituie asocierea între 

România şi UE au început să fie puse în aplicare conform acestuia, o serie de măsu-

ri de liberalizare treptată a importurilor româneşti provenind din ţările comunitare. 

Aceste măsuri se referă, în esenţă, la eliminarea oricăror taxe vamale aplicate pro-

duselor industriale până cel mai târziu la 1 ianuarie 2002 şi la suprimarea bârfelor 

netarifare la import încă din momentul intrării în vigoare a acordului. Concesie pe care 

România s-a angajat să !e întreprindă nu sunt simetrice cu cete aplicate de UE ţara 

a noastră având la dispoziţie o perioadă de timp mai lungă pentru liberalizarea com-

pletă a importurilor industriale din UE. Ambele părţi şi-au rezervat însă dreptul de a 

introduce sau reintroduce unele măsuri cu caracter lim itativ la import în cazul apariţiei 

unor situaţii care pot aduce prejudicii producătorilor naţionali. Aceste situaţi  sunt 

reglementate prin aplicarea clauzelor de: salvgardare (recurgerea la măsuri de 

protejare a pieţei interne, în cazul în care importurile unui produs au crescut rapid şi 

perturbă grav un anumit sector economic), respectiv antidumping (impunerea unei 

taxe antidumping cel mult egală cu marja de dumping constatată sau asumarea unui 

angajament de respectare a unui nivel minim de preţ de către exportator) [3].  

Cel puţin până în prezent, concesiile au fost mai profitabile pentru UE. Chiar 

dacă România are un avantaj ipotetic dat de asimetria concesiilor, datorită 

problemelor economice ale tranziţiei, această ocazie favorabilă nu poate fi util izată. 

Pe de altă parte, ţările UE au materializat concesiile oferite de România în avantajul 

lor, câştigând o nouă piaţă pentru produsele manufacturate, în absenţa unor 

producători interni competitivi. [24] 

De altfel, întreprinzătorii autohtoni particulari trebuie să cunoască şi să apl ice în 

activitatea lor prevederile Acordului de Asociere pentru a putea evita confruntarea 

dură cu cerinţele pieţei concurenţiale comunitare. Este necesar ca, în funcţie de evo-

luţiile economice înregistrate de ţările membre UE şi România, Acordul de Asociere 

în vigoare să fie permanent adaptat, urmărind suprimarea obstacolelor fizice şi 

tehnice privind libera circulaţie a bunurilor, serviciilor şi persoanelor, concretizată în 

eliminarea controalelor la frontieră. De asemenea, statul român trebuie să încerce să 

suprime barierele fiscale derivate din nivelul diferit de impunere şi cel al TVA, care  

constituie motive ale unor diferenţe de preţ ale unor produse, fapt care încurajează 

frauda şi împiedică eliminarea completă a controlului la frontieră. 

Procesul de armonizare legislativă între România şi UE trebuie continuat mai in-

tens. Trebuie adoptate în regim de urgenţă de noul parlament Legea concurenţei şi 

Legea falimentului, precum şi alta reglementări importante pentru acţiunea agenţilor 

economic: într-o economie de piaţă concurenţială. Legislaţiile asupra protecţia medi-

ului, protecţiei consumatorilor şi sănătăţii publice trebuie să corespundă celor din UE. 
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Un set de politici monetare realiste capabila să impulsioneze o economie care 

funcţionează grad se impune urgent Banca Naţională a României să renunţe la 

credinţa că o „mână invizibilă" reglează economia, precum şi la dogmele monetariste 

ale economiei „pure şi perfecte". Ratele înalte de dobânzilor practicate de bănci, 

menţin artificial un mediu inflaţionist, care limitează drastic dezvoltarea economică. 

România trebuie să aplice acele căi şi mijloace care să ducă la relansarea put-

ernică a producţiei, la stimularea investiţiilor, la creşterea competitivităţii produselor, 

accelerarea procesului de reformă, de restructurare, de privatizare şi de modernizare 

în vederea asigurării unei macrostabilizări durabile şi eliminării actualelor dezechilibre 

fundamentale din economie. [21]. Trebuie acordată mai multă atenţie valorificării su-

perioare a resurselor, inclusiv cele umane, creşterii productivităţii muncii, evaluării şi 

folosirii mai eficiente a potenţialului competitiv şi creativ al firmelor autohtone. De o 

deosebită importanţă este cunoaşterea de către agenţii economici opinia publică a 

implicaţiilor asocierii şi, în perspectivă, ale integrării României în UE: accesul la o 

piaţă de mari dimensiuni şi la tehnologie avansată, acces la dezvoltare şi reducerea 

diferenţelor între România şi statele dezvoltate ale continentului.  

Ca urmare a Acordului de Asociere a României !a UE, metalurgia românească a 

beneficiat de o serie de facilităţi: desfiinţarea contingentelor pentru exporturile 

româneşti pe piaţa comunitară; eliminarea treptată, până la desfiinţare a taxelor 

vamale pentru exporturile româneşti pe piaţa UE şi menţinerea de taxe vamale pentru 

importurile de produse siderurgice ale României. Facilităţile acordate României, în 

prima fază a asocierii vor fi anulate începând din 1998. Atunci piaţa românească va 

deveni liberă, iar combinatele noastre siderurgice vor intra în competiţie deschisă cu 

marile concerne occidentale [39]. Producătorii din UE fac presiuni în direcţia 

egalizării condiţiilor de fabricaţie în ţările est-europene asociate, inclusiv în România, 

astfel încât în momentul integrării acestora, produsele lor metalurgice să nu le 

afecteze vânzările de pe piaţa comunitară. Standardele de calitate ale industriilor 

siderurgice din ţările membre ale UE vor fi o barieră greu de trecut de către 

întreprinderile noastre. Important va fi să reuşim să rezistăm pe piaţa internă ca-e va 

fi invadată de produsele metalurgiei occidentale, de înaltă calitate, fabricate cu un 

consum specific redus de energie şi materii prime. Acestea vor fi mai ieftine decât 

produsele româneşti. Calcule estimative arată că efortul investigaţional pentru mod-

ernizarea şi reorientarea sectorului siderurgic se ridică la cca. 2,7 miliarde dolari 

SUA, incluzând aici şi costurile sociale [31]. Şi exemplul siderurgiei româneşti poate 

fi urmat şi de alte importante sectoare şi ramuri ale economiei naţionale: industria 

textilă, chimică; industria bunurilor de consum, alimentară, agricultura etc. 

Dobândirea de către România a calităţii de membru al UE va acutiza incontesta-

bil condiţiile de concurenţă pe piaţă, economia autohtonă va câştiga accesul nelimitat 

Ie piaţa UE şi reciproc, Lupta concurenţială între firmele româneşti şi cele aparţinând 

UE se va derula fără ingerinţa statului. După obţinerea statului de membru, Guvernul 

României nu va ivea nici o posibilitate de protejam a industriei proprii împotriva con-

curenţei vest-europene cu ajutorul taxelor vamale sau altor mijloace de apărare Cine 

nu va face faţă concurenţei va fi eliminat de pe piaţă. Timpul rămas până atunci 
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trebuie folosit pentru restructurarea şi întărirea economiei româneşti, inclusiv cu aju-

torul investiţiilor din străinătate. 

Una din condiţiile de bază în vederea integrării în UE o reprezintă politica de pro-

tecţie a mediului, care se referă în special ia modificarea comportamentelor de 

explorare şi exploatare a resurselor. Problemele de mediu nu cunosc graniţe, 

România fiind implicată în realizarea mai multor programe de acest fel cu sprijinul UE 

[4]. 



CONCLUZII 

 
Cum se poate imagina că Europa, care funcţionează 

slab în formula de 15, însă cu instituţii elaborate pentru 

şase, ar putea evita paralizia atunci când va număra 25 

sau 30 de membri? 

Jacques Chirac 

 
 

Postulatul care se degajă din studierea diverselor tendinţe integraţioniste pe plan 

european şi mondial se referă la faptul că integrarea este inseparabilă de dezvoltarea 

economică; Integrarea nu poate si fie redusă numai la factorii economici; o astfel de 

interpretate ar putea să denatureze esenţa însăşi a integrării integrarea economică 

este o etapă extrem de importantă a integrării politice (totale); tendinţele hegemonice 

trebuie excluse din acest proces. 

Lărgirea UE prin aderarea statelor central şi est-europene trebuie efectuată printr-

o integrare flexibilă care să ţină cont de schimbările în setul bine definit de politici 

comune, la care toţi membrii trebuie să participe, dar şi de schimbările proprii, carac-

teristice fiecărei ţări care a aderat sau a solicitat aderarea După părerea fostului 

premier spaniol, Felipe Gonzales, acest sfârşit de secol şi de mileniu oferă Europei 

ocazia unică de a se unifica politic, ceea ce ar echivala cu instituirea celei mai mari 

zone de pace şi stabilitate de pe continent din ultimele secole. 

În continuare este important să fie acordată o deosebită atenţie problemelor re-

gionale ale integrării, fiindcă este pe deplin demonstrat că dezvoltarea regională con-

diţionează pozitiv procesul integrării. Acest fapt a fost pe deplin verificat în cadrul 

Comunităţilor Europene după aderarea Greciei, Spaniei şi Portugaliei şi îşi găseşte o 

ilustrare în prezent în iniţiativele de integrare regională furnizate de ţările din centrul şi 

estul Europei: Acordul de Comerţ liber între ţările central europene (CEFTA); Iniţiativa 

Central Europeană (ICE), Comunicate i Economică a Mării Negre (CEMN) Cooper-

area ţărilor riverane Dunării (Comisia Dunării). În documentul adoptat la reuniunea de 

la Graz (Austria) în luna noiembrie 1996 sunt deficite principalele direcţii de acţiune, 

în vederea atingerii acestui obiectiv, accentul punându-se pe intensificarea cooperării 

economice regionale prin interconectarea activităţii membrilor ICE cu CEFTA şi 

CEMN. Toţi participanţii la reuniune au subliniat că se cer folosite condiţiile favorabile 

aflate în tranziţie pentru accelerarea integrării, fără discriminări şi fără prejudecăţi.  

Considerăm că foarte important în acest sens este obţinerea acelui „optim de in-

tegrare economică pe baza unei integrări economice deschise, care să permită 

crearea unor comunităţi economice democratice şi participativă, în egală măsură 

pentru fiecare membrii lor. În această direcţie un rol primordial revine efortului colectiv 

pentru obţinerea de progrese concrete şi rapide pe calea integrării economice. 
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Asocierea, aderarea şi integrarea în perspectivă a României în UE trebuii realiza-

te însă în concordanţă cu interesele naţionale ale României. Aderarea trebuie să 

servească promovării interesului naţional şi dezvoltării Potenţialului economic şi me-

niului cultural românesc. Astfel, în Apelul Asociaţiei Generale a Economiştilor din 

România către Preşedintele ţării, Parlament, Guvern şi partidele  politice se 

precizează: „Este necesar a fi grăbită activitatea de redresare şi dezvoltare econom-

ică în perspectiva aderării. Totodată se impune îmbunătăţirea structurii şi funcţionării 

instituţiilor statului în domeniul gestiunii reformei şi a înfăptuirii obiectivelor stabilite. 

Consideri trebuie eliminate paralelismele, încrucişările, suprapunerile, confuziile şi 

lipsa de coerenţă în elaborarea, dar mai ales în gestionarea diferitelor componente 

ale reformei, în care sunt implicate prea multe instituţii şi prea puţine răspunderi. 

Programul de aderare la UE nu poate rămâne la stadiul de principii. El  trebuie înfăp-

tuit şi corectat pe parcurs, prin grija Guvernului şi a instituţiilor sale, pentru ca efi-

cienţa lui IV asigurată sistematic" [7]. În volumul Starea Naţiunii (1918-1996). Con-

cluzii şi opţiuni pentru România de Mâine, pentru viitorul poporului român sa 

subliniază că „orientarea României spre integrarea sa în structurile europene şi euro-

atlantice presupune realism şi discernământ în raport cu noile realităţi geopolitice, 

corespunzător intereselor naţio nale". [35] 

Principiul democratic reprezintă condiţia sine qua non a integrării şi apartenenţei 

la o zonă de integrare. Astfel, UE este deschisă tuturor naţiunilor europene care au 

aceleaşi idealuri şi obiective, dar ş; niveluri de dezvoltare similare cu acelea ale actu-

alelor state membre, Este imperativ necesar ca o nouă Europă să fie edificată pe 

baza democraţiei, chiar de către popoarele şi cetăţenii acestea, în acest sens, nu 

putem să nu fim de acord cu actualul preşedinte francez, Jacques Chirac, care, la 

aniversarea a trei decenii de la semnarea Tratatului de la Roma, afirma că „numai o 

Comunitate Europeană care respectă identitatea fiecărei ţări membre, care prosperă 

prin coerenţele dintre ele şi este puternică prin instituţie sale, va putea permite mer-

sul înainte pe calea progresului economic şi social, al independenţei, securităţi şi 

demnităţii”.  

Astăzi, mai mult ca oricând este necesară gândirea creatoare pentru edificarea 

Europei unificate. Direcţiile în care ar putea acţiona aceasta gândire creatoarei sunt 

reprezentate de realizarea în condiţii cât mai bune a prevederilor economice şi mone-

tare din cadrul Tratatului da la Maastricht, cu consecinţe favorabile şi pe celelalte  

planuri, precum şi formarea în rândul cetăţenilor europeni a unei conşt iinţe asupra 

integrării europene. Fără o asemenea conştiinţă, programele şi tratatele de uniune 

europeană nu constituie decât proiecte utopice. 

Prin integrarea în Europa, dar mai ales prin eforturile proprii ale poporului nostru, 

România se va înscrie într-o altă etapă superioară a devenirii sale istorice, menţiona 

acad. Costin C. Kiriţescu. Unica modalitate de integrare a ţării noastre în Uniunea 

Europeană o constituie sincronizarea, procesului de reformă şi tranziţie cu cel al 

statelor europene pentru atingerea nivelului de dezvoltare economică şi umană din 

centrul şi apoi din vestul continentului nostru.  



OPINII ALE UNOR REPUTAŢI SPECIALIŞTI  

REFERITOARE LA INTEGRAREA EUROPEANĂ 

 
● Integrarea nu este o imagine instantanee, ca o fotografie, ci un proces oara se 

materializează în timp. Să nu ne facem prea multe iluzii privind o anumită dată...  

Jean Trastour, directorul Comitetului de asociem România - UE 

 

● Perioada de aşteptare a statelor care bat la poarta Uniunii ar putea să se pre-

lungească mai mult decât este prevăzut şi va fi diferită de la o {ară la alta 

Felipe Gonzales, fost premier spaniol 

 

● Dar există oarecare presiuni din interiorul Parlamentului European pentru a 

amâna, dacă este posibil cu câţiva ani, aderarea deplină a noilor membrii, pentru a le 

permite să se alinieze treptat la politicile UE şi, mai important, spre a întârzia impac-

tul global al cheltuielilor Comunităţii pentru viitoarea lărgire care, după cum se 

aşteaptă mulţi, va fi costisitoare. Unii membrii ai Parlamentului European cred că ar 

trebui să aibă loc o integrare treptată a candidaţilor în diverse politici, cum ar fi Polit i-

ca Agricolă Comună (PAC) şi Fondurile structurale. 

Bartholomew Dandridge, Bruxelles 

 

● Birocraţia sa (a UE - n.n.), derutantă şi foarte stratificată are drept rezultat au-

torităţi care se suprapun unele altora şi o absenţă aproape completă de politică co-

mună. Aceasta zdruncină încrederea publicului în instituţiile europene şi îi diminu-

ează voinţa de a-i transfera atribute de suveranitate. 

George Soros, Proiectul „Syndicate" 

 

● Nu suntem antieuropeni pentru că respingem cursul integrării şi centralizării 

excesive. Avem sentimentul că suntem buni europeni care pledează pentru binele 

Europei... Nu vom reveni în Sistemul Monetar European. Nu încap aici nici „dacă", 

nici „poate". Răspunsul este „nu", indiferent de circumstanţe. 

John Major, primul ministru britanic 

 

●... Suntem într-o perioadă de cursă contra cronometru cu noi înşine (...), trebuie 

să urgentăm restructurarea şi retehnologizarea, să accelerăm procesul de reformă şi 

privatizare, să îmbunătăţim sistemul de protecţie socială şi să sporim bunăstarea şi 

prosperitatea poporului. 

Sanda Duhăneanu, Departamentul pentru integrare Europeană 

 

● Tehnicienii care pregătesc procesul de aderare vor spune acelaşi lucru ca şi 

mine: aderarea are un calendar propriu, cu etape distincte... Orice am transmite UE 
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vom primi un răspuns care face referire la un calendar deja stabilit şi la strategia de 

preaderare adoptată la Essen, în decembrie 1994. 

Florin Vodiţă, Departamentul pentru Integrare Europeană 

 

● Aspectele pur economice ale teoriei integrării vest-europene îşi intensifică inter-

ferenţa cu cele de natură socială şt politică (...) vizând prerogativele independenţei şi 

suveranităţii naţionale şi ale unor organisme suprastatale. 

Gheorghe Zaman, Institutul de Economie Naţională 

 
● Noi nu dorim instituţii care ar încerca să ne controleze, să ne impună legi. să 

ne coordoneze, să ne organizeze, să ne prefabrice, instituţii care ar încerca să îşi 

impună propriile valori, ambiţii sau să ne aducă prejudicii, instituţii care ar favoriza 

interese limitate în detrimentul unor interese ale întregului. 

Vaclav Klaus, primul ministru ceh 

 

● În Slovenia ne-am dat seama cu mare surprindere că UE este de fapt departe 

de a fi un gen de asociaţie democratică - ideală, cum ne imaginasem în trecut Ne-am 

dat seama că în cadrul ei există o târguială continuă între diferitele interese, adesea 

complet neprincipială. 

Janez Dmovsek , primul ministru sloven 

 

● Nu cer decât un singur lucru - vă rugăm lăsaţi-ne în pace, lăsaţi-ne să ne re-

zolvăm singuri problemele şi o vom face prin mijloace democratice. Ajutaţi-ne, dar, nu 

ne daţi lecţii. Sunt profund convins că la presiunile Rusiei, Occidentul se va comporta 

din nou aşa cum a făcut până în prezent, întorcându-ne eroic spatele. Nu va fi pentru 

prima oară. 

Ferdinand Staneek , Slovacia 

 

● Unora le este teamă că unificarea va aduce o mega Europă cu mai multă b i-

rocraţie şi mai puţine drepturi pentru ţări sau regiuni izolate; le este frică de pierderea 

identităţii naţionale. 

Andreas Khol, secretar general al Uniunii Democratice europene 

 

● Şi intrarea României se va produce în viitorul apropiat, cu condica ca dl. lliescu 

să nu fie la putere... Comisia şi Statele membre ale UE vor stabili lista exactă a re-

formelor ce trebuie introduse în economia românească. 

François Froment Maurice, responsabil  

cu relaţiile internaţionale al Forţei Democrate Franceze 



ANEXE 

Anexa 1 - CRITERII pe care ţările candidate la aderare  
trebuie să le îndeplinească 

I. Economica 

1. Funcţionarea mecanismelor şi instituţiilor economiei de piaţă 

2. Capacitatea de a face faţă concurenţei 

 

II. Politice şi sociale 

1. Respectarea drepturilor omului 

2. Întărirea instituţiilor democratice 

3. Capacitatea de a-şi asuma angajamente în cadrul Politicii Externe şi de Secu-

ritate 

Comune (PESC) 

 

OBSTACOLE ÎN CALEA ADERĂRII LA UE 

I. Respectarea 

1. - principiilor guvernării UE 

2. - legislaţiei europene 

 

II. Asigurarea 

1. Celor patru libertăţi fundamentale (libera circulaţie a cetăţenilor, bunurilor, cap i-

talurilor şi serviciilor) 

Respectării criteriilor de aderare conţinute în Tratatul de la Maastricht 

3. Transparenţei şi performanţelor pe toate planurile 

 

III. Realizarea de către UE 

1. A unui buget comunitar adecvat 

2. A Uniunii Economice şi Monetare (UEM) şi Politicii Agricole Comunitare 

(PAC) 

3. Redimensionării fondurilor de ajutor structural 

4. Perfecţionării instituţiilor comunitare 
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Anexa 2 - DURATE ale negocierilor de aderare la UE 

Ţara 

Pregătirea 

opiniei  

(nr. luni) 

Decizia de în-

ceperea a ne-

gocierilor  

(nr. luni) 

Durata nego-

cierilor 

(nr. luni) 

Perioada 

totală (nr. 

an/nr. luni) 

NORVEGIA
*
  4 1 12 2/1 

FINLANDA 8 3 13 2/9 

SUEDIA
** 

13 6 13 3/6 

AUSTRIA 24 18 13 5/5 

NORVEGIA  2 33 19 5/5 

GRECIA 7 6 34 5/6 

MAREA BRITANIE 6 33 19 5/7 

DANEMARCA 6 33 19 5/7 

IRLANDA 6 33 19 5/7 

SPANIA 16 2 76 8/5 

PORTUGALIA 14 5 80 8/9 

TURCIA 32 - - - 

MALTA 35 -  - - 

CIPRU 36  - -  

Sursa: dialog European, septembrie/octombrie nr. 5/1996, p. 15. 
* 
Norvegia a trecut de două ori prin procedura de aderare, aşa încât a avut două intrării  

Separate 

** Austria şi Suedia au negociat deja acorduri referitoare la spaţiul European (care au du-

rat 3,5 ani) înaintea negocierilor cu UE. 

 



 447 

Anexa 3 - Tabloul cronologic al integrării europene 

 
05.09.1944: este creată la Londra (Sediul va fi la Bruxelles), Organizaţia Beneluxului, 

o Uniune interguvernamentală, vamală, şi apoi economică, formată din 

Belgia, Luxembourg şi Olanda, Posedă Consiliu de miniştri propriu, 

care consultă periodic parlamentele statelor membre 

19.09.1946:  la Zurich (Elveţia), Winston Churchill solicită fondarea Statelor Unite ale 

Europei 

11.111947: „Întâlnirea de la Paris": participă delegaţi ai Mişcării Engleze pentru Eu-

ropa Unită, Consiliului Francez pentru o Europă Unită, Ligii. Economice 

Belgiene pentru Cooperare Europeană şi Uniunii Europene a Feder-

aliştilor. La 14 decembrie, delegaţii reuniţi tot la Paris, hotărăsc con-

vocarea „Congresului Europei" 

17.03.1948: se semnează Tratatul de la Bruxelles, de instituire a Uniunii Occ identale 

(UO) compusă din Franţa, Marea Britanie şi a Organizaţilor ţărilor Bene-

luxului (vezi şi 23.10.1954). Obiective: cooperarea interguvernamentală, 

politică, militară, economică şi culturală. UO reprezintă un tratat de se-

curitate mutuală pe termen de 50 ani împotriva unui atac armat asupra 

ţărilor membre, între care stabileşte relaţiile de cooperare de mai sus; 

este şi sub numele de Pactul de la Bruxelles. 

26.03.1948: se semnează Ia Turin (Franţa), un protocol între Franţa şi Italia pentru 

crearea Uniunii Vamale FRANCITAL. Pe de altă parte, Franţa, Italia şi 

ţările Benelexului urmau să formeze FIBENEL, iar Marea Britanie şi 

ţările scandinave - UNISCAN (cele trei proiecte nu s-au concretizat 

efectiv) 

16.04.1948: se înfiinţează la Paris, cu sediul tot aici, Organizaţia Europeană pentru 

Cooperare Economică (OECE). Obiectivul principal: distribuirea aju-

torului Marshall, apoi cooperarea interguvernamentală în domeniile eco-

nomic şi financiar. Membrii: 18 state vest europene, inclusiv Turcia 

8-10.05.1948: Comitetul de coordonare a unităţii europene convoacă Congresul de la 

Haga sau Congresul Europei, care demonstrează suportul larg pentru 

cauza unităţii europene"; este solicitată crearea unui Consiliu al Europei   

25. 10.1948: Comitetul internaţional caro a organizat Congresul Europei creează 

Mişcarea Europeană, organizaţie permanentă, neguvernamentală, 

pentru promovarea Uniunii Europene. Preşedinţi de onoare ai acestei 

organizaţii au fost aleşi: Leon Blum, Winston Churchill, Siynor de 

Gasperi, Henri Spaak 

05.05.1949: la Londra este creat Consiliul Europei. Sediul la Strasbourg. Obiective - 

cooperare interguvernamentală, culturală, socială, tehnică, precum şi 

încheierea de convenţii europene. Dispune de o importantă Adunare 

consultativă 
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09.05.1950: pe baza unui proiect aparţinând lui Jean Monnet, ministrul francez al 

afacerilor externe, Robert Schuman îşi prezintă planul care-i poartă nu-

mele şi care susţine ideea unei comunităţi economice între Franţa şi 

Germania - aceasta va fi Comunitatea Europeană pentru Cărbune şi 

Oţel (CEGA) 

19.05.1950: crearea la Paris, cu sediul tot aici, a Uniunii Europene de Plăţi, 

desprinsă din OECE, ca o „casă de dearing" monetar 

24.10.1950: preşedintele francez al Consiliului de Miniştri, René Pleven, propune 

printr-un plan care-i poartă numele, crearea armatei europene integrate 

şi respectiv a Comunităţii europene a Apărării (CED) (vezi şi 

27.05.1952) 

18.04.1951: prin Tratatul de la Paris, semnat de Franţa, Germania, Belgia, Italia, 

Luxembourg şi Olanda („cei şase"), se instituie CECA cu sediul la Lux-

embourg. Tratatul va intra în vigoare la 23.07.1952 

27.05.1952: se semnează la Paris Tratatul de Constituire a CED de către „cei şase" 

care urmează a fi ratificat de fiecare din ţările membre (vezi 30.08.1954) 

10.08.1952: sub preşedinţia lui Jean Monnet îşi începe activitatea Autoritatea Su-

premă - organul executiv al CECA 

10.09.1952: la Strasbourg, miniştrii de externe ai „celor şase" state membre ale 

CECA însărcinează prima Adunare Generală a CECA să elaboreze un 

proiect de tratat pentru o Comunitate Politică Europeană, care va fi 

înaintat pe 10.03.1953 

... 1952: se formează Consiliul Nordic, organ interguvemamental de cooperare eco-

nomică, culturală şi tehnico-ştiinţifică, alcătuit din Danemarca, Finlan-

da, Islanda, Norvegia şi Suedia 

01.07.1953: semnarea Convenţiei de la Paris, care instituie Organizaţia Europeană 

pentru Cercetări Nucleare (CERN) 

30.08.1964: Adunarea Naţională Franceză respinge Tratatul de constituire a CED; în 

felul acesta Planul Pleven eşuează 

23.10.1954: crearea la Paris (cu sediul tot aici) a Uniunii Europei Occidentale (UEO), 

din statele membre ale UO, la care se adaugă Italia şi R.F. Germania 

Obiective: cooperarea interguvernamentală militară şi culturală. Are 

Adunare parlamentară proprie 

01-02.08.1955: miniştrii  afacerilor externe ai ţărilor membre CECA, reuniţi la Messina 

(Italia;, decid să relanseze construcţia europeană după eşecul CED. 

Este constituit un Comitet al Experţilor sub preşedinţia lui Paul-Henn 

Spaak. „Comunicatul Messina" hotărăşte că integrarea vest-europeană 

trebuie continuată mai întâi pe plan economic, Piaţa Comună fiind prim-

ul obiectiv al acţiunii lor viitoare 

06.08.1955: crearea la Paris a Acordului Monetar European, care înlocuieşte Uni-

unea Europeană de Plăţi, facilitând reglarea balanţei de plăţi între 

băncile centrale din statele vest-europene 
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...1956: este dat publicităţii raportul Spaak, întocmit sub coordonarea lui Paul-

Henri Spaak, care analizează posibilitatea unei uniuni economice gen-

erale şi a unei cooperări în domeniul energiei 

13.05.1956: la Veneţia „cei şase" miniştri de externe hotărăsc începerea tratativelor 

în scopul fondării Comunităţii Economice Europene (CEE) şi a Comuni-

tăţii Europene pentru Energie Atomică (Euratom) 

25.03.1967: la Roma, „cei şase" semnează tratatele pentru fondarea Comunităţii 

Economice Europene sau Piaţa Comună şi Comunităţii Europene 

pentru Energie Atomică, ambele cu sediul la Bruxelles  

01.01.1958: intră în vigoare tratatele de la Roma Walter Hallstein este primul 

preşedinte al Comisiei CEE, iar Louis Armand, primul preşedinte al 

Comisiei Euroatomului 

01.01.1959: în cadrul CEE se efectuează prima reducere de taxe vamale cu10%  

21.07.1959: şapte state membre ale OECE: Austria, Danemarca, Elveţia, Marea 

Britanie, Norvegia, Portugalia şi Suedia hotărăsc crearea Asociaţiei Eu-

ropene a Liberului Schimb (AELS) 

20.10.1959: se înfiinţează la Stockholm, AELS, care va avea sediul la Geneva. Ob i-

ectiv principal: stabilirea unei uniuni vamale între cele şapte ţări mem-

bre. Acordul va intra în vigoare pe 03.05.1960: mai 1960 

Mai 1960: crearea Fondului Social European 

14.12.1960: se înfiinţează la Paris, cu sediul tot aici, Organizaţia pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică (OCDE). Obiective: cooperare interguvernamen-

tală în domeniul economic şi financiar, studii asupra dezvoltării, chest i-

uni sociale şi educative. State membre: ţările OECE, plus Canada, Ja-

ponia, SUA 

01.01.1961: prima armonizare a tarifelor vamale naţionale ale celor şase în scopul 

unei vămuiri unitare la extern 

10.02.1961: se deschide Conferinţa de la Paris a şefilor de stat şi de guvern din Piaţa 

Comună („cei şase") pentru â se încerca realizarea comunităţii politice 

europene. Sub conducerea lui Christian Fouchet, o comisie specială va 

elabora un plan în acest scop (Planul Fouchet) 

28.06.1961: „cei şase" adoptă o rezoluţie asupra posibilităţilor de cooperare politică 

între ei 

09.07.1961: semnarea acordului de asociere a Greciei la CEE 

18.07.1961: „cei şase", reuniţi lângă Bonn, dau publicităţii Declaraţia de la Bad Go-

desberg asupra uniunii politice, redactată de un grup de experţi condus 

de ambasadorul Christian Fouchet 

31.07.1961: Irlanda înaintează cererea de aderare la CEE 

09.08.1961: Marea Britanie înaintează cererea de aderare la CEE 

10.08.1961: Danemarca înaintează cererea de aderare la CEE 

18.1 Or 1961: este semnată la Torino, Carta Socială Europeană care garantează 

drepturile sociale şi economice, fundamentale ale cetăţeanului (vezi şi 

26.02.1965) 
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19.10.1961: Franţa prezintă Proiectul de tratat pentru Uniunea Politică a celor şase" 

(Planul Fouchet I) 

08.11.1961: încep tratativele de aderare a Marii Britanii la CEE 

14.01.1962: miniştrii „celor şase" convin asupra primelor 4 reglementări privind piaţa 

agricolă, a primelor reglementări de finanţare a acesteia, precum şi 

asupra ordonanţei privind concurenţa 

18.01.1962: Franţa prezintă în faţa Comisiei Europene, Planul Fouchet II, care este, 

de fapt varianta I, revizuită de „cei şase" 

30.01.1962: intrarea în vigoare a Politicii Agricole Comune (PAC) 

28.02.1962: intră în vigoare Acordul de Asociere a Greciei la Piaţa Comună 

17.04.1962: se întrerup tratativele privind Uniunea Politică Europeană întrucât nu s -a 

ajuns ia o înţelegere asupra Planului Fouchet II 

30.04.196?: Norvegia înaintează cererea de aderare la CEE 

14.01.1963: preşedintele de Gaulla opune veto-ul său la aderarea Marii Britanii la 

CEE. După 4 zile Franţa va solicita amânarea sine die a negocierilor în-

tre „cei şase”şi Marea Britanie 

22.01.1963: semnarea la Paris a Tratativului de prietenie şi colaborare franco-vest 

german (Tratatul de la Elysée) 

20.07.1963: semnare la Yaoundé (Camerun) a Convenţei de asociere la a 17 state 

africane (Convenţia de la Yaoundé) (vezi 29.07.1969) 

12.09,1963: semnarea Convenţiei de asociere a Turciei la CEE 

23.12.1963: un nou acord asupra PAC este realizat de „cei şase" la Bruxelles  

25.02.1964: Consiliul de miniştri ai „celor şase" decide fuzionarea celor trei comun i-

tăţi: CECA, Euratom şi CEE până la 01.01.1967 (vezi 08.04.1965 şi 

01.07.1967) 

26.02.1965: intră în vigoare Carta Socială Europeană 

08.04.1965: semnarea de către .cei şase" a Tratativului de fuzionare a CECA, Eurat-

om şi CEE care formează Comunităţile Europene (CE) 

13-14.05.1965: acordul „celor şase" asupra revizuirii programului de cercetări al Eur-

atom-ului, protecţiei pieţei europene a fructelor şi legumelor şi reorgani-

zarea pieţei mondiale a cerealelor 

17-25.05.1965: au loc primele convorbiri dintre Comunităţile Europene (CE) şi Repub-

lica Socialistă Federativă Iugoslavia privitoare la dezvoltarea schim-

burilor comerciale (vezi 01.05.1970) 

28-30.06.1965: negocierile privind finanţarea PAC eşuează; Franţa declanşează o 

criză de 7 luni prin „politica scaunelor goale" (absentează de la negoc i-

eri) 

29.01.1966: „compromisul de la Luxembourg impune votul în unanimitate asupra 

oricărui subiect esenţial pentru statele membre ale Comustăţilor Euro-

pene 

11.05.1966: acordul „celor şase" asupra finanţării PAC şi asupra realizării uniunii 

vamale cu începere de la 01.07.1968 

01.01.1967: intrarea în vigoare a Pieţei Comune a fructelor şi legumelor 
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10.05.1967: Marea Britanie înaintează pentru a doua oară cererea sa de aderare la 

CE; de asemenea se depune o a doua cerere de aderare din partea Ir-

landei 

11.05.1967: Danemarca depune o a doua cerere de aderare la CE 

29-30.05.1967: se desfăşoară Conferinţa la nivel înalt a „celor şase" cu ocazia celei 

de-a zecea aniversări a Tratatelor de la Roma 

01.07.1967: fuziunea executivelor celor trei comunici europene - CECA, CEE şi Eurat-

om. Se instituie un Consiliu unic şi o Comisie unică a Comunităţilor Eu-

ropene (CE). Jean Rey este primii preşedinte a! Comisiei Europene a CE 

(vezi 02.07.1970) 

24.07.1967: Norvegia înaintează pentru a doua oară cererea de aderare la CE  

28 07.1967: Suedia înaintează cererea de aderare la CE 

22.03.1968: Comisia Europeană respinge o reformă a structurilor agricole 

01.07.1968: intră în vigoare Uniunea vamală, tariful exterior comun şi pia|£ agricolă 

unică între „cei şase" 

08.11.1968: în vederea realizării pieţei comune a resurselor de muncă, în cadrul CE 

se garantează accesul liber al forţei de muncă 

23.12.1968: Comisia Europeană aprobă Planul Mansholt privind reforma agricu lturii 

CE 

04.03.1969: Tunisia şi Marocul devin membri asociaţi la CE 

29.07.1969: semnarea celui de-a! doilea acord Yaoundă care va intra în vigoare la 

01.01.1971 

01-02.12.1969: întâlnirea la vârf de la Haga a „celor şase” state membre ale CE; s -a 

discutat despre: adâncirea integrării şi extinderea CE: Producerea 

etapizată a Uniunii Economice şi Monetare (UEM) până în 1980 (Planul 

Wemer, după numele preşedintelui Consiliului de miniştri al Luxembour-

gului Pierre Werner); înlocuirea contribuţiilor directe bugetare ale state-

lor membre cu resursele proprii ale CE: cooperarea pe plan politic; în-

ceperea negocierilor de aderare cu Danemarca, Irlanda, Marea Britanie şi 

Norvegia 

19-22.12.1969: Consiliul de Miniştri al CE ia decizii importante asupra finanţării PAC 

şi acordării de competenţe sporite Parlamentului European (PE) pentru 

întocmirea bugetului comunitar. Parlamentul va propune Consiliului 

modificările asupra cheltuielilor obligatorii adoptate cu majoritate simplă 

01.01.1970: CE preiau competenţele de comerţ exterior de la statele membre 

21.04.1970: Consiliul de Miniştri al CE decide constituirea resurselor şi mijloacelor 

financiare proprii ale CE 

22.04.1970: sunt întărite puterile Parlamentului European (PE) 

01.05 1970: este încheiat primul acord comercial între CE şi o ţară socialistă (RSF Iugo-

slavia) 

30.08.1970: începe la Luxembourg a doua rundă ca negocieri privind aderarea 

Danemarcei, Irlandei, Marii Britanii şi Norvegiei 

02.07.1970: Franco L. Malfatti este ales a! doilea preşedinte al Comisiei Europene 
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08.10.1970: este definitivat şi aprobat Planul Werner de realizare a UEM 

27.10.1970: este prezentat Raportul Danguon asupra perspectivelor unificăriipolitice a 

CE 

05.12.1970: se semnează Acordul de Asociere la CE a Maltei, care va intra în 

vigoare la 01.04.1971 (vezi şi 16.07.1990) 

09.02.1971: Consiliul de Miniştri al CE decide la Bruxelles introducerea etapizată a 

UEM; prima etapă a Planului Werner va fi lansată !a 22.03.1971 

01.07.1971: CE introduc aplicarea sistemului generalizat de preferinţe vamale în 

comerţul cu 91 de ţări 

23.01.1972: la Bruxelles sunt semnale Tratatele de aderare la CE a Danemarcei, 

Irlandei, Marii Britanii şi Norvegiei, care urmează a fi ratificate de parla-

mentele naţionale ale acestor state (Norvegia nu va ratifica tratatul - vezi 

25.09.1972). .Cei şase" devin cei nouă". Aderarea va intra în vigoare la 

01.01.1973 

21.03.1972: se introduce „şarpele monetar flotant" (Comisia Europeană şi guvernele 

ţărilor membre convin să permită flotări ale cursului de schimb ale 

monedelor „celor nouă" într-o marjă de 12,5%) 

22.03.1972: SICCO Mansholt este ales al treilea preşedinte al Comisiei Europene 

10.05.1972: populaţia Irlandei consimte prin referendum aderarea la CE 

13.07.1972: Camera Comunelor a Marii Britanii se pronunţă pentru aderarea la CE  

23.07.1972: semnarea Acordului de comerţ liber între CE şi 5 ţări ale AELS (Austria, 

Elveţia, Irlanda, Portugalia şi Suedia) 

25.09.1972: populaţia Norvegiei respinge printr-un referendum aderarea la CE 

02.10.1972: în urma referendumului din Danemarca, populaţia acestei ţări se pronunţă 

pentru aderarea la CE 

19-20.10.1972: întâlnirea la vârf de la Paria a CE decide primirea de noi membri aso-

ciaţi şi adoptarea unui calendar pentru înfăptuirea UEM 

19.12.1972: Cipru semnează tratatul de asociem la CE  

01.01. 1973: CE obţin competenta unică pentru politica comercială comună 

11-12.03.1973: Irlanda, Italia şi Marea Britanie rămân în afara „şarpelui monetar flo-

tant". Miniştrii de finanţe hotărăsc continuarea fluctuării moneda lor din 

ţările lor faţă de dolarul SUA 

14.05.1973: se semnează Acordul de comerţ liber cu Norvegia 

23 07.1973: miniştrii de externe ai celor nouă" adoptă raportul cooperării politice eu-

ropene (Raportul de la Copenhaga) 

26-27.07.1973 ..: se desfăşoară la Bruxelles conferinţa CE cu reprezentanţi a 46 

state din zona Africa, Caraibe şi Pacific (ACP) privind desfăşurarea 

relaţiilor reciproce 

05.10.1973: se semnează Acordul de comerţ liber cu Finlanda 

21.01.1974: miniştrii muncii ai „celor nouă" adoptă programul social al CE care 

propune acţiuni pentru: ocuparea forţei de muncă, armonizarea con-

diţiilor de viaţă şi muncă şi implicarea partenerilor sociali în deciziile 

comune 
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9-10.12.1974: la propunerea lui Valéry Giscard d”Estaing şefii de state şi de guverne 

ai „celor nouă" hotărăsc la Paris întâlniri periodice, instituind în felul 

acesta Consiliul European „la vârf" 

28.02.1975: se semnează la Lomé (Togo) primul Acord cu 46 state ACP privind 

problemele tehnice, financiare şi comerciale 

10-11.03.1975: Reuniunea primului Consiliu European al şefilor de stat şi de guvern 

la Dublin (Irlanda) 

18.03.1975:Consiliul de miniştri al CE decide să instituie Fondul Regional European 

09 04.1975: Camera Comunelor votează continuarea apartenenţei Marii Britanii la CE  

11.05.1975: se semnează Acordul de cooperare în CE şi Israel 

05.06.1975: populaţia britanică votează în cadrul unui referendum pentru rămânerea 

ţării în CE 

12.06.1975: Grecia depune cererea de aderare la CE 

22.07.1975: Parlamentul European începe să aprobe bugetul comunitar global 

16.09.1975: se reiau relaţiile oficiale între CE şi Republica Populară Chineză 

01-02.12.1975: Consiliul European decide la Roma introducerea paşaportului europe-

an şi participarea la dialogul Nord-Sud 

29.12.1975: Leo Tindemans prezintă raportul său privind Uniunea Europeană care 

propune adoptarea în continuare a „două viteze" pentru integrarea euro-

peană 

16.02.1976: Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (GAER) propune Consiliului Eu-

ropean un acord de colaborare economică 

27.07.1976: încep negocierile de aderare cu Grecia care vor fi finanţate la 28.05.1979 

(vezi 01.01.1981) 

20.12.1976: Roy Jenkins este ales preşedinte al Comisiei Europene 

28.03.1977: Portugalia înaintează cererea de aderare la CE. Negocierile vor începe la 

17.10.1977 

01.07.1977: se desfiinţează taxele vamale între „cei nouă" 

28.07.1977: Spania depune cererea de aderare la CE Negocierile vor începe la 

05.02.1979 

07-03.04.1978: Consiliul European întrunit la Copenhaga hotărăşte ca termen pentru 

primele alegeri europene perioada 07-10.06.1979 

06-07.07.1978: Consiliul European hotărăşte la Bremen crearea Sistemului Monetar 

European (SME) şi a unităţi monetare europene 

05.09.1978: încep negocierile privind pescuitul între ţările membre ale CE (vezi 

25.01.1983) 

04-05.12.1978: Consiliul European hotărăşte la Bruxelles intrarea în vigoare a SME 

începând cu 01.01.1979 

13.03.1979: intră în vigoare (retroactiv de la 01.01.1979) SME şi devine efectivă ca 

monedă de cont ecu-ul (European Currency Unit). SME înlocuieşte sis-

temul „şarpelui monetar flotant" 
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06-10.06.1979: au loc în cele nouă state membre ale CE primele alegeri europene, 

generale şi directe (prin sufragiu universal) pentru Parlamentul European 

(PE) 

17-20.07.1979: la Strasbourg se desfăşoară prima şedinţă a PE ales prin sufragiu 

universal. Simone Veil este aleasă prima preşedintă a PE  

31.10.1979: se semnează la Lomé (Togo) al II-lea Acord Lomé, între CE şi 58 state 

ACP 

07-08.03.1980: se semnează Acordul de coopeiare între CE şi statele membre 

ASEAN 

02.04.1980: se semnează Acordul de cooperare între CE şi RSF Iugoslavia 

12-13.06.1980: la Veneţia, Consiliul European adoptă o declaraţie privind conflictul 

din Orientul Apropiat 

28.07.1980: se semnează Acordul de cooperare între CE şi R.S. România 

06.10.1980: Comisia Europeană constată criza industriei siderurgică şi a oţelului şi 

solicită Consiliului European aprobarea pentru introducerea cotelor de 

producţie 

01.01.1981: Grecia devine al zecelea membru al CE 

06 şi 20.01.1981: miniştrii de externe german şi italian propun intensificarea 

cooperării politice europene (iniţiativa Genscher-Colombo) 

06.01.1981: Goston Thom este ales preşedinte al Comisiei Europene 

13.10.1981: Consiliul European întrunit la Londra aprobă Raportul pentru intensifi-

carea cooperării politice europene 

:04.01.1982 miniştrii de externe ai statelor membre ale CE condamnă în cadrul unei 

conferinţe extraordinare situaţia din Polonia şi instituirea legii marţiale în 

această ţară europeană 

19.02.1982: Pieter Dankert est* ales al doilea preşedinte al PE  

23.02.1982: populaţia Groenlandei votează în cadrul unui referendum pentru aderarea 

la CE 

30.06.1982: este semnată Declaraţia comună & PE, Comisiei Europene şi  Consiliului 

European privind garantarea unei mai bune desfăşurări a proceduri) bu-

getare 

25.01.1983: „cei 10" membri ai CE convin, după 6 ani de negocieri asupra politicii 

comune privind pescuitul 

17-19.06.1983: Consiliul European întrunit la Stuttgart dă publicităţii Declaraţia 

solemnă privind Uniunea Europeană (UE) 

14.02.1984: proiectul Tratatului privind fondarea Uniunii Europene (UE), elaborat de 

un comitet instituţional sub conducerea lui Altiero Spinelli este adoptat 

de PE 

14-17 06.1984 al doilea sufragiu universal pentru PE 

25-26.06.1964: Consiliul European întrunit la Fontainableau ia decizii privind const i-

tuirea Comitetului Doodge pentru probleme instituţionale şi a 

Comitetului Adonnino pentru o Europă a cetăţenilor 

24.07.1984: Pierre Pllimlin este ales al treilea preşedinte al PE 
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26.09.1984: este parafat Acordul privind cooperarea comercială şi economică între 

China şi CE 

08.12.1984: este semnat a! lII-lea Acord Lomé între CE şi 65 state ACP 

07.01.1985: preşedinte ai Comisiei Europene este ales Jacques Delors 

09.03.1985: este prezentat Raportul Doodge, care recomandă organizarea unei con-

ferinţe guvernamentale privind UE  

29-30.03.1985: Consiliul European întrunit la Bruxelles aprobă Programul  Integrat 

Mediteranean (PIM) care va facilita şi aderarea la CE a Spaniei şi Por-

tugaliei 

12.06.1985: sunt semnate documentele de aderare a Spaniei şi Portugaliei la CE 

14.06.1985: Comisii Europeană prezintă Cartea Albă pentru realizarea interne unice - 

în localitatea Louvain la Neuve (Walonia, Belgia) este creată la iniţiativa 

a 9 organizaţii interregionale europene, Adunarea Regiunilor Europei 

(ARE). Obiective: facilitarea şi organizarea cooperării regiunilor euro-

pene, întărirea reprezentării regiunilor pe lângă instituţiile europene şl 

participarea lor la edificarea unei noi Europe 

20.06.1985: este înaintat Consiliului European, Raportul Adonnino privind  ancorarea 

CE în conştiinţa cetăţenilor săi 

28-29.06.1985: Consiliul European întocmit la Milano hotărăşte convocarea unei con-

ferinţe guvernamentale pentru modificarea Tratatelor de la Roma, con-

form art. 236 al Statutului CE 

02.-03.12.1985: Consiliul European întrunit la Luxembourg propune efectuarea re-

formei instituţionale a CE şi extinderea competenţelor comunitare 

privind politica externă comună 

01.01.1986: prin aderarea Spaniei şi Portugaliei, CE numără 12 membri  

17 şi 26.02.1986: se semnează de către guvernele celor 12 state, „Documentele eu-

ropene centralizate" 

01.01.1987: îşi începe activitatea la Bruxelles, Secretariatul cooperării politice euro-

pene  

01.01.1987: sir Henri Plumb este ales al patrulea preşedinte al PE  

20.01.1987: Turcia depune cererea de aderare la CE 

01.07.1987: intră în vigoare Actul Unic European, care întăreşte participarea PE în 

procesul legislativ ai CE 

11-12.02.1988: Consiliul European adoptă la Bruxelles „Planul Delors” privind reforma 

sistemului de finanţare a comunităţii, a politicii agricole şi dublarea 

valorilor fondurilor structurale ale QE 

29.03.1988:Comisia Europeană prezintă Raportul Cechini privind costurile în cazul 

nerealizării UE, care cuantifică avantajele pieţei interne unice  

28.09.1988: este semnat Acordul comercial şi de cooperare a CE cu R.P. Ungară 

... 1968: se conturează ideea facilitării recunoaşterii CE ca entitate distinctă în 

cadrul ONU 

15-18.06.1989: se desfăşoară a patra oară alegeri, prin sufragiu universal pentru 
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26-27.06.1989: Consiliul European hotărăşte la Madrid organizarea unei conferinţe 

guvernamentale, conform Planului Delors, pentru crearea Uniunii Eco-

nomice şi Monetare (UEM) 

29.06.1989: Spania intră în SME 

14.07.1989: în cadrul întâlnirii la nivel înalt de la Paris a Grupului celor 7 ţări puternic 

industrializate se hotărăşte acordarea de ajutor financiar şi economic 

Poloniei şi Ungariei. Comisia Europeană este însărcinată cu coordo-

narea acestui ajutor 

17.07.1989: Austria depune cererea de aderare la CE 

26.07.1989: Enrique Baræn Crespo este ales al cincilea preşedinte al PE după intro-

ducerea alegerilor europene 

19.09.1989: este semnat Acordul comercial şi de cooperare a CE cu Polonia 

15.12.1989: este semnată a patra Convenţie Lomé între CE şi 68 state ACP 

19.12.1989: încep negocierile între CE şi AELS pentru intensificarea cooperării şi 

crearea Spaţiului Economic European (SEE) 

09.05.1990: este semnat Acordul comercial şi de cooperare între CE şi Bulgaria 

08.06.1990: este semnat Acordul comercial şi de cooperare între CE şi România 

19.06.1990: este semnat la Luxembourg, cel de-al doilea Acord Schengen privind 

libera circulaţie a persoanelor între „cei 12" 

25-26.06.1990: Consiliul European convocat la Dublin hotărăşte convocarea Con-

ferinţelor guvernamentale pentru înfăptuirea UEM şi a Uniunii Politice 

01.07.1990: intră în vigoare prima etapă a UEM - Germania federală stabileşte o 

uniune vamală şi monetară cu Germania de răsărit (R.D. Germană vezi 

21.08.1990) 

04.07.1990: Cipru înaintează cererea de aderare la CE 

16.07.1990: Malta înaintează cererea de aderare la CE 

10-19.08.1993: are loc la Bucureşti întâlnirea miniştrilor pentru reforma economice 

din ţările central şi est-europene cu reprezentanţi ai CE 

21.08.1990: Comisia Europeană adoptă un pachet de măsuri pentru încorporarea în 

CE a R.D. Germane 

03.10.1990: prin intrarea în vigoare a Tratatului de stat (intre R.F.G. Germania şi  R.D. 

Germană se realizează unificarea celor două state germane; astfel cele 

cinci noi landuri federale dobândesc apartenenţa la CE 

06(08).10.1990: Marea Britanie devine al zecelea membru al SME 

14-15.12.1990 . Consiliul European confirmă la Roma că lucrările celor două con-

ferinţe guvernamentale privind UEM şi Uniunea Politică vor fi realizate în 

paralel şi neîntrerupt pentru a pune la punct Tratatul asupra Uniunii Eu-

ropene 

01.03.1991: este semnat Programul Phare de asistenţă din partea CE  pentru 

România 

29.03.1991: Polonia şi statele Acordului de la Schengen convin asupra liberei circu-

laţie a persoanelor, acordul va intra în vigoare la 08.04.1991 
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24.06.1991: miniştrii de finanţe ai „celor 12" convin pentru unificarea taxei pe valoarea 

adăugată şi a taxelor de consum pentru alcool, tutun şi uleiuri minerale 

în ţările membre CE 

25.06.1991: Spania şi Portugalia aderă la Acordul (Convenţia) de la Schengen 

01.07.1991: Suedia depune cererea de aderare la CE 

09-10.12.1991: Consiliul European întrunit la Maastricht (Olanda) hotărăşte asupra 

semnării Tratatului privind Uniunea Europeană (vezi 07.02.1992) 

16.12.1991: reprezentanţi ai CE şi ai Republicii Federative Cehă şi Slovacă, Poloniei 

şi Ungariei semnează la Bruxelles, „Convenţia Europa"  

13.01.1992: Egon Klepsch este ales al şaselea preşedinte al PE  

07.02.1992: este semnat la Maastricht, Tratatul privind Uniunea Europeană. (De 

acum Comunităţile Europene pot fi numite şi Uniunea Europeană) 

18.03.1992: Finlanda depune cererea de aderare la Uniunea Europeană (UE) 

15.04.1992: moneda portugheză este inclusă în SME  

02.05.1992: miniştri de externe ai statelor membre ale UE şi ai statelor AELS 

semnează la Porto, Acordul privind crearea Spaţiului Economic Euro-

pean (SEE) (vezi 01.01.1994) 

20.05.1992: Elveţia depune cererea de aderare la UE 

20-21.05.1992: are loc prima rundă de negocieri în vederea asocierii României la UE 

02.06.1992: 50,7% din populara daneză votează în cadru! unui referendum naţional 

împotriva Tratatului de la Maastricht privind UE  

20.09.1992: 51,05% din populaţia Franţei votează pentru Tratatul de la Maastricht în 

cadrul unui referendum naţional 

iunie 1993 Consiliul European întrunit la Copenhaga analizează raportu! asupra 

pregătirii aderării ţărilor asociate din Europa Centrală şi de Est 

12.10.1993: după hotărârea definitivă a Tribunalului Constituţional Federal  al Germa-

niei, ratificarea Tratatului de la Maastricht este încheiată în toate statele 

UE, cu excepţia Danemarcei 

14-15.10.1993: are loc la Bucureşti prima întâlnire a Comisiei reunite România – UE 

29.10.1993: Consiliul European reunit special la Bruxelles stabileşte secole noilor 

instituţii comunitare: Institutul Monetar European va avea sediul la 

Frankfurt pe Main, Europolul (Organizaţia Poliţiei Comunitare) în Olan-

da, iar Agenţia Europeană pentru Mediu în Danemarca 

01.11.1993: intră în vigoare Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeană 

10.11.1993: Consiliul European întrunit la Bruxelles analizează situaţia economică a 

UE. Preşedintele Comisiei Europene, Jacques Delors prezintă raportul 

„Creştere, dezvoltare, capacitatea concurenţială şi ocuparea forţei de 

muncă" 

01.01.1994: începe să fie efectiv SEE; intră în vigoare a doua etapă a UEM; este 

înfiinţat Institutul Monetar European, ca precursor al Băncii Centrale a 

UE 
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18.01.1994: la Atena se desfăşoară consultări politice mult ilaterale între tro*ka UE 

(Franţa, Germania, Italia) şi 6 ţări central şi est europene (Bulgaria, 

Cehia, Polonia, România, Ungaria şi Slovacia) 

01.02.1994: intră în vigoare Acordul de Asociere la UE pentru Polonia şi Ungaria 

16 03.1994: după Finlanda, Austria şi Suedia, Norvegia încheie, la rândul ei, nego-

cierile de aderare cu UE 

31.03.1994: Ungaria depune cererea de aderare la UE 

05(08).04.1994: Polonia depune cererea de aderare la UE 

19.04.1994: sa desfăşoară la Luxembourg al doilea dialog politic multilateral, la nivel 

ministerial între troika UE şi cele 6 ţări central şi est europene asociate 

UE 

03.06.1994: are loc la Atena primul dialog politic multilateral în formula 12+6, între 

ţările membre UE şi cele 6 ţări central şi est europene asociate 

09-12.06.1994: se desfăşoară al patrulea sufragiu universal pentru UE 

12.06.1994: populaţia Austriei votează în procent de 66,4% pentru aderarea la UE  

19.07.1994: Klaus Hönsch este ales al şaptelea preşedinte al PE  

16.10.1994: în cadrul unui referendum 57% din populaţia Finlandei votează pentru 

aderarea la UE: în Suedia, 

13.11.1994: 52,2% din cetăţeni hotărăsc aderarea la UE  

27-28.11.1994: 52,2% din alegătorii norvegieni votează contra aderării la UE  

09-10.12.1994: Consiliul European adoptă la Essen, Strategia de pregătire a aderării 

ţărilor asociate din Europa Centrală şi de Est (Strategia de pre-aderare) 

01.01.1995: intră în vigoare Tratatele de aderare la UE a Austriei, Finlanda şi Suediei  

09.01.1995: Austria intră în SME 

19.01.1995: după dezbateri furtunoase, PE se pronunţă pentru validarea componenţei 

noii Comisii Europene 

23.01.1995: Comisia Europeană îşi începe perioada de funcţionare de 5 ani sub 

preşedinţia lui Jacques Santer 

01.02.1995: intră în vigoare Acordurile de Asociere la UE pentru Bulgaria, Republica 

Cehă, România şi Slovacia 

26.03.1995: intră în vigoare Convenţia de la Schengen, care consfinţeşte libera circu-

laţie a persoanelor între Belgia, Germania, Franţa, Luxembourg, Olanda,  

Portugalia şi Spania 

12.06.1995: se semnează Acordurile de Asociere la UE a Estoniei, Letoniei şi Litu-

aniei 

22.06.1995: România depune cererea de aderare la UE 

26-27.06.1995: Consiliul European reunit la Cannes adoptă Cartea Albă intitulată 

„Pregătirea ţarilor asociate (din Europa Centrală şi de Est pentru inte-

grarea în piaţa internă a Uniunii". Consiliul confirmă constituirea unui 

„grup de reflecţie" care să pregătească pentru anul următor o conferinţă 

interguvernamentală care să discute revizuirea unor părţi ale Trasatului 

de la Maastricht 

27.06.1995: Slovacia depune cererea de aderare la UE 
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27.10.1995: Letonia depune cererea de aderare Ia UE 

28.11.1995: Estonia depune cererea de aderare la UE 

08.12.1995: Lituania depune cererea de aderare ta UE 

16.12.1995: Bulgaria depune cererea de aderare la UE 

decembrie 1995: Consiliul Europei de la Madrid definitivează Strategia de lărgire şi 

restucturare a UE 

22.01.1996: Republica Cehă depune cererea de aderare ta UE  

29.03.1996: la Torino începe Conferinţa interguvernamentală asupra reformei UE 

26.04.1996: România primeşte de la Comisia Europeană chestionarul cu întrebări 

referitoare la stadiul pregătirilor pentru aderare. Pe 25 07.1996 Guvernul 

român trimite răspunsul său (cca. 500 pg.) la Chestionarul cu 175 

întrebări 

07-08.061996: preşedinţii Austriei, Republicii Cehe, Germaniei, Mei, Poloniei, 

Ucrainei şi Ungariei se întâlnesc la Lancut (sud-estul Poloniei) pentru a 

discuta stadiul integrării europene 

10.06.1996: este semnat Acordul de Asociere la UE a Sloveniei Slovenia prezintă cu 

acest prilej şi cererea de aderare la UE 

21-22.09.1998: la reuniunea miniştrilor de finanţe ai ţărilor membre ale UE se sta-

bilesc principiile pactului de stabilitate bugetară europeană, al cărui ar-

tizan este ministrul german de finanţe Theo Waigel 

decembrie 1996: se va desfăşura la Dublin Consiliul European care va analiza princ i-

palele divergenţe comunitare 

iunie 1997: la Amsterdam se va întâlni Consul European, care va hotărî asupra re-

formei UE 

începutul anului 1998: ar putea începe negocierile de aderare cu Cipru, Malta şi ţările 

central şi est-europene 
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ACP - Africa Caraibe şi Pacific 

ABS - Asociaţia Europeană a Liberului Schimb 

ARE Adunarea Regiunilor Europei 

ASEAN - Asociaţia Statelor din Asia de Sud-Est 

BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

BIRD - Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

CE - Comunităţile Europene 

CECA - Comunitatea Europeană a Cărbunelui şl Oţelului 

CED - Comunitatea Europeană a Apărării 

CEE - Comunitatea Economică Europeană 

CEFTA - Acordul de Comerţ Liber între ţările central şi est-europene 

CEMN - Comunitatea Economică a Mării Negre 

CIG - Conferinţa Interguvernamentală 

ICE - Iniţiativa Central-Europeană 

NATO - Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord 

OCDE - Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

ONU - Organizaţia Naţiunilor Unite 

PAC - Politica Agricolă Comună 

PE - Parlamentul European 

PIB - Produsul intern brut 

PIM - Programul integrat Mediteranean 

SEE - Spaţiul Economic European 

SME - Sistemul Monetar European 

UE - Uniunea Europeană 

UEM - Uniunea Economică şi Monetară 

UEO - Uniunea Europei Occidentale 
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1. LOCUL CELOR TREI POLI ÎN LUME 

 

1.1. Istoricul evoluţiei ponderii celor trei poli în comerţul mondial 

Trei poli, SUA, UE, Japonia, domină lumea de azi Ei sunt agenţii dezenclavării 

lumii, ai mondializării, ai terţiarfiarii, ai creşterii comerţului mai rapide decât a 

producţiei, 

Tripolarizarea conduce la triadizarea continentală, care dă sensul marilor an-

sambluri pe glob. 

Comerţul internaţional este important în cele trei mari regiuni (Europa, Asia, Am-

ericile): în 1992, peste jumătate din schimburile mondiale s -au derulat în sânul uneia 

dintre aceste regiuni. In cazul Europei Occidentale (UE+AELS), schimburile intrare-

gionale au reprezentat peste 75% din comerţul total.  

lată deci că preponderenţa unor ţări, mai ales europene, în CI, se confirmă pe du-

rate lungi. Aceste ţări sunt astăzi în UE, principalul pol comercial al lumii. 

Se mai poate observa că, dacă multe sute de ani, Mediterana a fost "locul geo-

metric comercial" al rutelor comerciale cu pondere, nu de mult timp ea a cedat 

această poziţie privilegiată Atlanticului, care, dacă urmărim previziunile optimiste din 

ASE, va fi înlocuit de Pacific. 

În ultimii 50 de ani s-au confruntat doi poli tereştri (SUA- NATO contra URSS) 

într-o lume bipolarizată fundamental ideologic. în viitorii 50 de ani, confruntarea se va 

purta între doi poli acvatici (ţările de pe coastele Atlanticului centra celor de pe 

coastele Pacificului), 

Are loc un fenomen da "contracţie geografică": cei trei poli de care ne ocupăm 

adună în jurul lor TICD precum magnetul pilitura de fier. Cazul cel mai dinamic este 

cel al UE, întreprindere economică de succes, în ciuda numeroaselor probleme cu 

care se confruntă. AELS a fost în bună parte înghiţită de UE, iar statele recent elib-

erate de sub dominaţia sovietică, care parcurg o perioadă de tranziţie dureroasă, fac 

presiuni susţinute pentru a grăbi aderarea. 

1.2. Tendinţe în economia mondială 

Continuarea creşterii: continentul nord-american a dat semnalul relansării mon-

diale în 1991. în 1995, pe plan mondial, inflaţia este cea mai scăzută în ultimii 30 de 

ani, creşterea continuă, marile monede şi-au lansat traiectorii spre niveluri mai credi-

bile, aproape peste tot guvernele fac eforturi inegale, e drept, de a pune în aplicare 

prescripţii binecunoscute pentru o creştere stabilă şi susţinuta. Mondializarea şi 

globalizarea schimburilor au făcut să cadă toate barierele; nimic nu mai pare a se 

opune mondializării modelului economiei de piaţă. Anul 1996 va continua să fie unul 

al creşterii, în care este posibilă o redresare japoneză, după ani de criză.  
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Continuarea creşterii schimburilor mondiale: comerţul mondial a crescut cu 4,1% 

în 1993, cu 10,3% în 1994, cu 9,2% în 1995 şi este prevăzut să crească cu 8,2% în 

1996. 

O nouă voinţă multilateralistă: anul 1994 a marcat debutul unei ere noi pentru sis-

temul comercial multilateral. Semnarea la Marrakesh, ia 15 aprilie 1994, a acordurilor 

OMC, au pus capăt oficial celor peste 7 ani de discuţii în cadrul celui mai ambiţios şi 

complex ciclu de negocieri comerciale multilaterale. Astfel, s -a ajuns în situaţia ca, 

în 40 de ani, dezarmarea vamală să scadă taxele vamale de la 40% la sub 4%. 

Accentuarea tendinţei de integrare economică regională. 

Acordurile regionale au fost din ce în ce mai des interpretate ca expresia unui 

"comportament economic mondial" care nu derogă în mod necesar de la sistemul 

multilateral; fiind înţelese ca având un efect global pozitiv asupra CI şi în general 

asupra sistemului comercial multilateral. Pe scurt, există un singur bloc comercial 

solid european în care UE este centrul, apoi un bloc nord-american aflat la începuturi, 

dar care dispune de majoritatea caracteristicilor de bază necesare succesului. Posi-

bilul bloc sud-est«asiatic este divizat de raportul ţări comuniste/ţări necomuniste şi 

de resentimentele istorice. O singură tendinţă inversă, cea de deregionalizare1, dintre 

TECO şi ţările ex-URSS. Rusia încearcă refacerea terenului pierdut şi a început  prin 

atragerea recentă a Bielorusiei. 

Actualmente, expertul în economiile asiatice Kenichi Ohmae, fost consultant la 

McKinsey, întrevede, dincolo de ţările actuale, constituirea de entităţi regionale auto-

nome politic şi economic, regrupate în jurul unei populaţii variind între 5 şi 20 

de.milioane de locuitori, unde se vor concentra creşterea şi ISD. Exemple: reg iunea 

transfrontieră San Diego (SUA) şi Tijuaria (Mexic), regiunea Hong Kong-Shenzen, 

care migrează spre Zhuhai şi Canton. O nouă hartă a lumii este pe cale să se 

deseneze, este de părere Ohmae. 

e) Mondializarea, descrisă de Renato Ruggiero, directorul general al OMC.- în 

CURSUL unei conferinţe ţinute la Harvard în octombrie 1995, ca „O multiplicitate de 

relaţii economice interconectate între diferitele economii naţionale", este rezultatul 

natural al avansului tehnologic în comunicaţii şi transport. Cea mai bună dovadă a 

integrării mondiale este că Ia fiecare creştere cu 10% a producţiei mondiale, schim-

burile mondiale creşteau cu 16%. Mondializarea, ca viziune interstatală, este  

ÎNSOŢITĂ de globalizare, ca viziune INTERcompanii Klaus Schwab, fondatorul ŞI 

preşedintele Forumului Economic Mondial, aste de părere că globalizarea economică 

rezultând din expansiunea multinaţionalelor a intrat într-o fază critică2. El susţine că 

viteza fulgerătoare cu care capitalurile traversează frontierele, accelerarea 

schimbărilor tehnologice, evoluţia rapidă a pretenţiilor managementului şi mar-

ketingului cresc presiunea pentru reforme structurale şi conceptuale până la punctul 

                                                                 
1
 FOCUS OMC, n. 3/1995, pag. 6-11. 

2
 Klaus Schwab and Claude Smadja, Start Taking ihe .Backlash Against Globalization 

Seriously în: International Herald Tribune, 01.02.1996, pag. 8. 
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de rupere. Acestea multiplică costurile umane şi sociale ale procesului globalizării Ia 

un nivel care solicită edificiul social al democraţiilor într-un fel fără precedent. 

f) înfrângerea ideologiei comuniste nu a dus la înlocuirea ei cu cea liberalistă, dar 

nici nu a dus la impunerea unei noi ideologii. Odată prăbuşit sistemul ideologic care 

diviza umanitatea, istoria nu se sfârşeşte1, ci lasă câmp liber idealului liberalist-

victorios în planul ideilor şi al conştiinţei, dar încă fragil în lumea reală sau materială. 

Iar Francis Fukuyama admite că pe termen lung acest ideal va stăpâni lumea mate-

rială. Actualmente, viziunea politică şi economică vestică domină ideologia mondială. 

"Următoarea ideologie2" va exprima opoziţia regimurilor lumii a treia care nu vor putea 

face faţă efectelor sfidărilor lansate de Vest. Şi va avea o latură naţionalistă, alimen-

tată şi de nevoia de autenticitate culturală, ca răspuns la tendinţa de omogen izare a 

culturii mondiale. 

Cultura va fi o expresie a conflictului, nu cauza sa, este de părere Fulter.  

Reevaluarea componentei culturale a deciziilor strategice şi a comportamentelor 

operaţionale, deseori interpretate drept consecinţe ale unei complexificări a lumii şi a 

pieţelor sale34 . Noile studii, provenite din cei trei poli, recunosc importanţa compo-

nentei culturale, cvasiignorată până acum. 

Multiplicarea actorilor care intervin pe pieţele mondiale şi mai ales greutatea în 

creştere a ţărilor aflate pe calea industrializării. 

I) Creşterea precarităţii slujbelor. 

1.3. Statele Unite ale Americii 

 
1.3.1. Statele Unite ale Americii azi 

SUA trăiesc un "moment unipolar", după opinia lui Charles Krauthammer. Ele se 

află în centrul unei "comunităţi liberale a păcii", după Michael Doyle, care încearcă 

"restaurarea ordinii mondiale", după John Mearsheimer, pe baza "rolului legii" şi a 

"emergenţei persoanei în dreptul internaţional", după John Barton şi Barry Carter
5
. "în 

faţa unei CSI dislocate, a unei Europe divizate, a unei Japonii care rămâne un pi tic 

diplomatic şi militar, SUA îşi conservă un rol cvasihegemonic. Dar aceasta nu ţine de 

puterea lor intrinsecă -contestată mai mult sau mai puţin de ceilalţi doi poli ai triadei 

ci de faptul că din punct de vedere comercial America este de neocolit, din punct de 

vedere monetar este dominanţă, din punct de vedere militar, este de necontestat. în 

                                                                 
1
 Francis Fukuyama, "Sfârşitul istoriei V, Editura Vremea, Bucureşti, 1994. 

2
 Graham Fuller, The Next Ideology" în Foreign Policy, nr.98, Spring 1995, University of Mi-

ami, USA, pag. 145.  
3
 Serge Airaudi, L’'entreprise face à l'économie-mondiale", în: Problémés économiques, 

u. 2415-2416, 15-22 mars 1995, pag. 32  
5
 Graham Allison şi Gregory F. Treverton, tn: "Rethinking America's Security. Beyond CokJ 

War to the New World Ordef, W.W.Norton &Company, New York, London, 1992, pag . 24-

25. 



 475 

consecinţă, "declinul imperiului american" nu este pentru mâine1". SUA sunt o putere 

globală cu interese globale, care se conduce după patru principii strategice: 

1. leadership-ul american: dacă America nu conduce, nimeni nu va conduce;  

2. menţinerea de reiaţii productive cu statele cele mai puternice din lume, în 

scopul urmăririi obiectivelor într-un mediu mai favorabil; 

3. construirea de instituţii durabile, de cooperare regională şi globală, ca răspuns 

la tendinţa mondială spre societăţi deschise şi pieţe deschise; 

4. promovarea democraţiei şi a drepturilor omului2. 

Leadership-ul american a fost sugerat prin sintagma "noblesse oblige": de două 

ori în acest secol SUA şi aliaţii săi au triumfat în lupte globale, de două ori în acest 

secol SUA şi-au câştigat dreptul de a fi arbitrul unei lumi post-belice". Aceasta este 

a treia şansă a americanilor3. Un înalt funcţionar4de la Departamentul de Stat spunea: 

"Este o senzaţie universală, împărtăşită de oameni pe fiecare continent, că 

democraţia este cea mai bună formă de organizare politică şi că piaţa liberă este cea 

mai de succes formă de organizare economică". Lumea trăieşte un moment unic, 

când nici una din marile puteri nu vede în alta o ameninţare militară imediată. Pentru 

prima oară în istoria lumii, virtual toate puterile militare şi economice conducătoare 

de pe planetă sunt democraţii multipartide, care au îmbrăţişat economia de piaţă, 

scrie Talbott, supralicitând, pentru a face negocierile mai uşoare. SUA continuă să 

domine cele patru mari structuri ale economiei politice internaţionale: 

 producţia globală, prin controlul unei pieţe interne largi,  deschise ŞI bogate şi 

prin predominanţa multinaţionalelor americane; 

 finanţa globală prin predominanţa dolarului ca monedă internaţională şi lead-

ership-ul inovativ al băncilor şi centrelor financiare americane; 

 structura de securitate globală prin forţa sa nucleară şi militară;  

 sfera ideilor prin resursele intelectuale ale. universităţilor, leadership-ul ex-

ersat de profesiile intelectuale, popularitatea culturii prin filme, muzică,  

modă, îmbrăcăminte. 

Puterea americană asupra celorlalţi doi poli este mai mare decât a fiecăruia din-

tre ei asupra comportamentului Washingtonului Asimetria este evidentă, Ca o con-

secinţă a acestei disparităţi, a istoriei şi a obişnuinţei, relaţiile americano-japoneze 

sunt, la orice nivel considerat, mai strânse decât cele nipono-europene. Japonezii 

                                                                 
1
 Gerard Dorel, professeur â Sorbonne, "Etats -Unis d'Amârique", în: "Dictionnaire 

geopolitique des Etats", sous la directbn de Yves Lacoste, Flammarion, Paris, 1994, 

pag. 221. 
2
 Warren Christopher, US Secretary of State, "America's Leadership, America's 

Opportunity", în: Foreign Policy; Number 98, Spring 1995, pag. 6-27. 
3
 Jonathan Clarke, *Leaders and Followers", în: Foreign Policy, Number 101, pag. 37. 

4
 Strobe Talbott, US Deputy-Secretary of State, The New Geopolitics: Defending 

Democracy in the Post-Cold War Era", în: The Worid Today, The Royal Institute of 

International Affairs, Chatham House, London, UK, January 1995, Volume 51, Number 

19 pag. 7. 
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încă spun:"America este aliatul nostru; Europa este prietenul nostru”, adică este mai 

puţin importantă. în acelaşi sens, cu toate dezacordurile,' relaţiile SUA - Europa sunt 

mai strânse decât cele dintre arhipeleag şi bătrânul continent. SUA sunt capabile 

acum să ofere aliaţilor o "umbrelă a informaţiei", aşa cum în timpul războiului race le-

a oferit "umbrela nucleară". SUA nu-s hegemon, CI actorul unui leadership, ceea ce 

este cu totul altceva. Prin intermediul a ceea ce J.S. Nye numea "soft power1" ("abili-

tatea de a realiza efecte în afacerile internaţionale mai degrabă prin atragere decât 

prin coerciţie"), SUA dispun de rapacitatea de a face să adere şi sa part icipe un 

mare număr de actori de rang secund la aplicarea orientărilor dorite de Washington/ 

Diseminarea actuală a puterii în lume cere realizarea de coaliţii Numai SUA au fost 

capabile să le realizeze, în jurul ONU (Golf, Irak, 1990) sau NATO. SUA dispun de o 

putere de veto asupra afacerilor lumii. Numai SUA pot construi azi "un compromis 

mondial". Nimic nu se poate face fără SUA. Nimic nu se poate face împotriva SUA. 

Numai SUA pot fi capabile de "o guvernare mondială*. Summit-urile internaţionale şi 

procesele de concertare între marile puteri au inaugurat o formă inedită de guvernare 

mondială în care puterea hegemonică nu-şi poate impune punctul de vedere, dar 

poate căuta un compromis pentru o soluţie constructivă. "Dată fiind puterea de care 

dispun SUA, care sunt pivotul alianţei occidentale şi centrul economiei mondiale, 

ceea ce vor face sau ceea ce nu vor face are mult mai multă importanţă decât tot ce 

alte puteri ar putea decide să facă2". 

 

1.3.2. Sateliţii: NAFTA, continentul de influenţă 

Semnat la 18 decembrie 1992 de Canada, SUA şi Mexic, Acordul de Liber 

Schimb Nord-American (NAFTA) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994. Din punct de 

vedere economic, efectele lui nu par a fi considerabile, el consfinţind o realitate care 

exista de mult. Impactul acordului, în termeni reali, ajunge Ia 0,1% din PIB-uI SUA. 

însă, din punctul de vedere ai politicii externe americane, NAFTA este un agent de 

consolidare a poziţiei SUA în negocierile GATT prin instaurarea unei doze de region-

alism în discursul lor economic. Apoi, NAFTA întăreşte puterea mexicană şi asigură 

continuitatea reformelor economice, deci şi o anume stabil itate economică şi socială 

în ţară. în plus, cererile de aderare ale Argentinei şi ale Republicii Chile NU fac decât 

să accentueze imaginea NAFTA de "locomotivă a dezvoltării" pe continentale ameri-

cane. Intrarea în vigoare a NAFTA a constituit un precedent cu caracter mondial  ÎN ce 

priveşte schimburile şi cooperarea între economii industrializate aflate în stadii de 

dezvoltare diferite 

 
1.3.3. Concluzii 

SUA continuă să domine lumea, nu numai prin forţa sa militară, economică, 

politică, CI ŞI prin avansul şi avantajele sale tehnologice, care provin din folosirea efi-

                                                                 
1
 Joseph S. Nye and William  A Owens , „America's Information Edge", în: Foreign Affairs, 

Volume 75, Number 2, March/April 1996, pag.21 
2
 Paul Kennedy, "Naissance et déclin des grandes puissances", Payot, 1991, pag. 59 
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cientă a inteligenţei' umane, a resurselor minţii libere a oamenilor Aceasta permite ca 

dinamismul american să dureze de trei secole. Şi în secolul următor, libertatea gâ-

ndirii asociată cu un extraordinar mecanism de punere în practică vor asigura SUA 

un rol esenţial pe glob. Probabil că nu vor mai fi supranumite "locomotiva" economiei 

mondiale, ci "microprocesorul cel mai performant al lumii". 

1.4. Uniunea Europeană 

1.4.1. Ideea europeană 

O serie de autori occidentali atrag atenţia asupra fracturii dintre ceea ce desparte 

naţiunile europene şi ceea ce le apropie, exprimându-şi scepticismul faţă de o unitate 

a Europei realizabilă pe termen scurt. Ei spun că Uniunea Europeană integrează 

doar 15 state, iar CE realizează doar o cooperare limitată între membri şi nu inte-

grarea lor, că orgoliile naţionale nu vor putea duce niciodată la realizarea Statelor 

Unite ale Europei. 

Se observă uşor că multe divizări ale Europei sunt de ordin cultural. Diferenţele 

culturale dintre ţările europene continuă să fie un obstacol important în calea Europei 

unite, de aceea tot mai multe studii fac apel la sociologia politică, la sociologia cul-

turii, pentru a accelera desprinderea de vechile şi atât de comodele prejudecăţi. Dacă 

Jean Monnet ar trebui să ia totul de la capăt, ar trebui să abordeze în primul rând 

cultura, este de părere Jean-Marc Siroên, profesor la Universitatea de la Orleans. 

Trăsăturile dominante ale civilizaţiei europene de azi sunt raportate la trei termeni 

de Gérard Soulier1 :"pe plan ideologic, civilizaţia este înainte de toate o profesie de 

credinţă liberală; pe planul instituţiilor politice, ea se recunoaşte în democraţie; pe 

planul economic, se identifică în sistemul capitalist (în termeni ideologici: libera 

întreprindere). Liberalismul, democraţia şi capitalismul au o istorie în afara căreia nu 

pot fi deloc înţelese. Această istoria face corp comun ci istoria Europei". 

Jurgen Habermas este de părere că Europa politică poate fi construită nu prin 

"naţiune", pentru că nu există o naţiune europeana, ci prin sistemul său instituţional. 

Uni' autori2 nu întrevăd o formă constitutivă finală în Europa. " În final nu VA fi nici o 

formă. Cea mai mare diferenţă între Europa anului 1990 şi cea a anului 2020 va fi că 

oamenii vor fi realizat că Europa nu progresează spre un gen de mai mare unitate şi 

că profunzimea asocierii statelor europe ne evoluează ca un flux şi reflux de-a lungul 

secolelor". Dar numai prin afirmarea unui model politic global poate Europa SĂ devină 

unul din pivoţii ordinii internaţionale. 
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 "L'Europe. Histoire, rivHisation, institutions", Armând Colin, Paris, 1994, pag. 114, 

2
 Hamish McRae, "The World in 2020", Harper-Collins Publisher, Qlas gow, 1994, pag. 

230. 
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1.4.2. Uniunea Europeană azi 

Piaţa unică ŞI moneda unică prezintă fiecare triple avantaje în termeni de microe-

conomia, macroeconomie şi de putere. 

Pe plan microeconomic, abolirea frontierelor va antrena o scădere a preţurilor. 

Deschiderea marii pieţe europene VA favoriza concurenţa şi VA fi favorabilă consuma-

torilor COSTUL frontierelor în Europa a fost estimat de Comisie la 1,5% din PIB. 

Moneda unică suprimă COSTUL tranzacţiilor ASUPRA devizelor, estimate la aproape 

0,5% din PIB ŞI facilitează deplasările şi AFACERILE PENTRU particulari şi întreprinderi. 

PENTRU bănci şi firme, moneda unică suprimă riscul de schimb ş: eventualele chel-

tuieli de acoperire. 

Pe plan macroeconomic, marea piaţă va antrena o dezvoltare  rapidă a schim-

burilor intracomunitare, care reprezintă deja-peste jumătate din comerţul exterior a! 

ţărilor europene şi va avea un efect favorabil asupra creşterii şi folosirii mâinii de lucru. 

Moneda unică va necesita o coordonare mai strânsă a politicilor bugetare şi 

politici monetare şi de schimb unice. 

Scopul exerciţiului este stabilitatea preţurilor şi sprijinirea politicilor generale ale 

Comunităţii. Stabilitatea preţurilor este gajul unei creşteri susţinute pe termen lung; 

cea mai mare disciplină bugetară ar permite o încetinire a inflaţiei şi o scădere a ratei 

dobânzii care vor favoriza reducerea deficitelor şi a datoriilor publice, influenţând fa-

vorabil investiţiile, creşterea şi folosirea mâinii de lucru, sunt de părere Bernard 

Keizer şi Laurent Kenigswald, citaţi mai înainte. Piaţa unică face din Europa prima 

putere economică în termeni de PIB şi comercială în termeni de comerţ exterior, 

înaintea SUA şi Japoniei. Moneda unică va face din Europa cea mai mare putere 

monetară din lume, ea urmând a deveni, la termen, prima monedă mondială de 

rezervă şi de schimb înaintea dolarului şi a yenului. Toate acestea au un preţ1, greu 

de acceptat pentru partizanii suveranităţii absolute. Acceptând să ducă o politică 

monetară comună, ţările UE renunţă la o primă pârghie de politică economică (polit i-

ca monetară) şi-şi reduc marja de manevră teoretică. Acceptând dispariţia monedei 

naţionale în favoarea Euro, ţările UE vor renunţa la a doua pârghie de politică econom-

ică (politica de schimb) şi-şi vor reduce încă o dată marja de manevră. Acceptând să 

se supună obiectivelor de convergenţă fixate, membrii UE renunţă la autonomia totală 

în materie de politică bugetară, care este a treia pârghie de politică economică, re-

strângându-şi astfel şi mai mult marja de manevră. Aplicarea de politici monetare şi 

bugetare mai restrictive în anumite ţări membre, mai ales din Sui, în perspectiva 

trecerii la moneda unică, riscă sâ aibă un impact recesionist pronunţat. 

Principalele obstacole în calea unei construcţii europene mai rapide şi mai solide 

sunt SUA, unele medii financiare şi şefii de stat europeni, în viziunea unui universitar 
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francez1; SUA pentru că o Europă unită le-ar ameninţa dominaţia politică, economică 

şi culturală, ANUMITE MEDII financiare datorită câştigurilor din cursurile de schimb. în 

plus, circulaţia capitalurilor este de 50 de ori mai mare decât cea a mărfurilor. Şefii 

de state pentru ca nu vcr să cedeze o parcelă din puterea pe care o au în sfera 

politicii externe. 

 

1.4.3. Conferinţa interguvernamentală 1996-1997 

CIG a fost prevăzută de titlul VIl articolul N ai Tratatului de ia Maastricht. Vineri 

29 martie 1996, la Torino, a avut loc summit-ul de lansare a CIG. Deschiderea con-

ferinţei a indicat un consens între cele 6 ţări fondatoare ale UE, Spania, Austria. Cu o 

serie de nuanţe, Grecia, irlanda, Portugalia împărtăşesc aceleaşi viziuni. Platforma 

de acţiune la care cele trei ţări nordice (Danemarca, Finlanda şi Suedia) nu au exclus 

să se ralieze - numai Anglia a rămas alergică - regăseşte inspiraţia "renană", apropi-

ată democraţiei creştine, a începuturilor Comunităţii şi întoarce spatele iluziilor unui 

liberalism energic2. "Concluziile Preşedinţiei" Consiliului European da ia Torino sin-

tetizează domeniile pe care se vor concentra lucrările CIG: 

 o Uniune mai aproape de cetăţeni; 

 instituţiile în sânul unei Uniuni mai democratice şi mai eficiente;  

 întărirea capacităţii de acţiune exterioară a Uniunii. Textul este destul de vag 

pentru a lăsa câmp liber negocierilor. De reţinut  CĂ CIG nu-şi propune o revo-

luţie, ci o ameliorare, nu o schimbare radicală, ci paşi mici acomodanţi 

pentru toată lumea. 

Miza CIG este echilibrul dintre state (Consiliul European) şi instituţia su-

pranaţională (Comisia Europeană). CIG are loc pentru a reforma instituţiile şi nu 

statele. Dacă în 6 aveau loc dezbateri între membri, acum, în 15, este aproape im-

posibil; în 25-30, va fi haos. Conflictul dintre statele mici şi mari, deşi dezavuat de 

Jean-Luc Dehaene, primul ministru belgian3, există totuşi, deşi este stăpânit bine de 

statele mici vechi în Comunitate şi mai greu de cele noi. Problema este că toate 

statele care doresc intrarea în UE sunt mici.  

Există trei mari curente de abordare:  

a) cel moderat interguvernamentalist, care pledează pentru: 

 sistemul statelor-naţiune; - integrare în viziunea lui de Gaulle; 

 -Europă interguvernamentală; 

 dezamericanizarea apărării europene şi crearea unei Comunităţi Europene de 

Apărare; 

 lărgirea s-ar limita la cele patru stata ale grupării de LA Vişegrad şi Ia cele 

BALTICE doar CU ACCEPTUL Rusiei; 

 integrarea va acoperi Europa' latină; 

                                                                 
1
 Claude Allègre, "Pou une Europe de la vérité et de la réalité", în: Le Monde, 15 fèvrier, 

1996. 
2
 Un consensus européen” éditoriel, în : Le Monde, 31 m ars-fevril 1996, pag. 12 

3
 Philippe Lemaiire, "Comment dècide à quinze", în: Le Monde, 27 mars 1997, pag 14 
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 sud-estui ortodox ar rămâne în afară, dar aproape de UE. 

b. cel al nucleului dur: 

 convergenţă, interese comuna, experienţă trecută pozitivă, determinare clară 

de a progresa împreună; 

 uniunea monetară poate fi realizată şi cu datoria înaltă a Belgiei, întrucât ar fi 

singura excepţie; 

 uniunea de apărare ar putea fi construită pe disuaziunea franceză; 

 sistemul s-ar baza instituţional pe uniunea Benelux şi pe tratatul franco-

german. 

c. cei al integrării diferenţiate; 

 mix de integrare accentuată, mai mari răspunderi pentru statele angajate în 

nucleele sectoriale precum cel monetar sau de securitate;  

 ca sistem politic, va duse Ea concentrarea rolurilor de leadership în capitale-

le statelor membre care vor fi active în aprofundările sectoriale. 

CIG VA reprezenta UN test IMPORTANT PENTRU ROLUL, influenţa şi politica germană 

în Europa1. PE termen scurt, RFG NU-ŞI va asuma un rol explicit de leader ÎN UE, 

preferând pe acela DE "gentie giant". Deci începutul SECOLULUI XXI va cunoaşte c 

"Germanie europeană" şi nu O "Europă germană". Succesul strategiei integrării ger-

mane din 1950 încoace este remarcabil. Unii păstrează în minte anul 1871 şi in-

tenţionează exercitarea unui contro! paralel naţional şi integraţionist, în timp ce alţii 

optează pentru întărirea structurilor de cooperare şi integrare în interiorul şi în jurul 

Europei. Presiunea exercitată asupra RFG de a acţiona pe plan internaţional prin in-

termediul mijloacelor naţionale poate fi expresia unei dorinţe ascunse - aceea de a 

controla puterea Germaniei, expunând-o. După căderea zidului Berlinului, în ochii 

elitelor politice germane, calitatea de membru în instituţii (Comunitatea Europeană) 

nu mai era un instrument de politică ci un cadru normativ de a face politică2". Elitele 

politice germane favorizează aprofundarea pe merite proprii (lucru întâlnit şi în poziţia 

SUA referitoare la aderarea TECO la NATO). Clasa politică germană ar prefera o UE 

puternică, a cărei conducere politică să revină cuplului franco-german. În termenii 

reformei instituţionale, preferinţa Bonn-ului pentru o mai mare integrare spre o guver-

nare efectivă de către instituţiile europene şi legitimitate democratică pentru acţiunile 

sale este mai aproape de poziţia Benelux decât de cea a Parisului. Pe de altă parte, 

extinderea integrării spre Est a devenit o grijă naţională la Bonn. Dualismul produs de 

preferinţele pentru aprofundare şi cele pentru lărgire modelează raţionamentul german 

                                                                 
1
 Simon Bulmer and William E. Peterson, "Germany in the European Union: Gentie Giant 

or Emergent Leader?", in: Internationa! Affairs, Volume 72, Number 1, January 1996, 

London, UK, pag. 9. 
2
 J.Anderson and J. Goodman, "Marş or Minerva: a United Genr.any in a post-Coid War 

Europe", R. Keohane, J. Nye and S. Hoffman, editors, "After the Cold War International 

Institutions and State Strategiei in Europe, 1939-1991", Cambridge MA: Hervard 

University Press, 1993, pag. 23. 
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asupra organizării viitoarei Europe. Dacă este adevărat că Germania este obsedată 

de stabilitatea Europei de Est şi Franţa de puterea RFG, atunci axa Paris-Bonn se 

cere a fi reajustată: ambele ţări trebuie să definească o viziune comună pentru Euro-

pa. Fără o asemenea decizie, unitatea Europei în cadrul UE nu va reuşi.  

 

1.4.4. Sateliţii: TECO, Continentul de influenţă 

Şase ţări asociate (Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, România, Bulgaria), plus 

cele trei Baltice (Estonia, Lituania, Letonia -acordurile de asociere nu au fost încă 

ratificate-), ca să nu mai vorbim de Slovenia (negocieri în curs), cea care stă cel mai 

bine din punct de vedere economic, aşteaptă intrarea în UE. Albania şi alte state 

apărute în urma dezmembrării RSFI, ar putea emite dorinţa de a intra, într-o zi, în UE. 

Rusia, Ucraina, Beiarus şi alte state CSI nu pot deveni membri UE, cel puţin  ÎN vi-

ziunea DE azi a membrilor. La 17 aprilie 1996, Parlamentul European a adoptat o Re-

zoluţia asupra pregătirii TECO DE integrare în UE. Textul, de 10 pagini, trece în revistă 

toată problematica aderării. El consideră că "obiectivul iniţial al integrării europene 

este de constituire a unei comunităţi cât se poate de largi de state de drept demo-

cratice, de natură federală, unde controlul democratic să fie real". "Integrarea 

diferenţiată1 deliberată" este un concept propus de doi germani, Wemer Weidenfeld, 

profesor de politologie la Munchen, director al propriului Centru de Studii Politice 

Aplicate şi Josef Janning, director adjunct al Centrului. El poate aplica UE, pentru a 

crea un înalt GRAD de integrare dar la diferite nivele, şi TECO, al căror proces de inte-

grare în UE ar putea începe ÎN 1998, după CIG. Ca ŞI modelul cercurilor concentrice, 

integrarea diferenţiată are nevoie de un centru, ba chiar de mai multe. Vor apărea 

cercuri concentrice pe idei la care subscriu mai mulţi membri. în practică, distribuţia 

puterii la vârful UE va privilegia statele care vor participa la toate sferele de integrare. 

Rămânerea în urmă în acumularea capitalului uman adaptat ia o economie liberală 

constituie una din barierele cele mai importante în calea integrării TECO. Integrarea 

în UE este pentru TECO o decizie politică. Ele au realizat că situaţia cea mai rea ar 

fi să rămână la mijlocul drumului, într-o poziţie unde ar trebui să suporte toate 

dezavantajele asocierii la UE, tară a beneficia de avantajele apartenenţei la UE. In-

teresul profund al TECO aste în fapt politic şi cultural înainte de a fi economic. Pentru 

Vest ca şi pentru Est, este vorba de a reuni politic, cultural, moral, cele două 

jumătăţi ale Europei. Perioada de preadeziune trebuie redusă. Dacă este nevoie de o 

etapă intermediară, aceea trebuie să fie una care să fixeze ireversibilitatea politică. 

Apoi ar urma crearea unui început de ireversibilitate economică. Probabil că liberul 

schimb ar putea fi instaurat în anul 2000, de o manieră completă. De la Roma înco-

ace, integrarea a progresat din două motive. 

 s-a constatat că a face paşi înapoi ar costa mai mult decât a face paşi 

înainte; 

                                                                 
1
 Josef Janning and Wemer Weidenfeld, "Europe's States Need a Strategy of Differentiats 

d’Integration", în: International Herald Tribune, 1996, January, the 31
st
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 fiecare a ţinut cont de dificultăţile pe care le impunea altuia, daci s -au realizat 

instituţii complexe. 

UE trebuie să reţină că preţul neintegrării poate fi mai mare - dramatic în planul 

securităţii - decât cel al integrării1. 

1.4.5. Concluzii 

1, Lipseşte încă o viziune globală a viitorului european2, o viziune împărtăşită şi 

mai ales explicată oamenilor. 

2 Nu este suficient ca şefii de state sau de guverne să declare că "nu gândesc 

politica naţională în afara dimensiunii europene". Ar trebui să gândească politica 

naţională In cadrul, în interiorul politicii UE. 

Depiasarea capitalei germane de !a Bonn la Berlin va însemna şl o accentuare a 

deplasării Germaniei spre Est3. Va avea loc o mutare a centrului de greutate al Euro-

pei de pe Rin pe Oder. Axa Paris-Bonn va fi concurată de buchetul Berlin- TECO. 

Centrul de greutate al Europei se va îndepărta de Washington şi se va apropia de 

Moscova. 

Va fi favorizat "modelul social european", la care ţin atât de mult francezii, în ciu-

da frânelor pe care le pune, în viziunea americană, dinamicii economice; el este un 

sistem mai protector decât cel anglo-saxon4. 

Fără a-şi adapta structurile şi procedurile, UE se va extinde până la punctul  în 

care va deveni neguvernabilă. Şi fără a-şi realiza un cadru de reformă fundamental 

pentru politicile sale, nu va fi capabilă să-şi asigure un succes pe termen lung pentru 

integrarea sa externă şi internă. 

Prima putere comercială a lumii, Europa va rămâne deschisă spre exterior; ea 

aşteaptă în mod natural do la partenerii comportamente asemănătoare, pentru un 

comerţ internaţional fructuos şi echilibrat. 

Lărgindu-se spre Est, UE va încorpora multe ţări mici. Din cei 6+3+1+2+1 can-

didaţi actuali, doar Polonia şi Turcia sunt de o talie relativ mai mare. "Familia" va 

avea nu mai mulţi "părinţi bogaţi", ci mai mulţi "copii săraci". De aceea Comisia bu-

getară a PE va avea serios de lucru în a evalua costurile aderării. De aceea trebuie 

acceptat un sistem de vot majoritar, care, inevitabil, va avantaja pe cei mari şi nu pe 

cei mici; este preţul care trebuie plătit. 

Va avea loc o deplasare spre Est a fondurilor structurale, în detrimentul Sudului. 

Deplasarea spre Est a unor ISD mai importante decât cele actuale va însoţi prima 

mişcare. Posibilitatea conservării unor decalaje regionale, ca şi până acum, nu va 

dispărea. 

                                                                 
1
 Bertrand Saint-Aubin, "Le cout budgétaire de l'adhésion des TECO", în: Economie 

Internationale, n. 62, 1995, pag. 255 
2
 "En attendant l’'Europe”, éditorial, în: Le Monde, 13.02.1996. 

3
 Georges Suffert en dialogue avec Dominique Bocquet, France- Allemagne: évitons le 

contresens", în: Figaro, 15 mars 1993, pag. 6. 
4
 Alain Duhamel, "Chirac et l'Eumpe", DNA, 17 mars 1996. 
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Sunt cunoscuţi factorii puterii. Pentru ca UE să fie puternică pe de-a-ntregul, ar 

trebui să dispună de câteva instrumente federale:  

 monedă unică: va avea, Euro; 

 limbă federală: engleza, vorbită în ceilalţi doi poli, SUA şi Japonia, limba ca l-

culatoarelor, limba comerţului internaţional; 

 preşedinte: 

*actualul preşedinte al Comisiei; 

*actualul preşedinte semestrial al Consiliului;  

*desemnat de guvernele statelor membre, pe 2-3 ani; 

*ales prin vot direct european universal; 

*ales de PE; 

 executiv: actuala Comisie, fără o serie de atribuţii legislative;  

 legislativ: PE, al cărui secretariat să preia secretariatul Comisiei specializat 

în materie, ceea ce ar permite şi deschiderea unei noi căi de comunicare în-

tre PE şi parlamentele naţionale; 

 delimitarea clară a atribuţiilor instituţiilor federale de cele ale instituţiilor 

naţionale; 

 cetăţenie europeană; 

 apărare europeană: entitatea europeană (bazată pe UEO ca parte a UE) in-

dependentă sau ca segment european al NATO; 

 instituţiile justiţiei, care funcţionează deja şi care ar urma să-şi lărgească 

atribuţiile. Distribuirea puterilor ar putea fi efectuată prin noul tratat, cu 

păstrarea unui echilibru dinamic între statele-naţiune şi entitatea federală. 

O Europă multiculturală, multinaţională, se va apropia, ca problematică, de SUA 

şi se va îndepărta de Japonia. 

Secolul 21 va fi martorul deplasării marilor ansambluri către Asia-Pacific. Europa 

Uniunii lărgite va fi unul dintre ele, fragil dacă elementele federale vor fi slabe, solid 

dacă instrumentele federale vor fi folosite cu inteligenţă.  

1.5. Japonia 

1.5.1. Japonia azi 

Japonia trebuie să înţeleagă că, de-acum încolo, ar trebui mai mult să contribuie 

decât să profite de pe urma sistemului mondial de comerţ liber, să joace un rol pe 

măsura staturii sale economice, renunţând la calculele specifice unui - negustor 

mărunt. în 1853, sub presiunea vaselor conduse de comandorul Perry, Japonia se 

deschidea spre lume pentru prima oară. în 1945, sub ocupaţia americană, se 

deschidea pentru a doua oară. în 1994, primul ministru Morihiro Hosokawa vedea 

Japonia lansându-se în a treia deschidere, pentru a deveni "o ţară normală", de fiec-

are dată sub presiune americană. 

Guvernul nipon are acum mai puţin de-a face cu bogăţia individuală şi mai mult 

cu chestiuni de securitate internaţională şi reforme economice interne, cerute de 

enormele transformări economice din Asia. 
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1.5.2. Elevii silitori: 4 (+3) Dragon! 

Pe urmele Japoniei au călcat Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong şi Singapore. 

Taiwan (11.000 $/locuitor), al 14-lea exportator mondial, doar cu erei locuri în urma 

imensei Chine, este unul din cei mai mari doi deţinători mondiali de rezerve în devize, 

alături de Japonia. Aceste performanţe economice îi conferă o greutate mult mai 

mare decât o poate sugera statutul său de "paria diplomatic 1". 

Despre oraşul-stat-port Singapore s-a spus încă din 1983 că posedă cea mai 

performantă economie din lume, datorită capacităţii sale de a ajunge simu ltan la o 

creştere rapidă, la deplina folosire a mâinii de lucru şi. la o mare stabilitate a 

preţurilor2. O ultimă remarcă3 :"Singapore, care deţine poziţia geografică centrală în 

zonă, devine Elveţia Asiei". Vin puternic din urmă Indonezia, Thailanda şi Malaezia. 

 

1.5.3. Concluzii 

1. Japonia a atins o maturitate economică pentru care a făcut eforturi de econo-

misire, de investiţii, de frustrări sociale deosebite. Este timpul, iar comunitatea inter-

naţională - în primul rând ceilalţi doi poli - aşteaptă să devină un jucător politic pe 

măsură. Tradiţia culturală are un cuvânt greu de spus, dorinţa de deschidere a celor 

tineri, alimentată de cererile occidentale, fiind greu acceptată de cei în vârstă.  

2. După 50 de ani de creştere de succes la adăpost american, Japonia, plină de 

încrederea în sine pe care i-c dă puterea economică actuală, îşi întoarce privirile spre 

Asia. Dacă la 1853 se spunea "Datsu-Ah, Nyun-Oh"4 ("Leave Asia, Turn to the 

West"), acum se spune "Datsu-Oh, Nyun-Ah" ("Leave the West, Turn to Asia"). 

1.6. Trei modele de dezvoltare: american, renan, japonez 

1.6.1. Modelul american 

SUA sunt prima putere politică, economică, comerciali militară din lume, iar st ilul 

de viaţă american se răspândeşte continuu pe tot globul. America pune accent pe 

individualism. The American Way" este haotică, imorală şi anarhică5. În America ex-

istă un nivel înalt al crimei şi inegalităţi sociale mari. Societatea americană este at-

omizată, ca şi competiţia: muncitorii concurează pentru slujbe pe piaţa muncii la fel 

cum bunurile concurează pentru cumpărători în magazine. Dar la întrebarea pusă de 

curând de BBC unui universitar de la Teheran, care era ayatollahul care contează cel 

                                                                 

Francis Deron, „Taiwan: le poids politique d’un dragon” économique", în: Le Monde, 15 

favrier 1996. 
2
 A.L. Möller, "La politique industrielle de Singapour", în: Problémes économiques, n, 

2419, 12 avril 1995, pag. 23. 
3
 Antoine Latharn, "L'aprés-vente décolle", în: Dernières Nouvelles d'Alsace, 27.02.1996. 

4
 Paul Blustein, "In Japan, a Swing Toward Fellow Asians and Away From the West", IHT, 

Zurich, 12 dec. 1994. 
5
  "The American Role Model", în: The Economist, 7871, 332, July 9th 1994, pag. 58. 
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mai mult, un profesor de la prestigioasa London School of Economics s -a trezit 

răspunzând: "Ayatollahul Dolar1 

1.6.2. Modelul renan 

Termenul "renan" concentrează trăsăturile caracteristice ale noii Germanii, care 

nu este de inspiraţie prusacă, ci chiar renană, nefiind edificată la Berlin, ci la Bonn. 

Pe malul Rhinului, în staţiunea termală Bad-Godesberg, de lângă Bonn, social-

democraţia germană a decis, în cursul istoricului congres din 1959, să adere la cap i-

talism. Congresul sublinia "necesitatea de a proteja şi de a încuraja proprietatea 

privată asupra mijloacelor de producţie" şi preconiza "libertatea concurenţei şi liber-

tatea întreprinderii". Modelul renan are reprezentări şi în ţările alpine-Elveţia, Austria, 

dar şi în Japonia, "ţara nemţilor Asiei". Modelul renan are drept centru Germania şi, în 

opinia lui Albert, prezintă numeroase asemănări cu cele din Japonia. Modelul renan 

este prost mediatizat şi, ca atare, trece drept greoi, complicat, opac, chiar obscur. 

El nu are forţa de atracţie a capitalismului visului roz-bonbon, al averilor constituite 

peste noapte. Capitalismul renan, a cărui superioritate îi apare evidentă lui Albert, are 

"farmecele unei fete bătrâne de provincie, împietrită în obiceiurile ei, înrădăcinată în 

nostalgiile ei umaniste şi paralizată de scrupulele ei. Pe scurt, ea pare a fi tot atât de 

"demodată" ca şi furnica din fabulă în comparaţie cu greierele". Este unul din motive-

le pentru care americanizarea2 avansează în RFG, ca în toată Europa. 

 

1.6.3. Modelul japonez 

Japonia spune că barierele netarifare identificate de partenerii comerciali sunt 

produsul tradiţiilor naturale şi al culturii nipone3. Unii autori4 identifică patru caracteris-

tici distincte ale modelului comercial japonez: 

1. o neobişnuit de scăzută pondere a importurilor de manufacturate în consumul 

domestic; 

2. o neobişnuit de scăzută pondere a comerţului intra- industrial; 

3. o neobişnuit de mică pondere a vânzărilor interne de către companiile deţinute 

de străini; 

4. o neobişnuit de mare pondere a comerţului intrafirmă, controlat predominant 

de companiile nipone. 

Japonezii trăiesc pe nişte insule mici. Practicile de afaceri din spaţiile deschise 

cu multe oportunităţi de frontieră (precum cele din filmele western în care oamenii vin, 

fac afaceri sau se duelează şi apoi pleacă), nu pot fi transferate uşor în economia 

sătească unde oamenii rămân pe viaţă într-o comunitate redusă ca talie şi în con-

secinţă nu-şi pot permite să-şi trădeze prietenii pe termen lung sau clienţii. într-o so-

cietate de frontieră, contractele trebuie scrise explicit. într-o societate închisă, unele 

                                                                 
1
  André Fontaine, "Fain face à la mondialisation", în: Le Monde. 

2
 "Ich bin ein Amerikaner în: The Economist, 7868, 331, June 18th 1994, pag. 71. 

3
 Ali M. El-Agraa, "Japan's Trade Policy: A mini-Symposium", Editorial Introduction, în: 

World Economy, nr. 2/March 1995, volume 18, pag. 181, 
4
 Institute for International Economics, Washington DC. 
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contracte sau convenţii sunt doar implicite. Numai expunerea la competiţia inter-

naţională va schimba, încet-încet, acest comportament corporatist nipon. Microcorpo-

ratismul japonez1 se bazează pe integrarea salariaţilor în întreprindere graţie asig-

urărilor sociale, furnizării de bunuri în natură, stabilităţii financiare, acceptabilităţii so-

ciale a unei mai mari intensităţi a muncii. 

 

1.6.3.1. Noul asiatism 

"Noul asiatism" se afirmă în Extremul Orient2. El se bazează pe succesele eco-

nomice ale regiunii, sub iniţiativa Japoniei, care încearcă să nu lase valorile Occiden-

tului (liberalism, individualism, drepturile omului)- să se impună de la sine. Acest 

"nou asiatism", nestructurat în vreun proiect politic, nu are re versuri imperialiste şi 

nici nu se hrăneşte din fervoare ideologică sau religioasă. Importanţa nu este dată de 

greutatea economică a acestei părţi a lumii - pol de creştere a sfârşitului de secol, de 

sporirea puterii nipone şi de ambiţiile chineze. Viitorul va decide între "excelenţa 

niponă" şi "decadenţa occidentală". "Valorile asiatice" revelate de influenţa "Far 

Eastern Economic Review": 

 plasarea drepturilor comunităţii deasupra celor ale individului;  

 o profundă credinţă în importanţa familiei; 

 o înclinaţie de a delega guvernanţilor "definirea imperativelor morale ale naţiu-

nii"; 

 o ostilitate la adresa permisivităţii comportamentelor generată de laxismul 

parental; 

 un gust natural pentru afaceri şi comerţ;  

 o atitudine generală de a nu aştepta nimic de la statul - providenţă; 

 o încredere crescută în excelenţa educaţiei;  

 un simţ ridicat al economisirii3, au fost reiterate de participanţii asiatici la 

ASEM din 1-2 martie 1996, de la Bangkok. 

 

1.6.4. Concluzii 

Lumea sfârşitului de secol 20 este dominată de:  

 trei modele naţionale: american, german, japonez;  

 trei poli economici şi politici: SUA, UE, Japonia; 

 trei sfere de iradiere a influenţei: NAFTA, UE+asociaţii, Japonia+elevii sil itori 

din Asia de Sud-Est;  

 triada continentală: America, Europa, Asia; 

 binomul oceanic dominant: Atlantic - Pacific. 

                                                                 
1
 Michel Fouquin, „Le dévelomppement du régionalisme commercial” în: Problèmes 

Economiquen no. 2366, 9 mars 1994 
2
 Philippe Pons,. "Vers un nouvel "asiatisme". Une prise de conscience regionale. 

"Excellence nippone" contre "décadence" occidentale", în: Le Monde, 2 et 3 déc. 1994. 
3
 Jean-Pierre Clerc, "L'Himalaya des incompréhensions euro- asiatiques", în: Le Monde, 

1-er mars 1996, pag. 16. 



2. RELAŢIILE DINTRE CEI TREI POLI 

2.1. Statele Unite ale Americii - Uniunea Europeană 

Aproape tot ce se întâmplă azi în lume este de interes pentru SUA şi UE. Ele 

sunt "jucători globali" în termeni politici şi economici. Ele împărtăşesc aproape ace-

leaşi valori (democraţie, drepturile omului, economia de piaţă). Ele doresc stabilitatea 

sistemului economic, financiar, monetar internaţional şi integrarea ţărilor în curs de 

dezvoltare în respectivul sistem. Unii comentatori apreciau că relaţiile UE-SUA vor fi, 

în consecinţă, supuse tot mai mult unor forţe centrifuge. "Preocupările, deciziile, acţi-

unile UE şi SUA în domeniul securităţii vor avea tendinţa nu de a se opune,  ci de a 

evolua în sfere distincte, de a pune în aplicare mijloace independente, într-un cuvânt, 

de a nu mai constitui urzeala solidă şi cotidiană a solidarităţii transatlantice1. Cei doi 

parteneri consideră că nu se mai pot întoarce la vremea când chestiunile politice şi 

economice erau subordonate cotei centrale, de securitate. Azi viitorul contează. Evi-

dent, adaptarea parteneriatului UE-SUA la necesităţile viitorului va lua timp şi va 

trebui să aştepte schimbările instituţionale care vor deriva din CIG şi din regândirea 

rolurilor NATO şi UEO. Există o mare interdependenţă2 între economiile SUA şi UE, 

în termeni de slujbe, venituri, investiţii, dezvoltare tehnologică. Faptul că UE şi SUA 

sunt cele mai mari două economii din lume le afectează relaţia. Politicile aplicate în 

fiecare economie o influenţează pe cealaltă şi perspectivele creşterii globale. 

Amândoi polii au o mare responsabilitate în stabilitatea economică internaţională. 

SUA şi UE sunt legate, cel puţin de 50 de ani, de interese comune, de rădăcini cu l-

turale comune, de obiective comune. Noua Agendă Transatlantică (NTA) subliniază 

existenţa unei viziuni strategice comune asupra viitoarei securităţi a Europei. In-

stitupe europene şi euroailantice (NATO, OSCE, UE, UEO, Consiliul Europei) au ro-

luri de jucat în realizarea obiectivelor NTA. NTA reafirmă indivizibilitatea securităţii 

transatlantice, al cărei nucleu este NATO. Aceasta nu împiedică, dimpotrivă, ali-

mentează o viitoare Identitate Europeană de Apărare şi Securitate (ESDI). Relaţiile 

economice dintre cei doi poli le susţin interesele de securitate şi prosperitatea, ceea 

ce indică o prioritate strategică.. Ei se află de aceeaşi parte a baricadei, dorind re-

alizarea unui sistem mondial de comerţ şi investiţii mai deschis, invocând, în acest 

sens, poziţiile avute la Runda Uruguay, care, conform aprecierilor specialiştilor 

GATT3, va aduce o creştere de 755 mld $ a comerţului mondial şi o creştere de 235 

                                                                 
1
 Jean Frangois-Poncet citat în: Tendancos intemationales, n. 26, février 1993, pag. 2. 

2
 Paul Vandoren et Jakob Ohggaard, "Les relations économiques entre la Communauté 

et les Etats-Unis", în: Revue du Marché Unique européen, n 2/1994, pag. 24. 
3
 Paul Vandoren, Astrid Schomaker, "Les relations économiques entre l'Union 

européenne et les Etats -Unis aprés la conciusion de l'Uruguay Round", în: Revue du 

Marché Unique Européen, n. 4/1994, pag. 26. 
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mld $ a veniturilor la scară planetară, din care cei doi poli urmează să-şi ia partea 

leului. Problema centrală în relaţiile UE-SUA este aceea că UE rămâne incapabilă să 

folosească prilejul pe care l-a oferit Administraţia SUA - după spusele unui înalt 

funcţionar (citat în „The Economist" din 1 februarie 1994) - aceia de a învăţa cum să 

împartă leadership-ul. Dintre cele trei modele ale Europei -Europa naţiunilor, Europa 

nucleului dur şi Europa integrată şi unită - SUA o preferă pe ultima. 

2.2. Statele Unite ale Americii - Japonia 

lată principalele fapte1: 

1. SUA şi Japonia, cele mai mari două democraţii industriale din lume, produc 

peste 40% din PIB mondial; 

2. cele două ţări posedă cea mai înaltă ştiinţă şi produc cele mai avansate 

tehnologii; 

3. Japonia este cel mai mare creditor al SUA şi SUA sunt cea mai mare piaţă 

pentru Japonia; 

4. neînţelegerile cronice din domeniu! comercial nu afectează alianţa strategică; 

5. Japonia este înconjurată de posibilele ameninţări nucleare din China, Rusia şi 

Coreea de Nord, ceea ce o face încă dependentă de umbrela nucleară americană. 

Stabilirea unui OECD în zona Asia-Pacific ar ancora acolo SUA, aşa cum RFG este 

ancorată în UE în perioada 16-18 aprilie 1996, Bill Clinton s-a aflat la Tokyo, într-o 

vizită foarte importantă pentru alianţa creată prin tratatul de la San Francisco din 8 

septembrie 1951. După război, Pacificul a devenit un "lac american", în care Japonia 

a jucat rolul crucial de bază militară apropiată de flancul estic al comunismului. Azi, 

noeonaţionaliştii niponi reclamă un statut politic şi militar pe măsura puterii econom-

ice a arhipeleagului. Pe de altă parte, prea puternică pentru a fi un simplu secund, 

prea slabă pentru a fi egalul SUA, Japonia munceşte, se implantează peste tot în 

lume şi continuă să progreseze. SUA au înţeles trendul japonez. Ele se vor vedea 

constrânse să concilieze obiectivele strategice pe termen lung (prezenţă şi securitate 

în bazinul Pacificului) cu exigenţele comerciale pe termen scurt 2. Clinton şi Hashimo-

to au semnat "Declaraţia comună americano-japoneză asupra alianţei în materie de 

securitate pentru secolul 2V, care reafirmă prezenţa trupelor SUA în arhipeleag 

(47.000 oameni, dintr-un total de 100.000 în regiune), ca element esenţial de securi-

tate în regiune3. Astfel, Washington-ul încheie capitolul "Iniţiativei Strategice pentru 

Asia de Est", lansată în aprilie 1990 de Bush ca efect al sfârşitului războiului rece444. 

                                                                 
1
 Michaei Aho, "America and the Pacific Century: trade conflict or cooperation?", în: 

International Affairs, n. 69/1993, pag. 19-37. 
2
 René Servoise, "La renégociation de l’alliance" în. Figaro, 16 avril 1996, pag. 2. 

3
 "Etats-Unis-Japon: l'alliance renforcée", în: Figaro, 18.04.1996. 

4
 „Pacifique: Tokyo mise sur Washington", DNA, 18.04.1996. 
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2.3. Uniunea Europeana - Japonia 

La sfârşitul lui mai 1995, Consiliul Afacerilor Generale al UE  a aprobat strategia 

întăririi legăturilor1 dintre Europa şi Japonia. Ea confirmă strategia tradiţională de 

cooperare şi nu de confruntare, dintre cei doi poli. Ce au în comun cei doi poli  este 

lipsa rolului politic corespunzător celui economic în lume. Diferitele regiuni ale lumii 

se schimbă cu viteze din ce în ce mai mari. Asia este prima şi are un efect important  

asupra japonezilor, care tratează cu multă grijă angajamentele internaţionale; ei au 

un sentiment profund al independenţei datorită banilor pe care îi posedă. Dar ar dori 

să joace un rol mai mare în Asia. Până în prezent, relaţiile UE-Japonia au fost esen-

ţialmente economice. Ele au fost dominate de convingerea UE că obstacole inac-

ceptabile şi inutile jenează accesul la piaţa japoneză. În acelaşi timp, excedentul 

plăţilor curente nipon este perceput ca excesiv de mare. Există un dezechilibru de 

netăgăduit în relaţiile economice dintre cei doi poli. De la realizarea Pieţei Interne, 

exporturile japoneze nu mai întâlnesc practic bariere pe piaţa unificată cea ma i mare 

a lumii. UE însă nu întreţine reiaţii globale cu Japonia, aşa cum o fac SUA. Comisia a 

urmărit îndeaproape toate acordurile SUA-Japonia; a făcut presiuni şi a obţinut un 

sistem de urmărire paralel pentru a se asigura că toate măsurile de deschidere luate 

în cadrul acordului-cadru "Framework for a New Economic Partnership" dintre SUA şi 

Japonia sunt luate pe baza principiului naţiunii celei mai favorizate şi sunt accesibile 

tuturor întreprinderilor europene şi americane. Problema UE este lipsa de coordonare 

dintre demersurile naţionale ale statelor membre şi cele ale Comisiei. Comisia şi -ar 

dori o mai mare cooperare cu ambasadele celor 15 la Tokyo. UE nu-şi va ameliora 

imaginea în Japonia atât timp cât nu va face să se simtă în jur că are o pondere 

politică pe măsura puterii sale economice şi tehnologice. UE  este confruntată cu trei 

probleme atunci când doreşte să-şi promoveze exporturile spre Japonia: 

 prea puţine întreprinderi europene sunt conştiente de importanţa pieţei ja-

poneze, în termeni da dimensiuni şi de avantaje; 

 inexistenţa unui program specific de sprijin a! întreprinderilor exportatoare eu-

ropene care doresc si reuşească pe piaţa niponă; 

 costurile de intrare pe piaţa japoneză sunt mari. De aceea, UE consacră un 

buget important, în fiecare an, promovării exporturilor, mai ales ale 

întreprinderilor mici şi mijlocii spre Japonia. Europa, care, suferă că nu mai 

este centrul de prosperitate şi de putere care a fost în secolul trecut, 

doreşte, de pe poziţia a doua - după SUA-, să echilibreze, în marele joc 

mondial, o Americă prezentă atât în Atlantic cât şi în Pacific. La 1 şi 2 

martie 1996, a avut loc la Bangkok primul summit UE-Asia, cea din urmă re-

prezentată de 10 state, 10 economii emergente ireversibil (Indonezia, 

Malaezia, Thailanda, Filipine, Singapore, Brunei, Vietnam, China, Japonia, 

Coreea de Sud). 

                                                                 
1
 "Europe et Japon: les prochaines étapes", în: Europe Documents, Bruxelles, n. 1939, 9 

juin 1995. 
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2.4. Statele Unite ale Americii - Uniunea Europeană - Japonia 

În SUA este răspândită percepţia conform căreia războiul rece s a terminat, iar 

viitorul va fi economic şi se va disputa între America, Japonie, şi Europa. în Europa, 

membrii UE sun* mai degrabă preocupaţi de chestiunile interne, de relaţiile cu AELS 

şi TECO, cu Rusia, de cele cu Japonia mai puţin în "triunghiul diplomatic", latura Eu-

ropa-Japonia este cel mai slab dezvoltată. în teorie, cooperarea între cei trei poli ex-

istă (OCDE şi G7 mai ales) şi ar trebui să permită realizarea unei mi ordini econom-

ice mondiale în care mişcările parităţilor, ale ratelor şi ale economiilor reale să fie 

perfect armonioase. în practică, egoismele naţionale şi continentale împiedică 

depăşirea stadiului vorbelor. Un obstacol major în calea cooperării internaţionale 

rămâne Japonia, singura ţară studiată a cărei propensiune de a importa a rămas sta-

bilă, dar foarte slabă. Deş: este greu de a o prinde greşind (infracţiune caracterizată 

în raport cu regulile GATT), comportamentul Japoniei ţine de trişare în raport cu regu-

lile implicite ale comerţului internaţional: "Mă îmbogăţesc, deci nu mai import". 

Chestiunile relative la cooperare se pun şi în interiorul componentelor triadei conti-

nentala. Astfel, comportamentul autarhic ai Japoniei pune probleme partenerilor săi 

asiatici, cu atât mai mult cu cât aceştia nu au aceeaşi influenţă asupra ai ca SUA. Ei  

compensează deci inevitabilele deficite bilaterala cu arhipeleagul nipon prin căutarea 

de excedente cu americanii şi europenii. După al doilea război mondial, SUA au sta-

bilit o cvadruplă dominaţie - politică, militară, economică, financiară. Cele trei cauze 

ale hegemoniei americane au fost: 

 avansul tehnologic, rezultat din absenţa tradiţiilor ţărăneşti şi rapiditatea in-

dustrializării, la concurenţă cu cea britanică; 

 adoptarea precoce a taylorismului şi fordismului, care a fost facilitată de 

formaţia originală a populaţiei americane prin valuri succesive de imigranţi şi  

prin constituirea unei forţe de muncă dezrădăcinate şi mobile;  

 tripla barieră tehnică, comercială şi financiară opusă concurenţei străine, 

care a permis oligopolurilor să-şi împartă piaţa internă şi multinaţionalelor să 

penetreze pieţele externe. 

Forţa ordinii economice mondiale astfel constituită sub hegemonie americană re-

zulta din profunda sa coeziune. SUA îşi exportau mărfurile şi tehnologiile prin inter-

mediul capitalurilor lor. Principalii concurenţi se aliniau progresiv ia modurile lor de 

producţie şi de consum şi atingeau nivelul lor de trai. Ajungerea din urmă a SUA s -a 

făcut, după caz, plecând de la nivele diferite de plecare şi cu ritmuri diferite. Sosirea 

din cursă a fost de asemenea dispersată. în această cursă de urmărire, Japonia a 

fost, de necontestat, cea mai rapidă Plecată ultima, a depăşit Anglia şi Italia la în-

ceputul anilor şaizeci, Franţa şi RFG la începutul anilor optzeci. Refuzând integrarea 

în diviziunea internaţională a muncii, Japonia şi-a putut recuceri piaţa internă şi a în-

ceput cucerirea pieţelor externe. Neimportând decât materii prime şi exportând în 

principal produse manufacturate, Japonia şi-a putut, până la criza petrolului, ameliora 

simultan competitivitatea şi termenii de schimb. Fără a practica abuziv dumpingul 
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sau protecţionismul, Japonia destabilizează comerţul mondial. Privită în mod global, 

mişcarea de restrângere a evantaiului de nivele de productivitate a muncii sau de 

bogăţie pe locuitor exprimă difuz iunea modurilor de producţie şi de consum ale SUA 

şi, după alinierea ţărilor industrializate, convergenţa structurilor naţionale. Europa şi 

Japonia s-au dezvoltat sub protecţia umbrelei nucleare americane. "Târgul" a fost ca 

Europa şi Japonia să nu ameninţe dominaţia americană în conducerea finanţelor şi 

comerţului internaţional în lumea economiei de piaţă. Acum, datorită reducerii per-

cepţiei dependenţei militare, târgul nu mai este valabil. În lipsa ameninţării URSS, se 

poate percepe o configuraţie triunghiulară de putere în care partenerul predominant, 

SUA, exercită o putere structurală asimetrică în lumea economiei de piaţă, dar care 

nu se simte nici capabil nici dispus să-şi mai asume responsabilităţile clasice ale 

unui hegemon financiar generos. Mondializarea cercetării, a tehnologiei şi a econo-

miei se va intensifica. "Triadizarea" va rămâne forma de mondializare economică pre-

dominantă într-un context de "regionalizare" crescut la scara continentelor. Războa-

iele industriale ca şi acordurile de cooperare vor marca procesul instabil ai triadizării, 

sunt de părere autorii "Limitelor în calea competitivităţii". Dezvoltarea mondială a şt i-

inţei şi tehnologiei va avea loc, în mare măsură, dacă tendinţele actuale se menţin, în 

regiunile cele mai dezvoltate ale planetei, pe care o vor ghida conform propriilor inter-

ese. în consecinţă, va avea ioc o diviziune din ce în ce mai marcată între oraşe, regi-

uni, ţări şi grupuri sociale integrate în lumea triadică şi oraşele, regiunile, ţările şi 

grupurile sociale aparţinând universului subdezvoltării. Automatizarea şi tehnologiile 

informaţiei şi comunicaţiei vor rămâne motorul principal al acestor schimbări şi al 

creşterii productivităţii. Oraşele şi oraşele - regiuni vor deveni locul de excelenţă al 

reorganizării economiei pe cale de mondializare. Strategiile adoptate de puterile pub-

lice naţionale vor oscila între o economie de piaţă complet "liberă" şi o economie so-

cială de piaţă moderată, asezonată cu un protecţionism moderat. Francis Fukuyama  

atrage atenţia asupra lipsei explicării rolului culturii în literatura despre competiţie. El 

scrie că societăţile care se bazează pe puterea atotcuprinzătoare a statului şi capac-

itatea sa de a promova dezvoltarea economică pot fi expuse unui dublu risc. Nu nu-

mai că firmele sprijinite de stat vor fi mai puţin eficiente şi vor risca să înghită bu-

getele naţionale în scurt timp, dar desele intervenţii ale statului pot slăbi propens i-

unea latentă a societăţii pentru sociabilitate spontană într-o cursă lungă. Este dat 

exemplul Franţei, care continuă să aibă mari dificultăţi în asoc ierea membrilor so-

cietăţii, în afara cadrului oferit de o autoritate centrală, birocratică. Fukuyama consid-

eră că "ne aflăm ia sfârşitul unei perioade în care statele moderne au fost principalii 

promotori ai creşterii economice şi ai transformărilor sociale. Caracterul societăţii 

civile şi activităţile sale intermediate, înrădăcinat în factori nonraţionali precum cultu-

ra, religia, tradiţia şi alte surse premoderne, va fi cheia succesului societăţilor mo-

derne într-o economie globală". 

Nu există alternative instituţionale sistematice serioase ia democraţia liberală şi 

capitalismul bazat pe piaţă pentru cele mai avansate ţări ale lumii, scrie Fukuyama. 

Din ruinele Yaltei au apărut azi trei poli:' american european, asiatic. Triada con-

tinentală (NAFTA, UE+AELS+alte ţări europene şi Japonia+dragoni+alte ţări din 
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Asia+China) realiza 90,6% din comerţul mondial în 1992. Blocul american are un nu-

cleu imens, SUA, în jurul căruia gravitează doi sateliţi: Canada şi Mexicul. La o dis-

tanţă ceva mai mare, alţi sateliţi - Chile, Argentina, Brazilia- încearcă să se apropie 

de nucleu. Din contră, zona Asia-Pacific este complet lipsită de leader, Japoniei re-

pugnându-i acest rol, în ciuda puterii sale economice şi caracterului său de exemplu 

pentru toate ţările asiatica. Yenul nu a însoţit creşterea în putere a Japoniei, 

rămânând în umbra dolarului, chiar în Asia-Pacific. Această zonă nu este în fapt 

decât o coaliţie heteroclită de ţări pe care doar geografia şi interesele comune le 

apropie. Deşi au poziţii în cele din urmă destul de apropiate asupra deschiderii 

comerţului mondial şi nivelului dezirabil al dolarului, ele merg . ordine dispersată la 

GATT. Raportui despre limitele competitivităţii vorbeşte de "pax triadica", înţeleasă ca 

"noua ordine mondială" care s-ar putea instala în cursul următorilor 20 de ani. Aceas-

ta s-ar baza pe un consens explicit între regiunile triadei, consens dictat de interese-

le convergente pentru o direcţie comună a economiei şi a societăţii globale, în scopul 

asigurării stabilităţii politice şi a unei rate de dezvoltare socio-economice cât mai înal-

tă posibil. Această "pax triadica" va fi rezultatul unei evoluţii "logice" şi inevitabile a 

lucrurilor. Ea va fi judecată drept cea mai bună soluţie pentru satisfacerea intereselor 

populaţiei mondiale în ansamblul său. Membrii triadei se vor îmbogăţi şi mai mult, vor 

coopera între ei, iar alte naţiuni vor beneficia de stabilitatea acestei relaţii. Modernita-

tea ştiinţifică şi tehnologică va primi cu bucurie "pax triadica". În mod contrar "ordinii" 

mondiale a războiului rece, care se baza pe "echilibrul terorii", "pax triadica" va duce 

la o reducere a cursei armamentelor şi la mobilizarea crescută a capacităţilor ştiinţi-

fice şi tehnologice în scopuri civile. în plus, "pax triadica" se va baza pe menţinerea 

şi expansiunea competitivităţii economice. Războaiele comerciale vor continua să se 

impregneze în raporturile dintre cele trei regiuni. Japonia şi Sud-Estul asiatic, Europa 

Occidentală şi SUA vor coabita, partajând "interese superioare" într-un spirit de inter-

dependenţă care le uneşte deja în mod solid. în consecinţă, "pax triadica" va avea ca 

efect întărirea procesului de integrare între membrii triadei. G7 este un instrument al 

acestei voinţe de a instaura stabilitatea economică la nivel planetar, ceea ce ajută 

enorm multinaţionalele triade! 

 

2.4.1. Societatea informaţiei 

Noile mijloace de comunicare şi difuzare - de la fax la televizor trecând prin tele-

fonul celular şi INTERNET- au făcut viaţa cvasi-imposibilă tuturor dictaturilor. Pro-

gresul adus de noile tehnologii ale informaţiei este un atu al democraţiei, în plan pol i-

tic şi un avantaj comparativ, în plan comercial. UE şi SUA au intenţia să realizeze o 

Societate Transatlantică a Informaţiei (TIS). Pentru aceasta, vor încheia un acord pe 

tehnologia informaţiei. Cu proliferarea ordinatoarelor personale şi multiplicarea reţele-

lor permiţând interconectarea lor, o lume nouă, electronică şi virtuală, emerge încet -

încet. Este un fel de non-stat de non-drept. El posedă în acelaşi timp propriul teritoriu 
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- ciber-spaţiul1-, propriile căi de comunicaţie -in- forutele-, divertismentele sale - ciber-

cultura - şi propria piaţă - ciber-economia. Controlul ciber-economiei apare ca o miză 

majoră a societăţii de mâine, deoarece suma schimburilor de date imateriale - valori 

financiare, bursiere, monetare, texte, documente, informaţii, de la un capăt ia altui al 

planetei, în timp real, în permanenţă, depăşeşte deja, de departe, suma schimburilor 

comerciale ale economiei reale2. Avansul SUA în domeniul noilor tehnologii ale co-

municaţiei este enorm, chiar comparat cu Japonia, care a utilizat ordinatorul mai 

degrabă în sfera producţiei automatizate decât în sfera creativă3. În SUA există 15 

ordinatoare personale la 100 de locuitori, 42 de ordinatoare personale la 100 de salar-

iaţi. 52% din ordinatoarele personale sunt legate la reţele locale. Peste 3,5 milioane 

de PC sunt legate la INTERNET. Japonia, "această ţară care nu a descoperit individ-

ul", are mari rezerve în a accepta revoluţia indusă de noile tehnologii, deoarece aces-

tea reduc controlul asupra libertăţii individului, exercitat prin regulile "Oka-

mi"(autoritate). Okami controlează structura societăţii şi a economiei. Această "auto-

ritate" consideră controalele nenumărate, birocratice, ca un mijloc de "a prezerva 

interesele", având "virtuţi educative salutare". Această "prezervare a intereselor şi 

această "educaţie" au ca principală consecinţă psihologică sustragerea puterii 

cetăţenilor ca indivizi politici, lucru care-i infantilizează4. În viitoarea societate a in-

formaţiei, profesorii vor fi mai apţi de a "ţine în mână" clase cu elevi cu diferite abi lităţi 

şi interese. Surse de informaţii incredibile vor fi accesibile studenţilor care vor redacta 

teze, pentru că reţelei» de calculatoare le vor permite accesul la cărţi, reviste, ziare, 

studii, biblioteci virtuale. Vor prolifera universităţile globale. Educaţia va deveni obliga-

torie şi pentru adulţi, pentru a fi în pas cu ritmul schimbărilor; altfel, vor fi din ce în ce 

mai puţin pregătiţi pentru slujbele lor. O societate care se schimbă,  rapid va pune 

mari probleme celor care au dificultăţi de adaptare la noi situaţii, dar va fi o ţară a 

minunilor pentru antreprenori, aceşti "self-starters" imaginativi şi energici care pot 

recunoaşte nevoile care apar şi crea căi de satisfacere a lor. 

 

2.4.2. Concluzii 

Lumea va continua să cunoască: 

 un proces de tripolarizare, triadizare; 

 altul de terţiarizare; 

 un altul de americanizare, integrat celui de occidentalizare, al cărui vector 

principal este: 

                                                                 
1
  Francis Pisani, "Les frontiéres inconnues du cyber-espace” în Le Monde Diplomatique, 

n. 500, novembre 1995, pag 3. 
2
  Philippe Quéau, "Oui controlera la cyber-économie?", în: Le Monde Diplomatique, n. 

491, février 1995, pag. 16. 
3
 Thierty Ribautt, „Le Japon en panne", în: Le Monde Diplomatique, n. 491, février 1995, 

pag. 18. 
4
 Eishi Katsura, professeur associé, Tokyo University of Art and Design, "Citoyens 

nippons sous surveillance", în: Le Monde Diplomatique, n.49'1, fâvrier 1995, pag. 18. 
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 creşterea ponderii democraţiilor, care vor opta pentru modele economice lib-

erale; 

 o dominanţă a modelului alpin; 

 un transfer de atenţie de la ideologii la acţiune; 

 o răspândire tot mai largă a noilor tehnologii (care-şi vor întări statutul de 

avantaje comparative) şi, odată cu  ele, a limbii engleze şi a mentalităţii liber-

tăţii de informare. 

2.5. Peisaj cu teoria comerţului internaţional 

SUA domină teoria comerţului internaţional (TCI), prin mediile universitare extrem 

de bine informate, dar şi contribuţiile europene şi japoneze sunt de foarte bună cal i-

tate. 



3. CEI TREI POLI Şl ROMÂNIA 

3.1. România azi 

România, din punct de vedere politic, reprezintă: 

 0,4% din populaţia lumii; 

 0,1% din suprafaţa globului; 

 1.240 $/loc.(UNCTAD, 1991); din punct de vedere economic:  

 0,1% din PIB mondial; 

 al 45-lea exportator1 din lume, cu 0,11% din exporturile mondiale; 

 al 45-lea importator din lume, cu 0,16% din importurile mondiale. Studiu! 

Academiei Române2 arată că relaţiile de schimb au fost dominate alternativ 

de puterea care - domina politic România şi de puterile economice şi comer-

ciale în anii de mai mare independenţă politică. Ponderea celor trei poli în 

comerţul exterior românesc în 1994 era următoarea: 

 SUA - 3,1% din exporturile şi 6,5% din importurile României;  

 UE(15) - 48,2% şi 48,2%; 

 Japonia - 0,8% şi 0,8%. 

Ponderea României în importurile şi exporturile celor trei poli a fost următoarea, 

după sursele OCDE: 

 0,02% din importul şi 0,06% din exportul SUA în 1994;  

 0,14% din importul şi 0,19% din exportul (deci 0,34% cumulat) UE(15) în 

1993, dar 0,5% cumulat în 19943; România este al 40-lea partener comercial 

al UE; 

 0,02% din importul şi 0,007% din exportul Japoniei în 1994.  

România este al 40-lea partener comercial al UE, înaintea sa aflându-se Polonia 

(locul 10), Cehia (locul 19), Ungaria (locul 26) şi Slovenia (locul 35). Cam acestea 

sunt şi ţările despre care se vorbeşte că ar avea cele mai mari şanse de intrare în 

UE. Este un mare decalaj între potenţialul românesc şi realizările româneşti, ceea ce 

indică un complex al risipirii. România este al 10-lea stat european după populaţie, al 

XI-lea după teritoriu (Rusia şi Ucraina incluse), dar doar a 24-a după exporturi, a 36-a 

după PNB/locuitor, acesta din urmă fiind indicatorul "bogăţiei" unei ţări în literatura de 

specialitate. Conform indicatorului, România este una dintre cele mai sărace ţări eu-

                                                                 
1
 GATT, Le commerce intemational, 1994, pag. 12. 

2
 Coordonator Acad. Tudorel Postolache, "Economia României. Secolul XX" Academia 

Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Editura Academiei Române, 

Bucureşti, 1991. 
3
 Commerce extérieur, statistiques mensuelies, Eurostat, no. 1/1996, CECA-CE-

CEEA, Luxembourg, 1996, pag. 14. 
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ropene, în ciuda potenţialului de care dispune. I se poate imagina viitorul ca membru 

sărac al UE, care va absorbi cele mai multe fonduri structurale de la Bruxelles.  

Dacă luăm ÎN consideraţie şi resursele naturale şi calitatea mâinii de lucru, se 

poate observa fără efort că raportul posibilităţi/realizări este nefavorabil României. 

Spre exemplu, la capătul celălalt al unei eventuale scale de comparaţii, se pot cita 

Japonia, Elveţia, Benelux etc. România a suferit o "durată lungă" defavorabilă. Ex-

cepţia o constituie perioada 1918-1938. România trebuie să iasă din nou din "durata 

lungă", pentru a trece în rândul ţărilor pe cale de industrializare, în accepţiunea dată 

termenului de comentatorii occidentali (comparaţie cu Brazilia, Thai landa etc.). 

Creşterile importurilor au favorizat UE şi SUA. Exporturile au crescut în UE, dar au 

scăzut în SUA. Nu vom insista pe analiza comerţului exterior, studiul CNS este 

elocvent. Reţinem, având în minte reforma structurală a ţărilor dezvoltate, estimările 

studiului privind principalele cauze care limitează producţia industriei prelucrătoare şi 

evoluţia comenzilor.  Acestea sunt: capacitatea de absorbţie redusă a pieţei interne, 

atât la bunurile de consum cât şi la cele destinate agenţilor economici;  creşterea 

dificultăţilor financiare ale întreprinderilor; nevoile mari de energie, dependenţa de im-

portul de combustibili; tehnologiile învechite; productivitatea sedusă a muncii, costuri 

de producţie mari, neperformante. Avantajul cheltuielilor mici cu salariile în com-

paraţie cu ţările dezvoltate, este anihilat de slaba productivitate a muncii, de con-

sumurile de energie imense, chiar în condiţiile deprec ierii permanente a leului. Ceea 

ce reproşează investitorii strai, . României este modul cum se aplică porţiuni din 

lege, desele apariţii ale noilor reglementări, discontinuitatea1, legilor, supraim-

pozitarea, bacşişul cerut pe traseul birocratic al demarării unei afaceri. La Cleveland, 

la întâlnirea cu Europa de Est, americanii îi spuneau lui Mircea Coşea că în România 

este nevoie de 18 semnături pentru o afacere, în timp ce în SUA e nevoie doar de 3, 

iar bacşişul cerut de multe dintre cele 18 persoane este inacceptabil pentru invest i-

torul american, care poate opta pentru o altă piaţă. Ieş irea din sistemul comunist de 

comerţ a reaşezat România în tradiţiile ei comerciale ca ţară liberă. România are un 

drum lung de făcut spre terţiarizare. În strategia guvernamentală se arată: "contin-

uarea considerării serviciilor ca pe un sector adiacent, lipsit de importanţă, plasat pe 

o linie secundară, nu poate să aducă decât deservicii. Este momentul să considerăm 

serviciile ca pe un sector economic prioritar şi să le plasăm în centrul preocupărilor 

strategice ale politicii de dezvoltare economică. Ignorarea rolului servici ilor în pro-

cesul dezvoltării economiei naţionale şi ai neglijării acestei dimensiuni în planul 

politicilor economice, promovate până în prezent, este cât se poate de evidentă. Date 

statistice comparabile pe plan internaţional vin să confirme faptul că, sub aspectul 

dimensiunii sectorului de servicii, al nivelului de dezvoltare al acestora, al interconex-

iunilor dintre acest sector şi celelalte sectoare economice, România se încadrează în  

categoria ţărilor cel mai puţin dezvoltate". 

 

                                                                 
1
 Cornelia Terzieff. „Investitorii străini ameninţă cu suspendarea afacerilor”, în: Adevărul, 

29 noiembrie 1994. 



 497 

3.2. Europa văzută de români 

Viaţa politică românească resimte absenţa elitelor care să aprofundeze opţiunea 

europeană. La fel ca în alte TECO, în România, comunismul ca ideologie nu a fost 

înlocuit de liberalism, de capitalism. "A ieşi din comunism presupune o mutaţie so-

cială şi o răsturnare a imaginii insulare a naţiunii, care este abia îndrăznită ori încă 

refuzată1". Silviu Brucan2 este de părere că Rusia este principalul obstacol în calea 

integrării europene. "Ceea ce face ca unitatea Europei să apară ca un obiectiv stra-

tegic sublim şi în orice caz, de foarte lungă durată". România se află la mijlocul dru-

mului între o lume deschisă, euroatlantică, înalt civilizată, înalt industrializată, înalt 

informatizată, democrată şi o lume mult mai închisă, continentală, pe de o parte 

slavă, pe de altă parte musulmană, mult mai puţin performantă economic, precară din 

punctul de vedere al, democraţiei, dar bogată în resurse naturale. "Asimilarea ideii 

europene în profunzime este încă slabă, incertă", este de părere Adrian Marino3. Ro-

lul culturii este esenţial pentru internalizarea valorilor promovate de Uniunea Euro-

peană, de Occident în generai. Trecând în revistă articolele lui Andrei Pleşu din "Di-

lema", dar şi multe altele, se pot inventaria principalele precarităţi ale românilor, cam 

intervin ca obstacole în asimilarea rapidă a valorilor europene. Printre ele, o "cultură 

politică predominant autoritară4 Consecinţă a preponderenţei rurale, dar şi a unei isto-

rii politice cu puţine experienţe democratice, cultura politică a societăţii româneşti 

indică puţină înţelegere pentru mecanismele democratice, separaţia puterilor, plura l-

ismul, echilibru! puterilor5". Cultura politică este paternalist-autoritară, personalizată, 

conservatoare, închisă. 

Alina Mungiu consideră că "sunt mici şanse ca România să devină un regim au-

toritar, ci doar o democraţie imperfectă pe fondul unei subdezvoltări cronice, în genul 

Turciei6". 

3.3. Locul României în sferele de interese ale celor trei poli 

Richard Holbrooke, la Bucureşti, spunea că "a sosit timpul ca TECO să-şi 

soluţioneze moştenirile nerezolvate de pe urma tragediilor acestui secol, fie ele 

tratatele de la Versaille şi Trianon, al doilea război mondial, războiul rece sau 

dezmembrarea fostului imperiu sovietic7 ".Relaţiile României cu cei trei poli nu pot fi 

                                                                 
1
 Catherine Durandin, "Histoire des Roumains" Fayard, Paris, France, 1995, pag. 505. 

2
 "Două Europe, nu una", în: Sfera politicii, nr.28, iunie 1995. 

3
 "Pentru Europa. Integrarea României. Aspecte ideologice şi culturale", Editura Polirom, 

laşi, 1995, pag. 17. 
4
 Alina Mungiu, "Identitate politică românească şi identitate europeană", în: Cuvântul, anul l 

(VI), nr. 11 (224), dec. 1996, pag. 5 
5
 Stelian Tănase, "Regimul politic şi stabilitatea", în: Sfera politicii, nr. 26, martie 1995. 

6
 "Viitorul unei (dezintegrări politice", în: Sfera politicii, nr. 31, septembrie 1995, pag. 11.  

7
 Cristina Oroveanu, "Richard Holbrooke: Suntem profund recunoscători poporului român 

pentru contribuţia sa la eforturile de restabilire a păcii în regiune", în: Curierul Naţional, 

14.02.1996 



 

 
498 

analizate fără o succintă serie de comparaţii cu celelalte TECO cu care a împărţit o 

anume soartă. Desprinsă sângeros de dictatură, una dintre cele TECO asociate la 

UE a plecat cu un handicap major lipsa oricărei "recidive" în materie de reformă.  A 

intrat ultima (dintre asociate) în Consiliul Europei, abia în 1993, dar se bucură, diplo-

matic, de tratament egal la UE, UEO, NATO. Realismul invită însă pe Henning Chris-

tophersen1, fost comisar pe probleme economice, să declare că doar Cehia, Ungaria, 

Polonia, Malta şi Slovenia ar putea adera la UE în 2003, după 8 ani de negocieri. Cât 

despre NATO, faptul că România a semnat prima Parteneriatul pentru pace nu a im-

presionat pe autorii proiectului Legii 57 cu privire la securitatea SUA; pe lista statelor 

care prezintă interes pentru securitatea Americii2 se află doar Polonia, Cehia, Slova-

cia, Ungaria, ţările baltice, Ucraina; România şi Bulgaria, nu. Acordul de asociere la 

UE a intrat în vigoare de la 1 februarie 1995, iar clauza naţiunii celei mai favorizate se 

pare că va fi reînnoită automat de SUA. Dacă 1994 a fost un an al succeselor de 

politică externă, favorizate de stabilitatea politică într-o zonă fierbinte, care numără 

conflicte destule - Bosnia, Transnistria, Karabah, Cecenia-, el nu a reuşit să fie şi 

anul marii privatizări. România nu are graniţă directă cu nici unul dintre cei trei poli. 

Acesta este un dezavantaj. Dar polii occidentali doresc stabilitatea zonei, iar 

România este un partener credibil !n această materie. România nu are graniţă directă 

nici cu Rusia, dar are cu CSI. Faptul că se află în două periferii, a UE şi a CSI, face 

ca integrarea în una din ele, cea vestică, să fie mai solicitantă decât pentru alte 

TECO. 

3.4. Viitorul relaţiilor României cu cei trei poli 

Cu cât democraţia şi valorile economice liberale vor avana mai repede spre Est, 

cu atât România va fi angrenată mai uşor în comportamentele şi mecanismele 

comerciale ale Occidentului, căruia i-a aparţinut întotdeauna. Cu cât aceste valori vor 

rămâne concentrate în nucleul UE, cu atât ambiguităţile şi confuzia vor prolifera spre 

Est, ceea ce va permite o nouă ratare a şanselor pentru TECO. România are acum 

din nou şansa de a ieşi din durata lungă şi de a prinde un tren al performanţei eco-

nomice, al progresului. Ar fi şi o dovadă că ortodoxismul,  care propovăduieşte ferici-

rea viitoare şi îndeamnă la resemnare "mioritică", este totuşi capabil de performanţă 

economică. Cel mult 20 de ani sunt necesari pentru o recuperare adecvată a stand-

ardelor economice. Exemplul tigrilor asiatici este elocvent. Cam 15-20 de ani va dura 

şi restabilirea echilibrului intern al Europei; în acest nou echilibru România trebuie să-

şi găsească locul, după cum a optat; integrarea în UE, UEO, NATO şi nu în structuri 

ale Estului, care durata lungă o dovedeşte, nu i-au adus nici un avantaj, nici politic, 

nici economic, nici social, nici cultural, nici democratic, nici militar, niciodată.  

                                                                 
1
 "România are şanse mici de aderare la UE", în: Adevărul, 13 februarie 1995. 

2
 Romulus Căplescu, "NATO întinde mâna Rusiei, în Adevărul, 11 feb ruarie 1995. 
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3.5. Concluzii şi propuneri 

Ce vrem să fim? În anul 2015, o ţară capitalistă, industrializată, democratică, lib-

erală. Cum să procedăm? Rapid: Cehia, Polonia, Slovenia au făcut-o deja. Tranziţia 

"nedureroasă" nu numai că nu a "vindecat" economia moştenită de la regimul trecut, 

a mai şi consacrat lentoarea drept valoare fundamentală, ceea ce a mărit decalajul 

dintre România şi celelalte TECO. Chiar dacă din punct de vedere politic România 

este asigurată că va beneficia de acelaşi tratament ca şi celelalte TECO, nu trebuie 

să ne îmbătăm cu apă rece: fiecare TECO se califică, economic, singură pentru 

aderarea la UE. Dacă Kohl nu acceptă pentru UE "viteza celui mai lent vapor din 

convoi", nu vedem nici un motiv ca el să accepte pentru TECO "viteza celei mai mici 

bărcuţe". În ce credem? în libertate, libera întreprindere, proprietate privată, com-

petiţie, democraţie, capitalism, toate aceste lucruri ar trebui să fie atât de clare. Pe 

ce planuri vom câştiga? Pe cel al nivelului de trai, în primul rând. Apoi, pe cel al se-

curităţii. Pe toate planurile unde vom şti să punem în valoare avantajele comparative, 

acelea care sunt. Cum vom câştiga? Cu o voinţă fermă de a face, fiecare, în meseria 

lui, tot ce valorile asumate îndeamnă. Cu o voinţă fermă de schimbare, nu de con-

servare a stării actuale de lucruri. Prin dezvoltarea unui învăţământ orientat spre viitor. 

România nu a alocat niciodată procente din buget atât de mari pentru învăţământ 

precum ţările din ASE. Respectul pentru educaţie, erudiţie, pregătire profesională de 

vârf nu a fost niciodată prea mare în această ţară. România nu trebuie să rămână în 

plutonul celor mai sărace ţări europene. La periferia UE,  la periferia CSI, departe de 

centrul politic decident, România nu-şi poate permite să încremenească în tranziţie, 

ar fi calea sigură spre subdezvoltare. România trebuie să propună cetăţenilor săi "o 

nouă generaţie de opţiuni".  

Propuneri: 

1. asumarea completă a ceea ce desemnează cuvintele capitalism, liberalism, 

liberă iniţiativă. Folosirea tendinţei de mondializare, a celei de delocalizare din TCD;  

2. asimilarea trăsăturilor dominante ale civilizaţiei europene; 

3. facilitarea accesului în România a fluxurilor internaţionale de capitaluri. Circu-

laţia capitalurilor este principala enzimă a capitalismului mondial. Ţările care nu sunt 

traversate de această circulaţie au şanse enorme de a rămâne în urmă, de a se izo-

la; 

4. îndeplinirea criteriilor de aderare la UE, UEO, NATO, aşa cum s-a întâmplat la 

intrarea în Consiliul Europei. Respectarea riguroasă a Acordului european 

România/CEE, nu numai în literă, ci şi în filosofie. Opţiunea pentru UE este de fapt 

opţiunea pentru o altă civilizaţie decât cea a ultimilor 50 de ani, pentru un alt sistem 

de valori, pentru o altă structură mentală. Comerţul cu TCD, nu cu TICD, este im-

portant, pentru că el stimulează industria autohtonă spre a fi competitivă. 

5. stabilirea unei strategii pe termen lung - 20 de ani - care să indice limpede un-

de vrea România să ajungă, conform căror opţiuni, modele, criterii; 

6. orientarea economiei româneşti spre exterior, după cum au făcut -o toate 

economiile de succes, atât din Europa cât şi din ASE. Aici merită subliniată neces i-

tatea unor viteze de reacţie şi de croazieră mari. Ca viteză de reacţie, Japonia poate 
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servi de model: aplică în producţia de masă o invenţie mai repede decât autorul său-

american sau european; la nivelul firmei, Compaq are o viteză de reacţie fantastică, 

clienţii nu pot ţine ritmul înnoirii produselor sale. Ca viteză de croazieră, Singapore 

domină lumea, dar are dimensiuni mici; SUA sunt uri exemplu potrivit pentru talia 

mare. România a dovedit viteze de reacţie şi de croazieră extrem de mici în com-

paraţie cu celelalte TECO concurente la aderarea la UE, ceea ce a dus şi la 

creşterea decalajelor despre care vorbeam în conţinutul lucrării; 

7. adoptarea mentalităţii occidentale, modificarea elementelor de blocaj din men-

talitatea actuală. Educaţia trebuie să fie orientată spre viitor: un tânăr educat azi 

trebuie să aibă perspectiva anului 2020. România nu mai are voie să subut ilizeze 

potenţialul intelectual al tinerilor; 

8. se va exporta ceea ce se va cere pe pieţele pe care România intenţionează să 

se stabilească solid şi nu se va mai produce în neştire, ineficient, pentru ca apoi să 

se caute cu disperare cumpărători; astfel, se vor alege şi ramurile pe care economia 

se va axa: turismul, comerţul, serviciile au posibilităţi uriaşe, investitorii străini vor fi 

atraşi şi nu respinşi prin impozitări descurajante; 

9. eliberarea de complexul frustrărilor provocate de nereuşitele istoriei şi reali-

zarea unei "imaginări de sine1" mai pragmatice, mai curajoase, pline de încredere; 

10. trecerea puterii în mâinile tehnocraţiei financiare; 

11. terţiarizarea economiei. 

Plasarea României pe axa de prosperitate occidentală trebuie s -o determine să 

se aşeze pe creasta a două valuri: primul, al TECO care concurează cu şanse la 

admiterea în UE şi al doilea, al democraţiei şi stilului de viaţă occidental care 

avansează spre Est. în acest fel România are şansa să prindă "al treilea val2", al nu-

clearului. Cât despre al patrulea, al societăţii informatizate interactive, vom vorbi -"si 

tout va bien"- peste 30 de ani. 

 

 

                                                                 
1
 Dan Pavel, "Deşteaptă-te române!” - o cercetare în ideologia naţionalismului'', în Polis, 

nr. 2/1994. 
2
 Alvin Toffler, "Al treilea val", Editura Politică, Bucureşti, 1983. 
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INTRODUCERE 

 

Lucrarea de faţă este rezultatul  continuării cercetărilor întreprinse în anul 1995 şi 

concretizate în studiul "Schimbări ale comportamentului monetar al statului în per i-

oada 1992-1994" şi constituie o actualizare şi o dezvoltare a acestuia. Au fost delim i-

tate mai strict planul teoretic şi cel practic aplicativ, pe exemplul economiei 

româneşti din perioada de tranziţie. Aprecierile cu privire la modificările comporta-

mentului monetar au avut la bază datele statistice oficiale. Deşi ar fi fost posibil, au-

torul s-a ferit de predicţii care, în acest domeniu,  par foarte des simple speculaţii. 

Trebuie să atrag totuşi atenţia că economia nominală este foarte sensibilă la evoluţia 

economiei reale, deci perioada 1990-1995 analizată în această lucrare nu reflectă nici 

măcar in nuce viitorul economiei naţionale. Aceasta se datorează faptului că econo-

mia reală a fost foarte palid reflectată în calculele economice prezente.  

 

     

 



1. PREŢURI ŞI BANI 

 

În sistemul economic există trei categorii de unităţi de măsură, şi anume, unita-

tea de muncă (singura unitate fizică), unitatea de bani şi unitatea de timp. Utilizarea 

banilor şi calculul economic fac trecerea de la economia reală la economia nominală. 

Exprimarea preţurilor se face cu ajutorul banilor, a monedei.  

Banii sunt depozite esenţiale, în timp ce moneda este  o formă redusă de ex-

primare a sistemului monetar. 

Pe termen scurt, creşterea rapidă a cantităţii de bani determină diminuarea şo-

majului şi a ratei dobânzii. Rata dobânzii, şi avansăm aici o definiţie prelim inară, este 

un preţ care face legătura actuală şi cea viitoare a unui bun economic. 

Definiţia banilor comportă două abordări: 

1) abordarea a priori: în acest caz, definiţia porneşte de la caracteristica distinctă 

a banilor faţă de celelalte bunuri economice, care este funcţia lor de mediu de 

schimb. Astfel, banii sunt orice poate fi acceptat, în general, ca mediu de schimb. 

Abordarea a priori defineşte banii din categoria M1 - "banii în sens restrâns", con-

stând din elemente care se pot cheltui imediat; 

2)  definiţia empirică  porneşte de la  acele atribute ale banilor ce fac din oferta 

de bani o variabilă importantă pentru politica macroeconomică, în sensul banilor M2 - 

"bani în sens larg". 

După cum arată Eugen Prahoveanu, "echilibrul monetar este determinat de  

starea de pe celelalte pieţe (în special de pe piaţa bunurilor şi serviciilor şi a capitalu-

lui) şi exprimat prin existenţa unei mase monetare de bani  lichizi şi scripturali, 

corespunzătoare  nevoilor reale ale activităţii economico-financare la un moment 

dat"1. 

Inflaţia caracterizează o perioadă de creştere generală a preţurilor, mărfurilor şi a 

factorilor de producţie: "Potrivit definiţiei clasice a inflaţiei, aceasta este un fenomen 

care constă, în esenţă, în apariţia în circulaţie a unei cantităţi excedentare de 

monedă, care creează un dezechilibru..., afirmă Silviu Cerna. Căci, în definitiv, fe-

nomenul este provocat nu de faptul că un anumit element - masa monetară - creşte 

în mărime absolută, ci de faptul că modificarea respectivă are loc în discordanţă faţă 

de alte elemente ale schimbului monetar. Perturbaţia provine, aşadar, din această 

disparitate, adică din creşterea mai rapidă a cantităţii de monedă comparativ cu 

creşterea altor variabile ale economiei"2. 

                                                                 
1
 Prahoveanu Eugen - "Fundamente de teorie economică (Essential Economics)", Ed itura 

Staff, Bucureşti, 1995, pag.141. 
2
 Cerna Silviu - "Inflaţia (Repere pentru o sinteză)", în "Caiete de studii nr.1/1995", BNR, 

pag.16. 
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Deflaţia caracterizează o perioadă de scădere a producţiei în termeni reali şi de 

creştere a şomajului: "Deflaţia - spune Silviu Cerna - poate fi definită ca fiind operaţia 

sau ansamblul de operaţii prin care se elimină masa monetară excedentară"1.  

Indiferent dacă este o perioadă de inflaţie sau de deflaţie, preţurile nu evoluează 

în aceeaşi direcţie şi nici în aceeaşi proporţie. De aceea, variaţiile preţurilor relative 

determină, atât în perioadele de inflaţie, cât şi în cele de deflaţie, modificări în rep-

artiţia venitului între clasele sociale, debitorii şi cei care au de încasat profit fiind fa-

vorizaţi de inflaţie, în defavoarea celor care deţin creanţe sau a celor cu venituri fixe, 

deflaţia producând efecte inverse. 

În economiile de piaţă mature creşterea preţurilor este însoţită de o creştere a 

ocupării forţei de muncă. Inflaţia moderată favorizează utilizarea capacităţilor de 

producţie şi procesul investiţional care stimulează şi mai mult oferta de muncă.  

Principalele teorii care explică fluctuaţiile venitului real şi ale ratei inflaţiei sunt 

următoarele: 

1) teoria keynesiană elaborată de J.M.Keynes  şi de continuatorii acestuia; ea 

priveşte veniturile şi cheltuielile şi analizează motivele care îi determină pe oameni să 

consume sau să investească. Această teorie analizează cererea globală, pornind de 

la componentele sale - relaţiile dintre consum şi venit şi dintre investiţii şi cererea 

consumatorilor şi ratele dobânzii. Teoria keynesiană porneşte de la următoarea iden-

titate: 

 

Y = C+I+G+X, 

unde:  Y = venitul nominal; 

 C = consumul populaţiei; 

  I = investiţiile; 

 G = consumul guvernamental; 

  X = exporturile nete. 

 

Faţă de C, G şi X, I prezintă anumite particularităţi. În timp ce consumatorii , 

guvernul şi străinii au libera opţiune de a cumpăra, oamenii de afaceri, ca vânzători 

de venituri, nu pot dicta volumul vânzărilor lor la nivelul pe care îl doresc. Stocurile de 

produse pot creşte atunci când vânzările se încetinesc, iar reacţia oamenilor de afac-

eri este de a reduce producţia, ceea ce determină scăderea veniturilor. Şi invers, 

atunci când vânzările se măresc imprevizibil, va fi oferită spre vânzare o parte din 

stocuri şi, pentru refacerea lor, oamenii de afaceri îşi vor spori producţia. Ca urmare 

vor creşte şi veniturile. 

Consumul populaţiei depinde de venitul disponibil şi de înclinaţia spre econo-

misire care depinde de tradiţiile istorice, structura pe vârste a populaţiei, stocul 

deţinut de avuţie, rata dobânzii ş.a. 

Consumul guvernamental, ca şi reducerea taxelor sporesc venitul nominal. Defi-

citul bugetar determină creşterea ratelor dobânzii care compensează în parte acest 

                                                                 
1
 Idem, pag.40. 
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deficit. Atunci când exporturile nete pozitive cresc, are loc o creştere a ven iturilor 

exportatorilor. Totuşi, creşterea importurilor nu conduce întotdeauna la scăderea veni-

tului real. 

2) teoria monetaristă sau a cantităţii de bani; o versiune a teoriei cantităţii a fost 

publicată de David Hume în 1750. Îmbunătăţiri ale acestei teorii au fost aduse de Ir-

ving Fisher în 1911 şi de A.C.Pigou în 1917. Variantele actuale sunt susţinute de Mi l-

ton Friedman, Karl Brunner şi Allan Meltzer. Ei leagă cererea globală de cantitatea 

de bani utilizată pentru cumpărarea bunurilor şi a serviciilor.  

Teoria cantităţii de bani se bazează pe relaţia: 

 

MV=QP, 

 

unde:  M = cantitatea de bani; 

    V = viteza de realizare sau viteza venitului care măsoară de câte ori o un itate 

monetară (de exemplu 1 leu) devine venit într- o perioadă de timp dată; 

P = nivelul preţurilor; 

Q = produsul naţional real. 

O relaţie înrudită cu aceasta este ecuaţia Cambridge  formulată de Alfred 

Marshall şi A.C.Pigou: 

 

M = kYP, 

 

unde: k = proporţia din venitul nominal dintr-un an  (sau altă perioadă de timp), pe 

care oamenii o păstrează ca bani; 

 Y = venitul nominal. 

Ecuaţia Cambridge este o variantă a ecuaţiei Fisher II formulată de Irving Fisher:  

 

MV' = PT, 

 

unde: V' = viteza de tranzacţie, reprezentând de câte ori  o unitate monetară (de 

exemplu 1 leu) este încasată,  chiar dacă nu devine venit; 

 T = toate tranzacţiile făcute cu bani. 

 

Potrivit teoriei cantităţii, cererea globală şi deci venitul depind de jocul cererii şi 

ofertei de bani1. 

În ipoteza că cererea de bani nu depinde de rata dobânzii,  să presupunem că 

banca centrală oferă băncilor comerciale mai multe rezerve, ceea ce le permite aces-

tora să ofere împrumuturi suplimentare sau să cumpere asigurări. Depozitele 

devenite mai mari sunt cheltuite de către cei care au vândut asigurările sau au primit 

împrumuturile. Agenţii economici deţin mai mulţi bani, ceea ce le permite să îşi 

                                                                 
1
 Mayer Thomas şi colaboratorii - "Banii, activitatea bancară şi economia", Editura D i-

dactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1993, pag.257 şi urm". 
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sporească cheltuielile pentru mărfuri, servicii sau asigurări. Cei care au vândut aceste 

mărfuri, servicii sau asigurări vor deţine un stoc suplimentar de bani pe care vor fi dis-

puşi să îi cheltuiească ş.a.m.d. Cheltuirea banilor suplimentari determină în mod di-

rect creşterea venitului. Limita de creştere a venitului este specifică fiecăreia dintre 

următoarele trei situaţii: 

a) există deplină ocupare în economie, astfel că venitul real este constant, măr i-

rea cheltuielilor determinând numai creşterea preţurilor. Această creştere a preţurilor 

duce la micşorarea cantităţii de bani reali din economie. În momentul în care 

creşterea preţurilor devine direct proporţională cu oferta nominală de bani, se ajunge 

din nou la o situaţie de echilibru. 

Întrucât numai preţurile sunt ajustate, banca centrală este cea care determină 

oferta nominală de bani, iar publicul, oferta reală de bani. Astfel, teoria cant itativă 

explică modificările nivelului preţurilor prin modificarea cantităţii nominale de bani de 

către banca centrală şi băncile comerciale, precum şi prin modificările cantităţii reale 

de bani cerută de public; 

b) în economie există o stare de subocupare  a forţei de muncă şi de subutilizare 

a capacităţilor de producţie; în acest caz, creşterea cheltuielilor duce la creşterea 

producţiei şi nu la mărirea preţurilor. Odată cu creşterea producţiei şi a venitului real 

creşte şi cererea de bani, iar publicul doreşte să deţină mai mulţi bani. Economia 

revine la o stare de echilibru. Factorii care acţionează pentru determinarea noului 

nivel al venitului real sunt:  

 creşterea ofertei de bani; 

 elasticitatea venitului real al cererii de bani. 

c) pe perioade scurte de timp, se poate să crească atât cheltuielile, cât şi 

preţurile, atunci când producţia creşte. Cererea de bani reali creşte odată cu creşte-

rea venitului real, iar creşterea preţurilor determină scăderea ofertei de bani reali.  

Dar mai realistă este ipoteza că cererea de bani depinde de rata dobânzii. Atunci  

când ratele dobânzii cresc, oamenii sunt înclinaţi să transforme o parte a depozitelor 

băneşti în asigurări pentru a beneficia de o rată a dobânzii mai mare.  

Atunci când creşte oferta de bani, se înregistrează mai întâi o reducere a ratei 

nominale a dobânzii, în timp ce creşterea preţurilor şi a venitului real este destul de 

redusă; după un timp, rata dobânzii va reveni la nivelul iniţial sau chiar la un nivel mai 

ridicat, în aşa fel încât teoria cantităţii este confirmată de realitate: creşterea preţurilor 

este proporţională cu creşterea cantităţii de bani. 

Teoria cantităţii este valabilă numai în cazurile în care funcţia cererii de bani este 

stabilă şi previzibilă. 

 



2. MONEDA 

Moneda este o "piesă de metal - aur, argint, cupru etc. - care se prezintă în gen-

eral sub formă de disc plat şi serveşte ca mijloc de circulaţie, de plată şi eventual - 

atunci când merită - de tezaurizare. Spre deosebire de bani, moneda nu este un ter-

men generic, ci se referă la un anumit fel de bani, şi anume, la piesele de metal cu 

valoare proprie deplină sau inferioară valorii nominale. Puterea de cumpărare a 

monedei de metal preţios depinde de valoarea ei de schimb sau de costul ei de 

producţie în raport cu acela al altor mărfuri. Ea depinde însă totodată de cantitate" 1. 

Moneda se poate prezenta într-una din formele: 

1. moneda divizionară care constă din piese de nichel sau de cupru de un leu, 

cinci lei, zece lei, douăzeci de lei, cincizeci de lei şi o sută de lei. Totalitatea  aces-

tor piese constituie moneda "fracţionară" sau divizionară. Caracteristica principală a 

monedei divizionare constă în faptul că valoarea metalului unei piese este mult inferi-

oară valorii ei nominale; 

2. hârtia-monedă, constând din bancnote de 200, 500, 1000, 5000 şi  10000 de 

lei; caracteristica principală este cursul forţat la care circulă pentru că statul  de-

cretează valoarea lor care este acceptată şi validată de populaţie;  

3. depozitele bancare la vedere  reprezintă "moneda bancară" sau "moneda 

scripturală" şi constă din acele depozite bancare asupra cărora pot fi trase cecuri 

fără preaviz. Fiind plătibile la vedere, depozitele bancare joacă acelaşi rol de "etalon 

de valoare"  sau "unitate de cont" ca şi moneda divizionară.  

Moneda divizionară, hârtia-monedă şi depozitele la vedere formează moneda în 

sens restrâns sau moneda propriu-zisă, M1. 

Depozitele la termen, lichidităţile şi alte "quasi-monede" sunt reprezentate de 

categoriile de depozite de economii şi depozite la vedere constituite la băncile 

comerciale, la fondurile mutuale de economii, la asociaţii de economii şi împrumuturi 

etc. Intrarea în posesia acestui tip de monedă se poate face după un scurt preaviz.  

Structura masei monetare cuprinde toate aceste tipuri de bani.  

Viteza de circulaţie a monedei sau viteza venitului  este rata, determinată în 

funcţie de masa monetară, cu care aceasta se reconstituie în cursul unui an pentru a 

efectua toate tranzacţiile care determină venitul naţional:  

 

M

PO

M

qxpqxp

M

NNP
V 




...2211...
 

 

unde:  P.N.N. = produsul naţional net; 

 M = masa monetară; 

                                                                 
1
 Kiriţescu Costin - "Moneda. Mică enciclopedie", Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1982, pag.212. 
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 p1, p2...= preţurile produselor; 

 q1, q2...= cantităţile produselor; 

 P = nivelul mijlociu al preţurilor; 

 Q = produsul naţional real. 

 

Viteza de circulaţie a monedei este influenţată de rata dobânzii, modificările care 

afectează instituţiile financiare, tradiţiile, comportamentele, anticipările agenţilor eco-

nomici, proporţiile în care este repartizată masa monetară între diferite instituţii şi 

diferite categorii de venituri etc. Dar calculul vitezei de circulaţie a banilor poate fi 

aproximat şi folosind agregatul produs intern brut, atunci când rata de amortizare 

este neglijabilă. 

Mai poate fi, de asemenea, calculată viteza de circulaţie a numerarului ca raport 

între consumul total al populaţiei şi numerarul din afara sistemului bancar.  

Din relaţia anterioară se poate deduce "ecuaţia cantitativă a schimburilor", re-

spectiv: 

MV= PQ 

sau  

MV = P.N.N. 

sau 

P.N.N. = PQ 

 

Puterea de cumpărare a unităţii monetare "va fi direct proporţională cu activitatea 

economică şi invers proporţională cu masa monetară"1. 

În lupta de concurenţă a unei economii în raport cu altele, o influenţă foarte mare 

o are puterea de cumpărare a unei monede pe piaţa internă a altei ţări (PCMPI). 

Aceasta se poate calcula în felul următor: 

 

cL

ilbl
PcL $  

unde: PcL$ = puterea de cumpărare a leului prin dolar; 

 ilbl = inflaţia lunară cu baza în lanţ; 

 cL = cursul leului în lei/dolar. 

 

100

$ fPcLxilbf
PCMPI   

unde: ilbf = inflaţia lunară cu baza fixă; 

 PcL$f = puterea de cumpărare a leului prin dolar cu baza fixă.  

 

                                                                 
1
 Prahoveanu Eugen - op.cit., pag.141. 



3. RATA DOBÂNZII 

 

"Nivelul general al ratelor dobânzii" reprezintă "un fel de echivalent şi mai mut i-

lant"1 decât "nivelul general al preţurilor". "Rata dobânzii reprezintă un preţ inter-

temporal, deoarece corespunde termenelor de schimb între un activ la o perioadă 

dată şi acelaşi activ la o perioadă diferită".2  Factorii care influenţează rata dobânzii 

sunt următorii: 

a) oferta de economii; 

b) schimbările ofertei de bani; 

c) curgerile capitalului net sau curgerile înspre afară;  

d) fondurile solicitate pentru investiţii; 

e) deficitele guvernamentale; 

f) modificările cererii de bani destinaţi păstrării3. 

 

Determinarea ratelor dobânzii a ridicat, de-a lungul timpului, două probleme: 

1. pe ce tip de piaţă se determină ratele dobânzii reprezentative? Această prob-

lemă a stat în atenţia cercetătorilor până la sfârşitul anilor 1950. Din opiniile expr i-

mate rezultă că ratele dobânzii reprezentative se determină fie pe:  

 piaţa bunurilor şi serviciilor, prin ajustarea dintre economii şi investiţii, teză 

susţinută de J.M.Keynes, A.Marshall şi K.Wicksell, fie pe: 

 piaţa monetară, prin ajustarea ofertei şi cererii de monedă, teză care este 

centrală în teoria preferinţei pentru lichiditate, aplicată la determinarea ratei 

dobânzii, fie pe: 

 piaţa fondurilor împrumutabile, prin ajustarea dintre ofertă şi cerere, teză 

susţinută de autorii suedezi, printre care B. Ohlin;  

 

2. care sunt componentele esenţiale ale ratelor dobânzii nominale (ratele 

dobânzii observate pe pieţe sau cele afişate de intermediarii financiari)? Această 

problemă a intrat în atenţia cercetătorilor începând cu mijlocul anilor 1960. Impactul 

variaţiilor masei monetare asupra ratelor dobânzii permite disocierea următoarelor 

efecte: 

Efectul lichidităţii se înregistrează atunci când oferta de bani creşte, iar rata reală  

a dobânzii scade suficient de mult pentru a determina publicul să păstreze bani 

suplimentari. 

Rata reală a dobânzii se calculează în felul următor:  

 

                                                                 
1
 De Boissieu, Christian - "Politique monétaire", în Greffe, Xavier; Mairesse, Jacques ş i 

Reiffers, Jean Louis - "Encyclopédie économique", Economica, Paris, pag.1668. 
2
 Idem. 

3
 Mayer Thomas ş i colab. - op.cit., pag.281. 
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rr = rn - ri, 

unde:  rr = rata reală a dobânzii; 

 rn = rata nominală a dobânzii; 

 ri = rata inflaţiei. 

Efectul Fisher porneşte de la observaţia că oamenii adaugă la rata dobânzii un 

premiu de inflaţie dimensionat în funcţie de aşteptările lor; de aceea, rata reală a 

dobânzii este constantă pe măsură ce rata nominală a dobânzii urmează fidel var-

iaţiile ratei inflaţiei: 

 

rn = rr + ri 

 

Efectul Fisher se manifestă în condiţiile în care:  

 rata inflaţiei nu influenţează înclinaţia spre consum;  

 rata inflaţiei nu influenţează eficienţa marginală a investiţiilor;  

 oamenii anticipează corect rata inflaţiei. 

Efectul venitului şi al preţului se produce atunci când venitul real şi preţurile cresc 

şi constă din creşterea ratei reale a dobânzii. 

Efectul aşteptărilor face ca rata nominală a dobânzii să fie egală cu rata reală 

plus premiul de inflaţie. Efectul aşteptărilor poate fi mai puternic decât efectul l i-

chidităţii, făcând ca mărirea ratei creşterii monetare să determine creşterea ratei 

nominale şi nu reducerea ei. 

Potrivit teoriei clasice, rata dobânzii este determinată de interacţiunea dintre 

curba eficienţei marginale a capitalului şi înclinaţia psihologică spre economii. Rata 

dobânzii este factorul de echilibrare care face ca cererea de economii, sub forma de 

noi investiţii şi la o rată dată a dobânzii, să se egalizeze cu oferta de economii pe 

care o generează înclinaţia psihologică spre economii a colectivităţii, la acea rată a 

dobânzii. 

3.1. Teoria generală keynesiană a ratei dobânzii1 

Dacă eficienţa marginală a capitalului2 guvernează condiţiile cererii de credit, rata 

dobânzii guvernează condiţiile ofertei curente de credite. Rata dobânzii nu este o 

                                                                 
1
 Această parte a lucrării a fost redactată preluând din şi sistematizând textul originar al 

lucrării lui J.M.Keynes, "Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, dobânzii şi a banilor", 

Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970. 
2
 Eficienţa marginală a capitalului este egală cu raportul dintre randamentul viitor al unui 

bun capital ş i preţul lui de ofertă sau costul lui de înlocuire. Mai poate fi considerată ca 

fiind egală cu raportul dintre randamentul viitor al unei unităţi  suplimentare din tipul re-

spectiv de capital ş i costul producerii acelei unităţi. Unde: randamentul viitor al investiţiei 

este seria de anuităţi Q1, Q2,...Qn, reprezentând un ş ir de venituri viitoare pe care 

contează să le obţină un om de pe urma vânzării producţiei respective, după scăderea 

cheltuielilor curente legate de obţinerea producţiei, când au fost investiţi bani sau au fost 

cumpărate bunuri capitale; preţul de ofertă al bunurilor capitale este opus randamen-
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recompensă pentru economii sau pentru aşteptare, căci un om care hotărăşte să-şi 

păstreze economiile în numerar nu obţine nici o lichiditate pe o anumită perioadă de 

timp, adică este raportul invers dintre o sumă de bani şi ceea ce se poate obţine 

pentru renunţarea la controlul asupra banilor în schimbul unei creanţe, pe o perioadă 

de timp specificată, unde banii includ depunerile la bănci. Astfel, rata dobânzii, 

măsurând refuzul acelora care posedă bani de a renunţa la controlul imediat asupra 

lor, reprezintă "preţul" care  echivalează dorinţa de a păstra avuţie sub formă de nu-

merar şi cantitatea de numerar disponibilă. În fapt, rata dobânzii este complexul difer-

itelor rate curente ale dobânzii pentru diferitele perioade de timp, adică pentru 

împrumuturile cu diferite scadenţe. Rata dobânzii este un fenomen în cel mai înalt 

grad convenţional, deoarece mărimea ei efectivă este guvernată în mare măsură de 

părerea dominantă despre mărimea ei scontată. Orice nivel al  dobânzii despre care 

se crede cu destulă convingere că probabil va fi de durată, va dura într-adevăr; cu 

rezerva că, într-o societate în care au loc schimbări, el va oscila desigur, dintr-o mul-

titudine de motive, în jurul nivelului normal scontat. Dar ea poate să oscileze decenii 

de-a rândul în jurul unui nivel care este în mod ronic prea ridicat pentru folosirea de-

plină a mâinii de lucru, mai ales atunci când predomină părerea că rata dobânzii se 

autoreglează, astfel încât se consideră că nivelul stabilit prin convenţie îşi are 

rădăcina în temeiuri obiective mult mai puternice decât o convenţie, şi când faptul că 

ocuparea mâinii de lucru nu reuşeşte să atingă nivelul optim nu este pus în legătură 

câtuşi de puţin, nici de opinia publică şi nici de autorităţi, cu predominarea unei game 

inadecvate de rate ale dobânzii. 

Factorii care determină rata efectivă a dobânzii în împrejurări date sunt: 

1. preferinţa pentru lichiditate care este o potenţialitate sau o tendinţă funcţională, 

care stabileşte cantitatea de bani pe care o va păstra populaţia la o rată dată a 

dobânzii. Curba preferinţei pentru lichiditate, care raportează cantitatea de bani la 

rata dobânzii, se înfăţişează ca o linie curbă lină care arată că rata dobânzii scade 

pe măsură ce creşte cantitatea de bani; 

2. cantitatea de bani din economie. 

Relaţia care arată punctul şi modul în care cantitatea de bani pătrunde în me-

canismul economic este: 

 

M = L (r), 

 

unde:  M = cantitatea de bani; 

 L = funcţia preferinţei pentru lichiditate; 

 r = rata dobânzii. 

Corelaţiile macroeconomice mai importante sunt următoarele:  

                                                                                                                                                                     

tului viitor al investiţiei ş i nu reprezintă preţul de piaţă la care un bun capital de tipul re-

spectiv poate fi cumpărat efectiv pe piaţă, ci preţul tocmai suficient pentru a determina pe 

un fabricant să producă o nouă unitate suplimentară din acel bun capital, adică ceea ce 

este denumit uneori costul de înlocuire. 
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 creşterea cantităţii banilor, caeteris paribus, reduce rata dobânzii, dacă pre-

ferinţa populaţiei pentru lichiditate nu creşte mai mult decât cantitatea de ba-

ni; 

 scăderea ratei dobânzii, caeteris paribus, măreşte volumul investiţiilor, dacă 

curba eficienţei marginale a capitalului nu descreşte mai repede decât rata 

dobânzii; 

 creşterea volumului investiţiilor măreşte, caeteris paribus, folosirea mâinii de 

lucru, dacă înclinaţia spre consum nu este în declin;  

 creşterea folosirii mâinii de lucru duce la creşterea preţurilor într-o măsură 

determinată în parte de forma funcţiilor ofertei în expresie naturală, iar în 

parte de faptul că unitatea de salariu poate să crească în expresie nom inală. 

Iar atunci când producţia creşte şi preţurile se urcă, efectul asupra preferinţei 

pentru lichiditate va fi de a mări cantitatea de  bani necesară pentru a 

menţine un nivel dat al ratei dobânzii. 

Se întâmpină numeroase dificultăţi în menţinerea cererii efective1 la un nivel 

destul de ridicat pentru asigurarea ocupării depline, ca urmare a asocierii unei rate 

convenţionale şi destul de stabile a dobânzii la împrumuturile pe termen lung cu o 

eficienţă marginală a capitalului capricioasă şi foarte instabilă.  

Rata dobânzii pentru bani are un rol aparte în limitarea nivelului ocupării, dat fiind 

că stabileşte un etalon pe care trebuie să-l atingă eficienţa marginală a unui bun cap-

ital pentru ca acesta să poată fi produs din nou.  

Dar nu numai banii au o rată a dobânzii, ci orice marfă durabilă are o rată a 

dobânzii exprimată în unităţi ale acelei mărfi - o rată a dobânzii pentru grâu, o rată a 

dobânzii pentru case şi chiar o rată a dobânzii pentru oţelării.  

Diferenţa dintre contractele pentru livrarea "în viitor" şi cele pentru livrarea "pe loc"  

a unei mărfi cotate pe piaţă, de pildă, a grâului, se află într-un anumit raport cu rata 

dobânzii pentru grâu; dar, întrucât contractul la termen este cotat în bani livrabili ulte-

rior şi nu în grâu livrabil pe loc, este implicată şi rata dobânzii pentru bani. Exemplu:  

 

Ipoteze: 

- preţul grâului livrabil "pe loc"  

  pentru 100 de cuarteri . . . 100 l.st. 

- preţul din contractul "la termen" pentru 100 de cuarteri de grâu, livrabil un an 

mai târziu. .  107 l.st. 

- rata dobânzii pentru bani. 5% 

                                                                 
1
 Cererea efectivă este acea valoare a funcţiei cererii globale care devine efectivă pentru 

că, asociată cu condiţiile orfertei, corespunde nivelului de ocupare care maximizează 

profitul scontat de întreprinzător; nu este altceva decât venitul global (sau încasăr ile), in-

clusiv veniturile urmând a fi transmise celorlalţi factori de producţie, pe care 

întreprinzătorii scontează să-l obţină de pe urma volumului curent de ocupare a mâinii 

de lucru pe care ei hotărăsc să-l ofere; unde funcţia cererii globale raportează  diferite 

niveluri ipotetice de ocupare la încasările scontate de pe urma producţiilor respective. 
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Rata dobânzii pentru grâu se determină astfel: 

- valoarea a 100 l.st. în numerar livrabile ulterior . 105 l.st. 

- valoarea a 105 l.st. livrabile ulterior, exprimată în grâu  

  livrabil ulterior 98100
107

105
x   cuarteri 

- valoarea a 100 l.st. în numerar, exprimată în grâu livrabil  "pe loc" 100 cuarteri 

- valoarea a 100 de cuarteri de grâu livrabil "pe loc", exprimată  

   în grâu livrabil ulterior .98 cuarteri 

- rata dobânzii pentru grâu . minus 2% anual 

Nu există nici un motiv ca mărfuri diferite să aibă aceeaşi rată a dobânzii, de-

oarece raportul dintre cotările pe piaţă ale contractelor cu livrarea "pe loc" şi cele ale 

contractelor cu livrarea "la termen" diferă substanţial de la o marfă la alta. S -ar putea 

ca cea mai ridicată dintre ratele proprii ale dobânzii să fie cea care dă tonul pentru că  

tocmai pe cea mai mare dintre acestea trebuie să o atingă eficienţa marginală a unui 

bun capital, ca acesta să poată fi produs din nou. De fapt, tocmai rata dobânzii 

pentru bani este adeseori cea mai ridicată pentru că anumite forţe care acţionează în 

direcţia reducerii ratelor proprii ale dobânzii în cazul altor forme de avuţie nu 

acţionează în cazul banilor. 

Ca şi pentru mărfuri, nici ratele dobânzii exprimate în două monede diferite nu 

sunt egale, pentru că şi aici diferenţa dintre contractele într-o monedă pentru "livrarea 

pe loc" şi cele pentru "livrarea la termen" într-o monedă variază în funcţie de fiecare 

monedă. 

Totuşi, rata dobânzii pentru bani are un caracter aparte faţă de rata dobânzii 

pentru mărfuri; volumul producţiei şi nivelul ocupării sunt mai strâns legate de rata 

dobânzii pentru bani decât de rata dobânzii pentru oricare marfă. Într-adevăr, există 

trei atribute pe care diferite tipuri de avuţie le posedă în măsură diferită, şi anume:  

- unele forme de avuţie dau un venit sau o producţie q, măsurate în unităţi ale 

acestei forme de avuţie, prin contribuţia ce o aduc la un proces de producţie sau altul 

sau prin serviciile ce le prestează un consumator;  

- cele mai multe forme de avuţie, cu excepţia banilor, suferă o anumită uzură sau 

provoacă anumite cheltuieli în virtutea simplei treceri a timpului (lăsând la o parte 

orice modificări ale valorii lor relative), indiferent dacă sunt sau nu sunt folosite pentru 

a da un venit, adică ele determină un cost de conservare c, măsurat în unităţi ale lor 

înseşi; 

- capacitatea de a dispune de o anumită avuţie în decursul unei perioade 

oarecare poate să ofere avantaje sau garanţii potenţiale care nu sunt aceleaşi pentru 

avuţii de diferite feluri, deşi înseşi avuţiile au aceeaşi valoare iniţială (măsurată în 

unităţi ale acestei avuţii), pe care oamenii sunt dispuşi să o plătească pentru avantaj-

ele sau garanţiile potenţiale oferite de această capacitate de dispoziţie (fără a socoti 

venitul sau costul de conservare al avuţiei respective) este prima ei de lichiditate,l.  

Atunci, venitul total scontat de pe urma proprietăţii asupra unei avuţii oarecare 

de-a lungul unei perioade de timp, respectiv rata proprie a dobânzii pentru orice marfă 
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este q-c+l, unde q, c şi l sunt exprimate în unităţi ale mărfii respective luată ca eta-

lon. 

Între bani şi toate celelalte forme de avuţie (sau majoritatea lor) există o deose-

bire esenţială, constând în aceea că, în cazul  banilor, prima de lichiditate depăşeşte 

cu  mult  costul de conservare , în timp ce, în cazul altor forme de avuţie, costul de 

conservare depăşeşte cu mult prima de lichiditate. 

Fie: 

q1, câştigul pentru case, iar costul de întreţinere şi prima de lichiditate sunt 

neglijabile; q1 este rata dobânzii pentru case, exprimată în case;  

c2, costul de întreţinere a grâului, iar câştigul şi prima de lichiditate sunt negli-

jabile; - c2 este rata dobânzii pentru grâu, exprimată în grâu;  

l3, prima de lichiditate pentru bani, iar câştigul şi costul de întreţinere sunt negl i-

jabile; l3 este rata dobânzii pentru bani, exprimată în bani;  

a1, creşterea (sau scăderea) procentuală a caselor; 

a2, creşterea (sau scăderea) procentuală a grâului.  

Atunci: 

a1+q1 este rata bănească a dobânzii pentru case;  

a2-c2 este rata bănească a dobânzii pentru grâu; 

l3 este rata bănească a dobânzii pentru bani. 

Cererea proprietarilor de avuţie se va orienta spre case, spre grâu sau spre bani, 

în funcţie de faptul că cel mai ridicat va fi a1+q1 sau a2-c2 sau l3. În starea de 

echilibru, preţul de cerere al caselor şi cel al grâului, exprimate în bani, se vor înfăţişa 

astfel încât nici una din alternative nu va oferi vreun avantaj faţă de celelalte, adică: 

a1+q1 = a2-c2 = l3 

 

Banii au unele caracteristici speciale, care fac ca rata lor proprie a dobânzii, ex-

primată în unităţi ale lor înseşi ca etalon, să reziste mai mult scăderii, atunci când 

producţia creşte, decât ratele proprii ale dobânzii ale oricăror alte avuţii exprimate în 

unităţi ale lor înseşi. De aceea, rata dobânzii pentru bani este rata semnificativă a 

dobânzii. Aceste caracteristici sunt: 

- atât în perioade lungi, cât şi în perioade scurte, elasticitatea producţiei 

banilor1este nulă sau, în orice caz, foarte mică în măsura în care este vorba de pos i-

bilităţile întreprinderilor private, spre deosebire de cele ale autorităţilor monetare. Re-

zultă că banii nu pot fi produşi prompt deoarece întreprinzătorii nu pot dirija mâna de 

lucru după plac spre producerea unor cantităţi crescânde de bani, pe măsură ce 

preţul banilor exprimat în unităţi de salarii creşte. Dacă nu luăm în considerare 

efectele unei reduceri a unităţii de salariu sau ale unei sporiri deliberate a cantităţii 

banilor de către autorităţile monetare, volumul banilor în circulaţie este fix, respectiv 

rata proprie a dobânzii banilor este relativ refractară la scădere;  

                                                                 
1
 Elasticitatea producţiei banilor reprezintă modul în care volumul de muncă folosit pentru 

producerea banilor reacţionează la o creştere a volumului de muncă ce se poate obţine 

în schimbul unei unităţi de bani. 
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- elasticitatea de substituţie a banilor este egală sau aproape egală cu zero, 

ceea ce înseamnă că atunci când valoarea de schimb a banilor creşte, nu se man i-

festă nici o tendinţă de a le substitui vreun alt factor. Această caracteristică derivă 

din particularitatea banilor care constă în aceea că utilizarea lor rezultă exclusiv din 

valoarea lor de schimb, astfel că ambele cresc  şi scad pari passu, urmarea fiind că, 

atunci când valoarea de schimb a banilor creşte, nu apar motive sau tendinţe de a le 

substitui vreun alt factor; 

- o reducere a unităţii de salariu va elibera bani gheaţă din celelalte utilizări ale lor 

pentru satisfacerea mobilului lichidităţii; în plus, atunci când scade valoarea în bani a 

altor avuţii, stocul de bani va creşte în raport cu avuţia totală a colectivităţii. 

O creştere a ratei dobânzii pentru bani încetineşte producerea tuturor obiectelor 

a căror producţie este elastică, fără să poată stimula producerea banilor (a căror 

producţie este, potrivit ipotezei, perfect neelastică). Rata dobânzii pentru bani, de-

terminând micşorarea tuturor celorlalte rate ale dobânzii pentru mărfuri, frânează in-

vestiţiile în producţia acestor mărfuri, fără a fi în stare să stimuleze investiţiile în 

producţia de bani, aceştia neputând fi produşi, conform ipotezei.  

 

 



4. POLITICA MONETARĂ 

 

Politica monetară instrumentează nivelul cererii agregate din economie prin acţi-

uni specifice asupra lichidităţii şi ale accesului la credit, adică urmăreşte să regular-

izeze direct (prin formule de limitare a creditului etc.) sau indirect (datorită micşorării 

ratelor dobânzii etc.) creşterea stocului de monedă. 

4.1. Canalele de transmisie ale politicii monetare1 

Politica monetară se transmite prin canale specifice: "Prin canale de transmisie 

ale politicii monetare se înţeleg căile prin care politica monetară influenţează asupra 

nivelului şi/sau structurii cererii şi ofertei globale şi, prin aceasta, asupra obiectivelor 

finale ale politicii economice"2. Aceste canale de transmisie sunt: 

 

1. Efectul cost al capitalului 

Politica monetară are la îndemână instrumentul rata dobânzii ale cărei variaţii in-

fluenţează costul capitalului, ceea ce provoacă reajustări ale portofoliilor, mod ificări 

ale investiţiilor, consumului etc., în funcţie de valorile elasticităţilor-dobândă ale aces-

tor diverse componente. 

 

2. Efectul volumului de credit 

Ajustarea prin cantităţi pe anumite pieţe ale creditelor intervine, ca regulă gen-

erală, atunci când există un dezechilibru pe piaţă, cererea de credit depăşind oferta. 

Ajustarea se face pe "latura scurtă" a fiecărei pieţe în dezechilibru, respectiv creditele 

efectiv acordate corespunzând creditelor oferite. La originea ajustării prin cantităţi 

poate fi raritatea reală a creditelor pe piaţă sau efectul comportamentului asumat fie 

de instituţiile financiare care raţionalizează creditul pornind de la dimensiunea riscului 

şi a rentabilităţii sau încercând să profite de situaţia de concurenţă imperfectă de pe 

piaţa creditelor, fie de autoritatea monetară şi respectată de instituţiile financiare, 

care promovează o politică de limitare a creditului.  

 

3. Efectele bogăţiei 

Acestea se diferenţiază net într-una din următoarele două forme: 

a) Efectul încasărilor reale 

El pune în joc variaţiile nivelului general al preţurilor; a fost evidenţiat de "noua te-

orie cantitativă a monedei" elaborată de M.Friedman. 

Atunci când agenţii economici încearcă să-şi conserve un nivel constant al 

încasărilor reale sunt induse variaţii ale încasărilor monetare nominale care influ-

                                                                 
1
  De Boissieu Christian - op.cit., pag.1686 şi urm. 

2
  Idem, pag.1686- 1687. 
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enţează nivelul activităţii şi/sau nivelul preţurilor. Astfel, prin modificarea ofertei  nomi-

nale de monedă de către autoritatea monetară, se creează un decalaj între nivelul 

dorit şi cel efectiv al încasărilor reale. Pentru a-i opri pe agenţii economici să elimine 

acest decalaj, aceştia sunt stimulaţi să cumpere active financiare sau reale, atunci 

când încasările reale sunt inferioare încasărilor efective, şi să le vândă în situaţia 

opusă. 

Ajustarea dintre încasările reale dorite şi cele efective se face în funcţie de con-

junctură: 

 în economie există o stare de subocupare a forţei de muncă; în acest caz, 

creşterea ofertei nominale de monedă determină  expansiunea venitului real 

care, după M.Friedman, provoacă o creştere a încasărilor reale dorite; 

 în economie există o stare de deplină ocupare a forţei de muncă sau vecină 

cu deplina ocupare; în acest caz, ajustarea se face prin preţuri, scăzând 

încasările reale efective; 

b) Efectul-titlu sau efectul Keynes 

Acesta pune în joc variaţiile nivelului general al ratelor dobânzii.  

Valoarea unui activ şi rata lui de randament variază în sens invers. Atunci când 

ratele dobânzii scad, vor scădea şi ratele care servesc la actualizarea fluxurilor 

scontate de venituri care intră în calculul bogăţiei. Dacă ratele de actualizare a fluxu-

rilor veniturilor scad, valoarea bogăţiei creşte, şi invers. 

 

4. Ratele de schimb 

Într-o economie deschisă, ratele de schimb se află la originea efectelor-preţ (inci-

denţa variaţiilor de schimb asupra importurilor, exporturilor şi soldului balanţei comer-

ciale), efectelor-venit şi efectelor-bogăţie (influenţa mişcărilor schimbului asupra eval-

uării patrimoniului). 

 

5. Efectele de anunţ 

Politica monetară poate modifica anumite variabile aflate sub control direct, vari-

abile care au un puternic grad de semnificaţie, ceea ce indică agenţilor economici 

intenţiile sale actuale sau evoluţia previzibilă a inflexiunilor ei prin intermediul ma-

nevrării unor reprezentări (imagini) colective ale agenţilor economici, cu scopul de a-i 

convinge pe aceştia că sursele de instabilitate susceptibile  de a-i îngrijora se vor 

menţine în limitele unor variaţii normale a căror lege de probabilitate este staţionară. 

Mesajul transmis are capacitatea de a influenţa anticipările preţului, ratei dobânzii 

etc. şi deci comportamentele agenţilor economici. Se consideră că politica monetară 

constă mai mult din a emite mesaje destinate partenerilor sociali şi operatorilor pieţei 

schimburilor şi mai puţin din a manevra instrumente specifice. 
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4.2. Obiectivele generale ale politicii monetare1 

Obiectivele generale ale politicii monetare care alcătuiesc aşa-numitul "pătrat 

magic" sunt următoarele: 

1. Stabilitatea preţurilor 

Stăpânirea inflaţiei este un deziderat major, deoarece inflaţia:  

 împiedică alocarea eficientă a fondurilor de investiţii, întrucât taxarea profitului 

distorsionează nivelul real al profitului, făcându-l inapt pentru dimensionarea 

corectă a productivităţii reale a capitalului pe ramuri economice; 

 determină redistribuirea venitului şi a avuţiei în defavoarea creditorilor şi a tu-

turor întreprinzătorilor care încasează profituri; 

 redistribuie veniturile chiar şi în cadrul fiecărei clase de venit între familiile 

care au solicitat împrumuturi defavorizate; 

 produce un climat social-economic nesigur şi incert, în care familiile nu mai 

pot să discearnă dacă e bine sau rău să cheltuiască sau să facă economii; 

 măreşte veniturile guvernului faţă de cheltuieli, deoarece:  

a) prin sistemul de taxe şi impozite este impozitat câştigul capitalului nominal şi 

nu al celui real; 

b) guvernul este un debitor, datoriile şi dobânzile pe care le plăteşte micşorându-

se. 

2. Rata înaltă a ocupării forţei de muncă 

Politica monetară se confruntă cu problema celui mai adecvat nivel al şomajului. 

Dealtfel, în locul utilizării indicatorului rata ocupării forţei de muncă, se poate folosi, în 

definirea acestui obiectiv, rata şomajului. 

Obiectivul reducerii ratei şomajului porneşte de la diferenţierea şomajului în: i) 

şomaj fricţional determinat de numărul de persoane aflate în căutarea de locuri de 

muncă între două ocupări; ii) şomaj structural provocat de schimbările intervenite în 

activităţile economico-sociale destinate satisfacerii nevoilor sociale în care au inter-

venit unele schimbări, respectiv restrângerea sau dispariţia unor profesii, meserii etc.; 

iii) şomaj ciclic apărut în perioada de criză a ciclurilor economice. 

Soluţia optimizării ratei şomajului depinde de criteriul adoptat, de exemplu: 

 fie rata şomajului care maximizează nivelul producţiei "prin echilibrarea mar-

ginală a pierderii directe datorită faptului că există muncitori neangajaţi con-

comitent cu câştigul provenit din flexibilitatea crescută a forţei de muncă 

neangajate"2;  

 fie NAIRU3, adică "rata şomajului care nu accelerează inflaţia sau rata natu-

rală a şomajului"4. 

                                                                 
1
 Mayer Thomas ş i colab. - op.cit., pag.383-387; Rădulescu Eugen ş i colab. - "Politici 

monetare ş i fiscale", Grupul consultativ pe probleme economico-sociale al Preşedinte-

lui României, Centrul de Informare  ş i Documentare, Bucureşti, 1994, pag.1-13. 
2
 Mayer Thomas ş i colab. - op.cit., pag.383. 

3
 "Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment". 

4
 FIdem, pag.335, 383. 
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3. Creşterea economică  

Rata creşterii economice influenţează nivelul de trai real al populaţiei. Politica 

monetară poate cataliza procesul de economisire şi, legat de acesta, investiţiile. "O 

rată mai înaltă a investiţiilor nu înseamnă numai mai mult capital pe muncitor, ci şi o 

cale importantă de introducere a progresului tehnologic, atâta timp cât inovaţiile se 

materializează adesea în echipamente noi... O cale de creştere a investiţiilor este 

menţinerea ratei reale a dobânzii la un nivel foarte scăzut. Dar acest lucru duce la 

extinderea inflaţiei; pentru a preveni mărirea inflaţiei, o astfel de politică ar trebui să fie 

însoţită de o politică fiscală restrictivă, adică de un surplus guvernamental larg sau de 

menţinerea unui deficit mai mic."1. 

Totuşi, rata reală a dobânzii nu este obligatoriu să fie pozitivă la toate creditele 

acordate de băncile comerciale, ci poate să fie realizată ca o medie a tuturor acestor 

împrumuturi. Prin politica lui economică, guvernul poate subvenţiona împrumuturile 

din domeniile de activitate economică considerate prioritare, în sprijinul relansării 

acestora şi a întregii economii. "Luând în considerare dezideratul ridicării nivelului de 

trai, se impune măsurarea creşterii economice în termeni reali, nu numai în termeni 

nominali. Cea mai obişnuită cuantificare a creşterii economice este aceea a creşterii 

produsului brut real. Apropierea de esenţa conceptului impune însă căutarea unor 

indicatori mai fideli. Astfel, întrucât nu poate fi considerată satisfăcătoare o creştere 

a PIB doar în aceeaşi proporţie cu sporirea populaţiei, PIB pe lucrător reprezintă 

probabil o măsură mai bună. Nici aceasta nu este însă suficient de semnificativă, 

întrucât creşterea bunăstării poate fi măsurată şi prin extinderea timpului liber (scur-

tarea săptămânii de lucru). Ca urmare, în numeroase ţări, productivitatea muncii pe 

om/oră este considerată o cuntificare mai bună a creşterii economice".2  

4. Echilibrul balanţei de plăţi şi creşterea rezervelor de mijloace de plată inter-

naţionale 

Realizarea şi menţinerea unei balanţe de plăţi echilibrate depinde  

în mare măsură de politica cursului de schimb valutar al monedei naţionale. În 

cea mai mare măsură starea balanţei comerciale este cea care determină echilibrul 

sau dezechilibrul balanţei de plăţi şi chiar a nivelului efectiv al rezervelor de mijloace 

de plată internaţionale. 

 

Contradicţii şi complementarităţi între obiectivele generale  

ale politicii monetare 

 

Astfel, sunt cunoscute: 

a) contradicţia dintre rata înaltă a ocupării forţei de muncă şi stabilirea preţurilor, 

care îmbracă următoarele forme: 

- când intenţia de a micşora şomajul se bazează pe ipoteza că cererea globală 

va fi deficitară, adoptarea unei politici expansioniste va fi o politică adecvată pe ter-

                                                                 
1
 Mayer Thomas ş i colab. - op.cit., pag.387. 

2
 Rădulescu Eugen şi colab. - op.cit. pag.4-5. 
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men scurt, când cererea este, într-adevăr, insuficientă, dar, pe termen lung, cererea 

suplimentară provocată de politica expansionistă va fi inflaţionistă; 

- mărirea preţurilor datorită şocului ofertei justifică crearea unor bani suplimentari 

care determină reducerea şomajului, dar ridică şi mai mult nivelul preţurilor;  

- devalorizarea monedei naţionale stimulează exporturile (şi dezvoltă concurenţa 

dintre importatori), crescând nivelul ocupării forţei de muncă, dar această politică es-

te, în ultimă instanţă, inflaţionistă; 

b) contradicţia dintre cursul adecvat de schimb valutar, pe de o parte, şi rata îna l-

tă a ocupării forţei de muncă şi stabilitatea preţurilor, pe de altă parte. Astfel, devalor-

izarea monedei naţionale diminuează şomajul, iar aprecierea monedei naţionale d i-

minuează inflaţia. În aceste condiţii, doar un curs de schimb valutar de echilibru al 

monedei naţionale poate stăpâni concomitent şomajul şi inflaţia, împiedicând intrarea 

în conflict a cursului de schimb valutar cu celelalte două obiective urmărite; 

c) complementaritatea dintre creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă  şi 

creşterea economică se manifestă printr-o relaţie de susţinere reciprocă a celor două 

obiective; 

d) contradicţia dintre creşterea economică şi stabilitatea preţurilor pe termen 

scurt se manifestă în momentul în care politica prea expansionistă, determinând am-

plificarea inflaţiei, 

- reduce capacitatea investiţională a firmelor sau 

- diminuează temporar şomajul sau 

- sporeşte gradul de ocupare a forţei de muncă; 

e) complementaritatea dintre creşterea economică şi inflaţia moderată, care face 

ca aceste două obiective să poată fi realizate simultan;  

f) contradicţia dintre stabilitatea preţurilor şi nivelul ridicat al ocupării forţei de 

muncă, pe de o parte, şi conservarea mediului şi evitarea poluării, pe de altă parte, 

se datorează faptului că utilizarea echipamentelor sau/şi a tehnologiilor nepoluante 

măreşte costurile de producţie şi deci preţurile de vânzare. În aceste condiţii, elimina-

rea de pe piaţă a firmelor care nu rezistă concurenţei unor preţuri mai mici decât cele 

la care ele pot vinde mărfurile prin internalizarea costurilor antipoluante  determină 

reducerea nivelului de ocupare a forţei de muncă. 

4.3. Obiectivele  intermediare ale politicii monetare 

Politica monetară a băncii centrale, deşi îşi propune să atingă anumite obiective 

generale ale politicii economice, nu poate controla direct dimensiunea şi variaţiile 

cererii agregate din economie: "Aceste obiective intermediare se situează deci pe 

lanţul cauzalităţilor, legând instrumentele de obiectivele ultime. Spre deosebire de 

instrumente, ele nu sunt sub controlul direct al băncii centrale dar pot numai să facă 

obiectul unei regularizări indirecte. Contrar obiectivelor ultime, ele nu sunt, ca regulă 

generală, argumente ale funcţiei de satisfacţie a autorităţilor monetare." 1. Din acest 

                                                                 
1
 De Boissieu Christian - op.cit., pag.1690. 
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motiv ea încearcă, prin instrumente specifice de politică monetară (operaţiunile pe 

piaţa monetară, modificarea nivelului rezervelor minime obligatorii şi administrarea 

ratei scontului), să atingă o serie de obiective intermediare "prin stabilirea, în seama 

instituţiilor bancare şi financiare, a unor obiective operaţionale, spre exemplu, un an-

umit nivel al depozitelor bancare sau o anumită structură a activelor... În consecinţă, 

autoritatea monetară va alege drept obiective intermediare acele variabile monetare a 

căror legătură cu cererea agregată din economie este mai strânsă şi asupra cărora 

îşi poate exercita o influenţă mai puternică."1. 

Aceste obiective intermediare sunt: 

1. Oferta de bani din economie 

Oferta de bani din economie poate fi asumată de autoritatea monetară drept obi-

ectiv intermediar numai dacă viteza de circulaţie a banilor este relativ stabilă sau 

dacă este în cea mai mare măsură predictibilă.  

Viteza de circulaţie a banilor este  invers proporţională cu cererea de bani din 

economie, direct proporţională cu nivelul veniturilor şi invers proporţională cu rata 

dobânzii activelor. 

Cererea de bani poate fi elastică sau inelastică în raport cu rata dobânzii. Elas-

ticitatea cererii de bani faţă de nivelul dobânzii se manifestă atunci când, schimbân-

du-se viteza de rotaţie a banilor, legătura dintre oferta de bani, pe de o parte, şi veni-

tul naţional şi cererea agregată, pe de altă parte, devine slabă. Cererea de bani este 

inelastică faţă de nivelul dobânzii atunci când dependenţa dintre variabilele de mai 

sus este rigidă. 

În aceste condiţii, oferta de bani din economie, pentru a figura ca obiectiv inter-

mediar, impune ca nivelul ofertei de bani să fie stabilit în funcţie de evoluţia vitezei de 

circulaţie a banilor, ceea ce presupune, pentru banca centrală:  

a) evaluarea corectă a modificării cererii de bani, adică a vitezei de circulaţie;  

b) evaluarea caracterului conjunctural sau nu al modificării cererii de bani pentru 

a preîntâmpina o decizie incorectă privind modificarea ofertei de bani din economie.  

Asumarea ofertei de bani de către autoritatea monetară, ca obiectiv intermediar, 

presupune şi: 

 stabilirea agregatului monetar care devine obiectiv al politicii monetare (M1, 

M2 etc.). Acest deziderat este determinat de măsura în care se estimează 

influenţa agregatului ales asupra cheltuielilor totale şi de măsura în care el 

poate fi controlat; 

 optarea, din partea autorităţii monetare, pentru transparenţa sau netranspar-

enţa politicii sale în domeniul ofertei de bani, îndeosebi în legătură cu încre-

derea de care se bucură autoritatea monetară în faţa publicului;  

 alegerea variaţiei ofertei de bani ca nivel fix sau ca interval, ceea ce, în primul 

caz, reduce incertitudinile şi le măreşte în cel de-al doilea caz. 

2. Creditul  

                                                                 
1
 Rădulescu Eugen ş i colab. - op.cit., pag.9. 
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Dezvoltarea economică modernă se bazează pe o creştere a rolului creditului 

bancar în dimensionarea cererii agregate din economie. 

Există o strânsă legătură între masa monetară şi creditul bancar, deoarece 

acesta din urmă contribuie la variaţiile primeia. Dar nu este obligatoriu ca ratele lor de 

creştere să fie identice. 

Adoptarea creditului drept obiectiv intermediar impune luarea în consideraţie a tu-

turor categoriilor de credite, chiar şi cele oferite de instituţiile financiare nebancare. 

3. Rata dobânzii 

Utilizarea ratei dobânzii ca obiectiv intermediar este mai puţin recomandată dato-

rită slăbiciunilor în evaluarea nivelului cererii agreagate în funcţie de rata dobânzii. 

Rata dobânzii are un mare rol în determinarea ratei profitului, care crează climatul 

propriu sau impropriu al afacerilor. Totuşi, "dacă perspectivele privind viitorul cererii şi 

al profitului se îmbunătăţesc, firmele  îşi vor majora cererea de credite pentru in-

vestiţii, fiind mai puţin influenţate de nivelul existent al dobânzii. La un nivel dat, stabil,  

al ratei dobânzii, nivelul cheltuielilor totale poate fluctua considerabil, odată cu modi-

ficările bruşte ale perspectivelor economice, aşa cum sunt ele percepute de invest i-

tori."1 

4. Cursul de schimb al monedei naţionale 

Nivelul cursului de schimb al monedei naţionale influenţează atât inflaţia internă, 

prin intermediul preţurilor importate, cât şi nivelul exporturilor unei ţări; dar capac i-

tatea cursului de schimb de a majora exporturile pe termen lung este în mod inevita-

bil limitată, deoarece competitivitatea mărfurilor nu este în mod permanent şi 

hotărâtor determinată de raportul în care se află inflaţia dintre ţările coschimbiste. 

Posibilităţile ca banca centrală să influenţeze cursul de schimb prin intevenţia d i-

rectă pe piaţa valutară, cumpărând sau schimbând moneda naţională ori administrând 

rata dobânzii interne depind de rezervele de mijloace de plată internaţionale, respectiv 

de nivelul finanţarii externe, pe de o parte, şi de efectul pe care majorarea ratei 

dobânzii interne îl are asupra climatului afacerilor, pe de altă parte. 

4.4. Instrumentele politicii monetare 

Banca centrală îşi ordonează măsurile de politică monetară pe filiera instrumente 

- obiective intermediare - obiective generale, astfel încât să poată utiliza instrumen-

tele disponibile pentru a se realiza anumite obiective finale ale politicii economice.  

Arsenalul de instrumente disponibile este utilizat de banca centrală pentru a de-

termina nivelul a doi indicatori: 

a) lichiditatea din economie (oferta de bani); 

b) nivelul ratelor dobânzilor. 

Instrumentele principale ale politicii monetare şi funcţiile lor sunt 2: 

1. Operaţiunile pe piaţa monetară 

                                                                 
1
 Rădulescu Eugen ş i colab. - op.cit., pag.12. 

2
 Rădulescu Eugen ş i colab. - op.cit., pag.13-27. 
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Conţinut: vânzarea sau cumpărarea de obligaţiuni (titluri de stat) pe pieţele finan-

ciare. 

Condiţiile economice de utilizare: datoria publică este realtiv mare, iar obliga-

ţiunile guvernamentale au o pondere ridicată în activele băncii centrale. 

Variabile controlate: a) rezervele bancare, baza monetară şi agregatele mone-

tare; b) nivelul preţurilor obligaţiunilor şi al ratei dobânzilor; c) anticipările publicului. 

Tipuri: 

- operaţiuni defensive 

Conţinut: cuantumului creditelor de refinanţare; soldul operaţiunilor în tranzit; sto-

cul de rezerve oficiale (aur, DST); emisiunea de numerar a trezoreriei; depozitele 

guvernamentale păstrate la banca centrală; depozitele în valută ale băncilor centrale 

şi guvernelor străine la banca centrală. 

Efectele scontate sau previzibile: "apărarea" rezervelor bancare şi a bazei mone-

tare împotriva influenţelor nedorite produse de fluctuaţiile unor variabile asupra cărora 

autoritatea monetară nu-şi poate exercita controlul direct; 

- operaţiuni dinamice 

Conţinut: majorarea ratei de creştere a bazei monetare şi, prin aceasta, a ofertei 

de bani din economie. 

Condiţiile economice de utilizare: şomaj ridicat.  

Conţinut: încetinirea creşterii agregatelor monetare şi diminuarea ofertei de cred-

ite. 

Condiţiile economice de utilizare: inflaţie excesivă. 

2. Rata de scont 

Conţinut: majorarea taxei scontului, reducând stimulentele băncilor comerciale 

de a apela la  resurse de refinanţare sau limitarea creditului ce poate fi acordat bănc i-

lor comerciale. Şi invers, micşorarea taxei scontului, cu efecte contrare. 

Condiţiile economice de utilizare: abundenţă sau penurie de lichiditate în sis-

temul bancar. 

Variabilele controlate: nivelul creditului acordat de banca centrală a sistemului 

bancar; selectarea instituţiilor bancare ce pot accede la scontare (refinanţare); selec-

tarea tipurilor de active financiare pe care banca centrală le poate accepta în vederea 

scontării; volumul total de credite ce poate fi alocat fiecărei bănci comerciale. Re-

zumând, variabilele influenţate sunt: a) rezervele bancare, baza monetară şi oferta de 

bani; b) randamentele şi preţurilor obligaţiunilor, precum şi nivelul dobânzilor la cred-

ite; c) anticipările publicului. 

3. Rezervele obligatorii (depozite în cont la banca centrală + rezerva de numerar). 

Conţinut: banca centrală decide scăderea ratei rezervelor obligatorii.  

Condiţiile economice de utilizare: rezervele băncilor pot scădea până la nivelul 

permis. 

Efectele scontate sau previzibile: limitarea creşterii activelor care nu sunt cu-

prinse în rezerve; atragerea mai multor depozite; majorarea ratelor dobânzilor.  

Conţinut: banca centrală decide creşterea rezervelor obligatorii.  
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Condiţiile economice de utilizare: băncile comerciale păstrează un nivel mai 
mare de rezerve pentru acelaşi nivel al depozitelor.  

Efectele scontate sau previzibile: băncile defavorizate trebuie să obţină rezerve 
suplimentare prin vânzarea pe piaţa monetară a unor active lichide al căror preţ va 
scădea concomitent cu creşterea ratelor dobânzii şi diminuarea depozitelor din sis-
temul bancar sau prin împrumuturi de la banca centrală care majorează, de ase-
menea, ratele dobânzilor dacă taxa scontului este ridicată ca măsură complemen-
tară. 

4. Platformele globale asupra creditului bancar 
Conţinut: limitarea creditării sectorului privat, în avantajul sectorului public. 
Condiţiile economice de utilizare: iniţierea unor programe de stabilizare econom-

ică. 
Efectele scontate sau previzibile: dacă ratele dobânzilor sunt limitate are loc o 

majorarea substanţială a dobânzilor; alocarea ineficientă a resurselor financiare; 
slăbirea concurenţei între bănci şi dintre bănci şi alte instituţii financiare; scăderea 
ponderii băncilor pe pieţele financiare nebancare, deoarece restricţionarea volumului 
de credite acordate reduce profiturile băncilor şi deci capacitatea lor de a atrage noi 
depozite se diminuează. 

5. Controlul selectiv al creditelor sub forma plafoanelor de credite pentru anumite 
destinaţii 

Conţinut: influenţarea alocării creditelor în favoarea unor domenii prioritare, prin: 
stabilirea de limite maxime ale volumului şi termenelor de acordare a creditelor 
pentru anumite utilizări; limitarea volumului creditelor pentru unele categorii de deb i-
tori; interzicerea creditării unor tipuri de obiective.  

6. Controlul ratei dobânzii 
Conţinut: stabilirea de limite maxime pentru dobânzile la depozitele şi creditele 

bancare, precum şi pentru cele ale obligaţiunilor guvernamentale, prin reglementarea 
costului creditului în special pentru anumite categorii de debitori (exemplu: 
întreprinderile de stat). 

Efectele scontate sau previzibile: reglementarea diferenţei dintre dobânzile active 
şi cele pasive; reducerea concurenţei dintre bănci pentru atragerea de depozite; dis-
torsionarea concurenţei dintre bănci, precum şi dintre bănci şi alte instituţii financiare; 
apariţia unor intermediari neautorizaţi care oferă resurse alternative deţinătorilor de 
depozite sau alte active financiare la costuri mai mari pentru economia naţională; 
redistribuirea arbitrară a veniturilor între debitori şi deponenţii sistemului bancar; în 
final, alocarea ineficientă a resurselor financiare. 

7. Acţiuni persuasive ("moral suasion") 
Conţinut: influenţa pe care banca centrală o exercită pentru a determina in-

stituţiile financiare să-şi conducă activităţile în concordanţă cu politica monetară 
promovată de banca centrală. 

Condiţiile economice de utilizare: se anticipează că mecanismele pieţei nu vor 

acţiona într-o anumită perioadă în deplină concordanţă cu interesul public.  

Efectele scontate sau previzibile: îmbunătăţirea alocării eficiente a resurselor fi-

nanciare. 



5. STABILIZAREA ŞI RELANSAREA 

MACROECONOMICĂ - OBIECTIVE PRINCIPALE ALE 

ETAPEI ŞI CONSECINŢELE LOR ASUPRA 

COMPORTAMENTULUI MONETAR 

 

După intrarea în tunelul tranziţiei, reformarea economiei naţionale după princ ipiile 

economiei de piaţă a cunoscut mai multe etape, de acum cunoscute mai peste tot, 

în care politicile macroeconomice au trebuit, treptat, să se alinieze comandamentelor 

esenţiale ale stabilizării macroeconomice, din motive, de asemenea, ştiute. 

De-a lungul a şase ani de tranziţie, economia naţională a suferit impactul unor 

şocuri interne şi externe puternice, exteriorizate, în principal, în scăderea PIB - re-

sorbită lent şi treptat - ca urmare a transformărilor structurale din economie, dealtfel 

destul de încete, dar, mai ales, datorită programelor drastice de stabilizare macroe-

conomică. 

Ca urmare, în cadrul de ansamblu al diferitelor politici economice, politica mone-

tară a fost cea care a trasat liniile directoare ale celorlalte tipuri de politici econom-

ice: fiscală, bugetară, a veniturilor, a întreprinderilor etc. şi, pe un plan mai larg, a 

influenţat chiar procesul esenţial al tranziţiei - privatizarea. 

Întregul arsenal de instrumente şi mijloace de care s -a făcut uz a urmărit, în 

primul rând, reprimarea inflaţiei. Compararea permanentă a ritmului inflaţiei cu ritmul 

creşterii masei monetare şi aducerea ratei inflaţiei sub rata masei monetare s -a făcut 

în beneficiul creşterii producţiei reale, al relansării activităţii economice (tabelul nr. 1).  

 

 

Tabelul nr. 1 - Principalii indicatori ai stabilizării macroeconomice  

 1990 1991 1992 1993 1994 199

5 

Indicele mediu lunar al 

preţurilor de consum - % 

19,3  10,3 9,6 12,1 4,1 2,1 

Rata medie lunară M1 - %   1,7 6,0 2,9 6,7  6,1 4,6 

Indicele anual al PIB - %  -5,6 -12,9 -8,7 +1,4 +4,0 +6,9 

Surse: Anuarul statistic al României 1995, CNS, pag.371; Buletin statistic trimestrial 

nr.4/1995, CNS, pag.15; Buletin trimestrial 3/1995, BNR, pag.48, Anexe; Buletin l u-

nar 1/1996, BNR, pag.7; Buletin statistic lunar nr.12/1995, CNS, pag.IV. 

 

Politica de stabilizare a determinat creşterea arieratelor din  economie care, fără 

a face parte din masa monetară, au preluat unele din funcţiile acesteia, respectiv 

depăşirea crizei de bani şi flexibilizarea vitezei de circulaţie a banilor. În condiţiile 
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acestea, stocul real de bani din economie a cunoscut următoarele evoluţii (tabelul nr. 

2). 

Tabelul nr. 2 - Dinamica stocului real de bani 

Anul 
M2 

(mld. lei) 

Indicele 

M2 

% 

Indicele preţurilor de 

consum % 

Dinamica stocului 

real de bani % 

   0    1      2 34=2/3 

1990 513,5 100,0 100,0 100,0 

1991 1033,3 201,2 322,8 62,3 

1992 1856,1 361,5 965,8 37,4 

1993 4472,4 871,0 3819,8 22,8 

1994 10648,7 2073,7 6178,1 33,6 

1995 18208,8 3546,0 7892,6 44,9 

Sursa: Buletin trimestrial 3/1995, BNR, pag.48, Anexe; Buletin lunar 1/1996, BNR, pag.7; 

Buletin statistic trimestrial nr.4/1995, CNS, pag.15. 

 

După ce stocul real de bani a scazut permanent până în 1993, el a început să 

crească uşor în 1994 şi 1995, ca semn al creşterii lichidităţii în sistemul economic. 

Elementele structurale ale politicii monetare: politica de preţuri, politica datoriei 

externe, politica rezervelor internaţionale, politica de credit, politica ratei dobânzii, 

politica cursului de schimb au fost aliniate mai întâi cerinţelor de limitare a excesului 

cererii şi de reprimare a inflaţiei în vederea eliminării excedentului monetar. Într-o 

primă etapă, politicile austere practicate în vederea reducerii cererii au reprezentat 

una dintre cauzele declinului PIB. Dar şi alte politici economice au cunoscut rever-

beraţiile comandamentului stabilizării şi relansării economice: politica veniturilor 

(salarială), politica fiscală, politica bugetară, politica ocupării forţei de muncă etc. 

Succesul stabilizării şi relansării macroeconomice depindea de coerenţa tuturor 

acestor politici şi de stabilitatea lor, în primul rând, a politicii monetare.  

Toate tipurile de politici economice au un impact mai mare sau mai mic, pozitiv 

sau negativ asupra agenţilor economici şi asupra populaţiei. Statul, nu în calitatea lui 

de cel mai important agent economic, ci în aceea de subiect al politicilor economice, 

şi-a asumat răspunderea  manipulării opiniei publice cu privire la politica monetară 

practicată. Se confruntă aici măsurile care se adoptă pe linie legislativă şi din pract i-

ca economică cu anticipările agenţilor economici şi ale populaţiei, element de mare 

importanţă în economia de piaţă; anticipările reprezintă percepţia publică a politicii 

monetare şi joacă un rol important în stabilizarea şi relansarea economică. Testul 

credibilităţii politicii monetare sunt anticipările: "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 reduc 

încrederea că un program de stabilizare bazat pe politici monetare şi fiscale va reuşi. 
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În general, aceste cauze se confundă cu comportamentele potenţiale pe care agenţii 

economici le pot avea în anumite condiţii. Astfel, inflaţia este influenţată în mod put-

ernic de forţele inerţiale. Anticipările inerţiale pot deveni autogeneratoare. Dar an-

ticipările inerţiale nu pot fi generatoare de inflaţie decât dacă politica monetară se 

acomodează permanent la aceste anticipări1. Astfel, anticipările joacă un rol im-

portant atât în abordarea  ortodoxă a stabilizării, în care ancorele nominale sunt ma-

sa monetară şi rata de schimb, cât şi în abordarea heterodoxă care presupune con-

trolul direct al preţurilor, controlul salariilor şi controlul ratei de schimb2. Raportul din-

tre masa monetară deţinută de populaţie şi vânzările cu amănuntul au, pe de o parte, 

semnificaţia încrederii în moneda naţională, pe de altă parte, redau schimbările de 

comportament sub efectele evoluţiei conjuncturale a inflaţiei (tabelul nr.3). 

 

 

Tabelul nr. 3 - Efectele anticipărilor publicului 

Anul 

Masa 

monetară 

deţinută 

de popu-

laţie 

mld.lei 

Vănzările 

de mărfuri 

cu 

amănuntul 

mld.lei 

Servicii 

comerciale 

prestate 

populaţiei 

mld.lei 

Consum 

total 

mld.lei 

Indicele 

mediu 

lunar al 

preţurilor 

de con-

sum 

"Fuga 

de leu" 

0 1 2 3 4=2+3 5 6=4/1 

1990 92,4 306,4 112,6 419,0 19,3 1,160 

1991 176,5 655,1 203,5 858,6 10,3 2,168 

1992 411,5 1677,6 547,1 2224,7 9,6 5,406 

1993 1048,7 5366,1 1591,6 6957,7 12,1 6,635 

1994 2200,6 13362,0 4243,6 17605,6 4,1 8,000 

1995 3764,1 15729,0 4891,1 20620,1 2,1 5,478 

Surse: Buletin trimestrial 3/1995, BNR, pag.48, Anexe; Buletin lunar 1/1996, BNR, pag.7; 

Anuarul statistic al României 1995, CNS, pag.662, 693; Buletin statistic trimestrial 

nr.4/1995, CNS, pag.106,124. 

 

Sporirea vânzărilor de mărfuri cu amănuntul în perioada de inflaţie accelerată a 

fost expresia monetară a "fugii de leu", populaţia încercând în această conjunctură 

să-şi protejeze economiile prin cumpărarea de mărfuri; tendinţa s -a inversat din 1995, 

când inflaţia scăzută a sporit încrederea în moneda naţională.  

Eliminarea excesului nominal al cererii prin manipularea deficitului bugetar şi 

echilibrarea conturilor întreprinderilor şi ale sistemului bancar, adică stabilizarea mac-

roeconomică, nu s-a desfăşurat ca un proces liniar care să susţină relansarea eco-

nomică în mod continuu, ascendent, deoarece monitorizarea procesului se loveşte 

                                                                 
1
 Croitoru Lucian - "Macrostabilizare ş i tranziţie", Editura Expert, Bucureşti, 1993, pag.41-

42. 
2
 Idem, pag.43,48. 
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de multe necunoscute care fac, pentru factorii de răspundere, orb mersul economiei. 

Iată ce afirma Eugen Rădulescu, director în BNR: "Avem deci trei necunoscute: 

1. nu ştim cât va fi rata inflaţiei; 

2. nu ştim dacă nivelul real al dolarului a fost cel din decembrie 1995; 

3. şi nu ştim dacă vom reuşi să asigurăm o balanţă de plăţi ustenabilă" 1. 

Incapacitatea de a previziona corect şi a stăpâni procesul inflaţionist provoacă 

oscilaţii ale stabilizării macroeconomice, care transmit semnale nefavorabile în în-

treaga economie. De aceea, în loc de a asista la o creştere mai alertă a utilizării ca-

pacităţilor de producţie, a forţei de muncă, la capitalizarea progresivă a întreprinderilor 

etc. se constată şi unele fenomene negative, printre care creşterea blocajului finan-

ciar, agravarea dezechilibrului financiar intern, cronicizarea crizei de lichidităţi, 

dezechilibrul extern ş.a., respectiv deteriorarea în continuare a echilibrelor fundamen-

tale din economia reală şi monetară.2 

În aceste condiţii, relansarea economică nu are o temelie solidă, riscul recăderii 

PIB fiind permanent. O economie se sufocă datorită blocajului financiar şi al lipsei de 

lichidităţi. Se pune sub semnul întrebării realismul trecerii la convertibil itatea leului, 

astfel că ne asociem propunerilor făcute de un economist român pentru reconcepţia 

fundamentală a politicii monetare, prin adoptarea următoarelor măsuri:  

"a. Reintroducerea de urgenţă a principiului cedării integrale a încasărilor valutare 

din export şi servicii către autorităţile monetare, fără de care nu este posibilă nici o 

politică valutară coordonată şi eficientă; 

b. Instituirea unui nou sistem care să permită utilizarea raţională şi judicioasă a 

resurselor valutare ale ţării pentru plăţile de import, cu satisfacerea unor priorităţi la 

nivel naţional, cu elemente de control care să prevină risipirea  resurselor valutare pe 

importuri inutile şi mai ales cu elemente  de protecţie şi apărare a producţiei autoh-

tone şi a pieţei interne;  

c. Înfăptuirea unei politici de curs valutar unitar, cu marje de oscilaţii limitate, pe 

o piaţa valutară ordonată şi supravegheată, cu cursuri relativ stabile pe perioade lungi, 

controlate şi susţinute prin intervenţiile permanente ale BNR pe piaţă;  

d. Definirea, ca o atribuţie de bază a BNR împreună cu alte instituţii de stat, şi 

previzionarea cât mai aproape de realitate a situaţiei balanţei comerciale şi de plăţi, 

iar deficitul să fie cât mai strâns şi acoperit integral din finanţări externe de către 

BNR. Fără această condiţie esenţială, piaţa valutară nu poate funcţiona decât cu 

tensiuni şi explozii concretizate în degringolada deprecierii cursului valutar al leului; 

                                                                 
1
 "În economie, acum, nu e bine, dar...va fi ş i mai rău", în "Economistul" nr.727/2-3 februar-

ie 1996, p.7. 
2
 Stroe Gheorghe - "Căderea economiei ş i exploziile previzibile", în "Economistul" 

nr.716/8-9 ianuarie 1996, pag.16. 
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e. Constituirea unor rezerve valutare (exclusiv aurul) de minimum 4-5 miliarde de 

dolari la dispoziţia autorităţii monetare, care să garanteze funcţionarea pieţei şi a sis-

temului valutar, stabilitatea valutei naţionale."1 

Rata de deschidere externă a economiei naţionale este dată de mărimea impor-

turilor, de cursul de schimb al monedei naţionale, de investiţiile străine în România şi 

de datoria externă. Toţi aceşti factori ocazionează producerea unor şocuri externe 

inopinante care trebuie să găsească în interior condiţiile favorabile necesare resorbirii 

lor integrale pentru a nu se crea funcţii de reacţie ale economiei naţionale potrivnice 

relansării. De aceea, politica monetară, regularizând creşterea stocului de monedă, 

trebuie să aibă efecte puternice în planul obiectivelor ultime: creşterea continuă a 

PIB, ocuparea cât mai înaltă a forţei de muncă, diminuarea ratei inflaţiei, finanţarea 

promptă a deficitului balanţei de plăţi. Christian de Boissieu2 constată că atunci când 

politica monetară încearcă să anticipeze consecinţele macroeconomice ale unei var-

iaţii a masei monetare, ea se loveşte de trei tipuri de incertitudine:  

1. Cum se va comporta viteza de circulaţie a monedei (cererea de monedă)? 

2. Cum se va absorbi variaţia masei monetare între un efect- preţ şi un efect-

volum? 

3. Pe ce termen exercită politica monetară o influenţă asupra economiei reale şi 

asupra preţurilor? 

Împotriva riscurilor ca economia nominală să se decupleze de economia reală 

acţionează nu numai îmbunătăţirea permanentă a politicii monetare, ci şi măsurile 

adoptate chiar în sfera reală: programe de investiţii, reconversia profesională a forţei 

de muncă, resorbţia şomajului, stimularea mişcării antreprenoriale etc.  

Pentru o economie subcapitalizată atragerea de investiţii străine reprezintă o 

soluţie convenabilă atât timp cât nu este împiedicată formarea capitalului intern prin 

impozite excesive, bariere la intrarea pe piaţă, lipsa de protecţie a producţiei autoh-

tone ş.a. Evoluţia investiţiilor străine în România a fost următoarea (tabelul nr. 4):  

 

Tabelul nr. 4 - Investiţiile străine în România 

Anul mil. $ Nivel        cumulat 
Număr 

Nivel 

de investitori  

cumulat 

1990 99,2 99,2 1447 1447 

1991 126,6 225,8 5977 7424 

1992 290,4 516,2 12085 19509 

1993 135,7 651,9 8842 28351 

1994 482,9 1134,8 9062 37413 

1995 460,2 1595,0 5051 42464 

                                                                 
1
 Stroe Gheorghe - "Căderea economiei ş i exploziile previzibile", în "Economistul" 

nr.719/17-18 ianuarie 1996, pag.16. 
2
 De Boissieu Christian - "Politique mon‚taire", în Greffe, Xavier; Mairesse, Jacques; Re-

iffers, Jean-Louis, Editeurs - "Encyclop‚die ‚conomique", Economica, Paris, pag.1685. 
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Sursa: Statistical Survey of Recent Trends in Foreign Investment in East European Coun-

tries, UN - Economic and Social Council Trade/23 nov.1995. 

 

 

Trecerea de la stabilizarea macroeconomică la relansare presupune aşadar o 

schimbare de substanţă a politicilor economice, inclusiv a politicii monetare. Ea 

înseamnă o mai mică manevrare a agregatelor monetare reale: investiţii, exporturi, 

ocuparea forţei de muncă, creşterea gradului de utilizare a capacităţilor de producţie 

etc. Transferul centrului de greutate al managementului macroeconomic de la nomi-

nal la real nu diminuează importanţa politicii monetare, ci o aşază la locul ei firesc, 

după ce îi exacerbase funcţiile reglatoare în scopul eradicării excesului de cerere, 

pentru a o utiliza exact în scopul invers, cel al stimulării cererii interne. 

 



6. REPRIMAREA INFLAŢIEI 

 

Concepţiile asupra rodului inflaţiei în procesul dezvoltării oscilează de la autor la 

autor şi de la o etapă economică la alta, între a o considera "moara prosperităţii" sau 

"inamicul public numărul 1". Adevărul este şi de această dată la mijloc, inflaţia având 

atât valenţe pozitive, cât şi negative, în funcţie de starea de ansamblu a sistemului 

economic. Reţinem de aici faptul, întâlnit deseori în practică, de a folosi inflaţia ca pe 

o pârghie economică: "<<Puţintică>> inflaţie const ituie ... simptomul unei stări de 

încordare a aparatului de producţie, care îşi utiliza pe deplin resursele sale de oa-

meni, de materii prime şi de utilaje; o rată redusă a inflaţiei împinge la datorii nu nu-

mai întreprinderile care investesc mai uşor, ci şi gospodăriile populaţiei, care con-

sumă peste veniturile lor curente, oferind astfel debuşeuri din ce în ce mai mari sec-

torului industrial"1. 

6.1. Inflaţia. Nivelul şi cauzele ei 

După noiembrie 1990, în România, a fost deschisă inflaţia care, datorită struc-

turilor economice învechite şi a reprimării ei administrative îndelungate a devenit 

foarte curând o adevărată "cutie a Pandorei", deoarece dificultăţile pe care le-a adus 

cu sine au devenit pentru responsabilii macroeconomiei mult timp aproape imposibil 

de rezolvat. Nivelul ei extrem de ridicat din primii ani ai reformei (tabelul nr.1) a per-

turbat în mod serios întreaga economie. 

 

Tabelul nr.1 - Evoluţia preţurilor de consum în primii ani ai reformei 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Indicele preţurilor de 

consum - % (*) 100,0 322,8  965,9 3819,8 6178,1 7904,1 

Indicele preţurilor de 

consum faţă de anul 

precedent  105,1 270,2 310,4 356,1 236,7 132,3 

Indicele anual al 

preţurilor de consum - % 37,7 222,8  199,0 295,5 61,7 27,7 

Indicele mediu lunar al 

preţurilor de consum - % 19,3  10,3 9,6 12,1 4,1 2,1 

Creşterea absolută a 

preţurilor (1990=100) - 

ori  -    +3,1 +8,9 +39,3 +32,5 +23,6 

(*) Decembrie 1990=100. 

                                                                 
1
 Bezbakh Pierre - "Inflaţie, dezinflaţie, deflaţie", Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, 

pag.7. 
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Sursa: Anuarul statistic al României 1992, CNS, pag.519; Buletin statistic trimestrial 

nr.4/1995, CNS, pag.15. 

Desigur, indicatorul cel mai fidel de comensurare a inflaţiei îl reprezintă creşterea 

absolută a preţurilor faţă de octombrie 1990, deoarece el reflectă mărimea efectivă a 

inflaţiei, ştiut fiind că un procent de creştere a inflaţiei dintr-un an - în sumă absolută - 

este mai mare decât un procent de creştere din anul anterior. Acest lucru ne permite 

să constatăm că reprimarea inflaţiei a fost, în realitate, mai redusă în anii 1994 şi 

1995 decât o exprimă indicele anual al preţurilor de consum şi indicele mediu lunar. 

Dezvoltarea inflaţiei a depins de emiterea banilor şi reflectă o relativă menţinere a 

condiţiilor proaste de producţie şi a structurilor sociale anacronice. În ultimă instanţă, 

putem afirma că inflaţia de penurie de la început a fost înlocuită de-a lungul celor 

şase ani cu alte forme de inflaţie şi de "hiperinflaţie". 

Compararea evoluţiei indicilor generali ai preţurilor cu indicii preţurilor de consum 

şi cu indicii preţurilor producţiei industriale (tabelul nr.2) reprezintă o evaluare gen-

erală a inflaţiei din primii şase ani ai tranziţiei. 

 

Tabelul nr.2 - Indicii generali ai preţurilor, ai preţurilor de consum şi ai 
preţurilor producţiei industriale  

Anul 

Deflatorul PIB 
Indicele 

de consum 

 

preţurilor 

Indicele 

producţiei 

preţurilor 

industriale 

1990=100 

medie anu-

ală 

Anul prece-

dent 

=100 

1990=100 

medie anuală 

Anul prece-

dent 

=100 

1990=100 

medie anu-

ală 

Anul prece-

dent 

=100 

1990 100,0 113,6 100,0 -     100,0 126,9 

1991 295,0 295,0 270,2 270,2 320,1 320,1 

1992 884,0 299,6 838,8 310,4 911,6 284,8 

1993 2899,6 328,0 2987,0 356,1 2415,7 265,0 

1994 6926,5 238,8 7071,9 236,7 5809,8 240,5 

1995 8405,9 135,7 9356,1 132,3 7668,9 132,0 

Surse: Anuarul statistic al României 1995, CNS, pag.371,410,411,439; Buletin statistic 

lunar nr.12/1995, pag.II, IV; Buletin statistic de preţuri nr.1/1996 , pag.19. 

 

 

Faţă de 1990=100 luat ca bază de comparaţie, indicii preţurilor de consum au 

ajuns să fie în 1995, cumulat, mai mari cu 22 la sută în raport cu indicii preţurilor 

producţiei industriale - reprezentând diferite adaosuri comerciale - şi fiind deci chiar 

mai mari decât reglementarea TVA, de 18 la sută. Aceasta se poate explica prin 

reglementarea monopolistă a preţurilor, care aruncă sarcina inflaţiei asupra populaţiei 

şi, eventual, prin preţurile mai mari la produsele neindustriale şi serviciile prestate. În 

1995 se remarcă nivelurile foarte apropiate ale indicelui general al preţurilor, exprimat 

prin deflatorul PIB (135,7%) cu indicii preţurilor de consum (132,3%) şi ai producţiei 

industriale (132,0%). 
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Perioada 1991-1993 s-a caracterizat prin "menţinerea la un nivel inacceptabil de 

înalt şi pe o perioadă mult prea lungă a inflaţiei galopante"1. Acest lucru este vizibil şi 

din graficul nr. 1. 

 

Graficul nr. 1 - Evoluţia preţurilor de consum în perioada 1980-1995 
(1980=100) 

 

 

 

Explicaţiile Guvernatorului BNR cu privire la hiperinflaţia pe care a cunoscut-o 

economia naţională în primii ani ai tranziţiei sunt următoarele: "Ţara noastră s -a con-

fruntat cu un proces inflaţionist de durată şi amploare mai ridicate decât majoritatea 

celorlalte ţări în tranziţie, ca urmare a unei multitudini de cauze ce ţin atât de con-

diţiile obiective ale mediului economic, cât şi de configuraţia politicii economice; 

- sistemul de preţuri moştenit de la vechiul regim era rigid şi total rupt de re-

alităţile economiei, incapabil să transmită vreun semnal pentru corectarea alocării 

resurselor reale. Faţă de celelalte ţări  cu economie planificată, România înregistra 

până la sfârşitul anului 1989 cel mai centralizat regim de formare a preţurilor;  

- preţurile controlate administrativ coexistau cu un excedent de masă monetară 

generat de structura necorespunzătoare a ofertei de mărfuri, într-un mediu în care 

inflaţia era reprimată administrativ; 

                                                                 
1
 Rădulescu, Eugen şi colab. - "Politici monetare şi fiscale", Grupul consultativ pe 

probleme economico-sociale al Preşedintelui României, Centrul de Informare şi Docu-

mentare, Bucureşti, 1994, pag.57. 
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- dezechilibrele structurale majore ale sectorului real al economiei se pot corecta 

numai de-a lungul unui proces al cărui ritm depinde nu numai de consistenţa politic i-

lor macroeconomice, ci şi de capacitatea de reacţie a sectorului real. O manifestare 

a vitezei diferite de restructurare în diferite segmente ale economiei a generat şi 

apariţia unor instrumente pentru atenuarea constrângerilor induse de procesul de 

transformare. Proliferarea indisciplinei financiare şi creşterea pe o scară fără prece-

dent a arieratelor agenţilor economici au reprezentat, în ultimă instanţă, forma prin 

care aceştia au urmărit acomodarea pseudomonetară a nevoii excesive de resurse;  

- şocurile externe, prin multiplele lor faţete, au contribuit la amplificarea presiun i-

lor inflaţioniste. Astfel, limitarea declinului producţiei în ramurile pentru care piaţa ex-

ternă se îngustase sau dispăruse s-a putut realiza practic numai prin acomodarea 

inflaţionistă a acumulării de stocuri generată în acest  context. De asemenea, întâr-

zierea finanţării externe, ca şi imposibilitatea recuperării creanţelor externe scadente 

au reprezentat, în ultimă analiză, diminuări ale fluxului scontat de resurse reale 

pentru aprovizionarea pieţei interne. Înrăutăţirea raportului dintre cerere şi ofertă s-a 

regăsit în creşterea suplimentară a preţurilor; 

- un factor ce nu poate fi trecut cu vederea îl constituie şi fragilitatea politică şi 

socială internă în perioada imediat următoare înlăturării regimului comunist. Împreju-

rările critice au limitat capacitatea de adoptare a unor soluţii radicale de stab ilizare 

macroeconomică, chiar dacă acestea ar fi fost , probabil, mai eficace pe termen lung. 

Astfel, autorităţile au optat pentru liberalizarea prudentă şi graduală a preţurilor. 

Această opţiune a fost avantajoasă pentru primele etape ale reformei - atunci când şi 

constrângerile respective erau mai acute. Totuşi, pe măsura desfăşurării procesului 

de liberalizare, s-a dovedit că sporesc tot mai mult costurile asociate cu această 

abordare."1 

Există şi alte puncte de vedere asupra acestei problematici, prin care se abor-

dează în mod critic însăşi politica monetară a Băncii Naţionale şi efectele ei asupra 

accentuării stării inflaţioniste evocate: "Astăzi a devenit clar cât de mare a fost 

eroarea de a se declara <<convertibilitatea>>, de a se institui un regim valutar şi o 

politică de curs ultraliberale (cum nu există în nici o ţară din lume), fără a se asigura 

condiţiile economice minime obligatorii pentru buna funcţionare a acestora. Pierderile 

pentru economia românească din aceste sisteme practicate sunt deja enorme. 

Declarararea <<convertibilităţii>> şi a <<pieţei valutare libere>>, în absenţa condiţiilor 

necesare, nu a fost decât o aventură politică, prin care s -a condamnat moneda 

naţională la o depreciere continuă şi accelerată prin însuşi sistemul şi mecanismul 

introdus de BNR. Dezordinea de pe multiplele pieţe valutare şi practica puzderiei de 

cursuri valutare <<libere>>, oscilante la voia întâmplării, constituie (pe lângă factorii 

economici şi dezechilibrul din economie) sursa şi mecanismul generator de inflaţie 

galopantă, de hiperinflaţie, de devalorizare accelerată a leului."2 

                                                                 
1
 "Raportul anual 1993 al Băncii Naţionale". 

2
 Stroe, Gheorghe - "Căderea economiei şi exploziile previzibile", în "Economistul" 

nr.719/15-16 ianuarie 1996, pag.16. 
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Desigur că şi politica monetară este "în tranziţie", ea suferind în timp anumite 

ajustări, dar pentru primii ani ai reformei ştim că "liberalizarea preţurilor nu poate 

asigura funcţionarea economiei fără o masă monetară de acomodare (subl.ns.), ceea 

ce determină coexistenţa şocurilor reale şi monetare. Pe termen lung, dacă 

schimbările în ritmul masei monetare predomină, inflaţia şi rata nominală a dobânzii 

cresc (efectul Fisher) aproximativ cu aceeaşi cantitate ca şi  masa monetară..."1. 

Estimările privind ciclul inflaţiei, determinate pe baza indicilor preţurilor de con-

sum pun în evidenţă o durată medie a ciclului de cca două luni. Comparaţia cu ciclul 

indicilor producţiei industriale arată o relativă sincronizare, după cum se arată în 

graficele nr. 2 şi nr. 3. 

 

Graficul nr. 2 - Ciclul indicilor preţurilor de consum 

 

                                                                 
1
 Croitoru, Lucian - "Macrostabilizare şi tranziţie", Editura Expert, Bucureşti, 1993, pag. 18. 
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Graficul nr. 3 - Ciclul indicilor producţiei industriale  

 

Datele utilizate la elaborarea acestor grafice permit determinarea caracteristicii 

stării de inflaţie - deflaţie, respectiv dezinflaţie, aşa cum se arată în tabelul nr.3.  

 

Tabelul nr. 3 - Caracteristica lunară a inflaţiei 

Luna 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Caracteristica  

ianuarie - - -  dezinflaţi

e      

dezinflaţi

e 

- 

februarie - dezinflaţie dezinflaţie deflaţie - deflaţie 

martie - deflaţie dezinflaţie deflaţie deflaţie deflaţie 

aprilie - - dezinflaţie - dezinflaţi

e 

- 

mai - dezinflaţie - - dezinflaţi

e 

deflaţie 

iunie - dezinflaţie dezinflaţie dezinflaţi

e 

deflaţie - 

iulie - - dezinflaţie - dezinflaţi

e 

- 

august - - - dezinflaţi

e            

deflaţie deflaţie 

septembrie -  dezinflaţie - - - - 

octombrie - - - dezinflaţie - - deflaţie 

noiembrie - - - dezinflaţi deflaţie - 
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e 

decembrie deflaţie - dezinflaţie dezinflaţi

e 

dezinflaţi

e 

dezin-

flaţie 

Notă: căsuţele libere reprezintă perioade de inflaţie. 

Surse: Anuarul statistic al României 1991, CNS, pag.240; Buletin statistic trimestrial 

nr.4/1991, pag.4-5 şi nr.4/1995, pag. 15, CNS; Buletin de informare publică nr.10 -

12/1990, CNS, pag.1; Buletin statistic industrie nr.12/1995, CNS, pag.2-3; Buletin 

trimestrial 4/1992, BNR, pag.2-3, Anexe. 
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6.2. Beneficiarii şi perdanţii inflaţiei 

Indiferent dacă este o perioadă de inflaţie sau de deflaţie, preţurile nu evoluează 

în aceeaşi proporţie. De aceea, variaţiile preţurilor relative determină, atât în perioad-

ele de inflaţie, cât şi în cele de deflaţie, modificări în repartiţia venitului între clasele 

sociale, debitorii şi cei care au de încasat profit fiind favorizaţi de inflaţie, în defa-

voarea celor care deţin creanţe sau a celor cu venituri fixe, deflaţia producând efecte 

inverse: "spre deosebire de stat, care, chiar dacă intervine în repartiţia veniturilor - 

repartiţie care este naturalmente imperfectă - o face pentru a întări pe cei slabi şi a 

slăbi pe cei puternici, inflaţia acţionează într-un sens contrar celui impus de spiritul 

de dreptate"1. 

O primă imagine generală asupra efectelor inflaţiei asupra populaţiei este 

sugestiv ilustrată de datele din tabelul nr.4. 

 

Tabelul nr. 4 - Evoluţia unor indicatori privind efectele inflaţiei asupra 
populaţiei 

Anul 
Ipc medie 

lunară 

Rata şoma-

jului 

Indicele 

mizeriei 

3=1+2 

Indicii 

producţiei 

industriale 

Indicele pros-

perităţii (x) 

5=3+4 

1990 19,3 - 19,3 -9,8 9,5 

1991 10,3 3,0 13,3 -22,8 -9,5 

1992 9,6 8,4 18,0 -21,9 -3,9 

1993 12,1 10,2 22,3 +1,3 +23,6 

1994 4,1 10,9 15,0 +3,3 +18,3 

1995 2,1 8,9 11,0 +9,4 +20,4 

(x) Un indicator controversat. 

Surse: Anuarele statistice ale României 1992, pag.397 şi 1995, pag.160, 492, CNS; 

Buletin statistic lunar nr.12/1995, CNS, pag.XIX. 

 

Din datele tabelului anterior se poate constata faptul că relansarea producţiei in-

dustriale, începută în anul 1993 cu +1,3 la sută şi continuată în anii 1994 cu +3,3 la 

sută şi 1995 cu +9,4 la sută, a determinat scăderea continuă a indicelui mizeriei şi 

transformarea indicelui prosperităţii în mărime pozitivă, deşi oscilantă. Este evident 

că se poate face o corelaţie între criză şi creşterea preţurilor şi între prosperitate şi 

scăderea preţurilor, în speţă, încetinirea creşterii acestora din urmă.  

Dar există şi alte modalităţi de comensurare a efectelor inflaţiei asupra populaţiei 

(tabelul nr.5). 

 

 

                                                                 
1
 Cerna Silviu - "Inflaţia (Repere pentru o sinteză)", în "Caiete de studii nr.1/1995", BNR, 

pag.37. 
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Tabelul nr. 5 - Influenţa variaţiilor producţiei industriale   
asupra nivelului de trai 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Variaţiile pro-

ducţiei indus-

triale 

-9,8 -22,9 -21,9 +1,3  +3,3 +9,4 

Indicele salariu-

lui nominal 

100,0 220,6 595,7 1766,3 4198,5 6377,6 

Indicele 

preţurilor de 

consum 

100,0 322,8 965,9  3819,8 6178,1 7904,1 

Indicele salariu-

lui real 

100,0  68,3 61,7 46,2 68,0 80,7 

Puterea de 

cumpărare 

0,95 0,37 0,32 0,28 0,42 0,76 

Rata şomajului -     3,0 8,4 10,2 10,9  8,9 

Surse: Anuarul statistic al României 1995, pag.178 şi 1992, pag.519; Buletin statistic lunar 

nr.12/1995, CNS, pag.IV şi XXVI. 

 

Se confirmă astfel că "reglarea «princoncurenţă» se caracterizează deci printr-o 

mare flexibilitate a salariului nominal şi a gradului de ocupare a forţei de muncă, care 

devin foarte sensibile la variaţiile producţiei industriale. Acesta din urmă tinde să 

depindă de dinamica preţurilor, în timp ce se conturează o corelaţie între salariul 

nominal şi costul vieţii (exprimat în tabel prin puterea de cumpărare, n.n.)." 1 Dealtfel, 

creşterea relativă a preţurilor a fost mai lentă decât cea a salariilor în perioada 1993-

1995, determinând o creştere a salariului real, dezinflaţia permiţând o relansare prin 

cerere a activităţii economice. 

Implicarea sistemului bancar în activitatea economică s -a soldat mai întâi cu 

profituri substanţiale, îndeosebi pentru Banca Naţională a României, dar şi pentru 

sistemul băncilor comerciale care au încasat, de asemenea, mari profituri (tabelul 

nr.6). Acesta este un fenomen negativ al tranziţiei, deoarece "inflaţia este o cale de 

procurare de venituri de către stat, nedemnă de o societate conştientă care doreşte 

să realizeze o mai bună distribuire a veniturilor."2 

 

Tabelul nr. 6 - Ratele profiturilor bancare  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Indicele anual al 

preţurilor de consum - 

37,7 222,8  199,2 295,5 61,7 27,7 

                                                                 
1
 Bezbakh Pierre - op.cit., pag.19. 

2
 Cerna, Silviu - op.cit., pag.37. 
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 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

% 

Rata dobânzii de re-

finanţare a BNR - %* 

3,0 18,0  34,9 37,2 49,8 52,6 

Profitul brut al BNR - 

mil.lei 

3178 14750 58648 323108 993677 1112604 

       

Ponderea profitului 

brut al BNR în PIB - % 

0,21 0,67  0,97 1,61 2,00 1,54 

Rata dobânzii active a 

societăţilor bancare - 

% 

3,8  23,4 49,6 58,9 91,4 48,9** 

Rata dobânzii pasive a 

societăţilor bancare - 

%     

 3-5 11,4 28,3 33,8 58,9 36,5** 

Profitului societăţilor 

bancare mil.lei 

10299 26543 162556 352304 754105 1134551
***

 

Ponderea profitului 

societăţilor bancare în 

PIB - % 

1,20  1,20 2,70 1,76 1,51 1,57 

(*) Din 1992, rata dobânzii la creditul structural. 

(**) Medie aritmetică lunară. 

(***) Profitul net. 

Surse: Anuarul statistic al României 1995, CNS, pag.371; Buletin statistic lunar nr.12/1995, 

CNS, pag.II; Buletin trimestrial 3/1995, pag.25, 33 şi 39, Anexe, BNR. 

 

În ceea ce priveşte evoluţia creditului intern care reflectă poziţia avantajoasă a 

debitorilor/creditorilor în  perioade de inflaţie ridicată constatăm (tabelul nr.7) că din 

totalul creditului intern au beneficiat mai mult de credite agenţii economici şi, mai 

ales, agenţii economici privaţi decât populaţia. Astfel, creditele angajate de agenţii 

economici au crescut în 1995 de 28,3 ori faţă de 1990, în timp ce creditele angajate 

de populaţie au crescut în aceeaşi perioadă de numai 22,3 ori.  

 

Tabelul nr.7  Situaţia debitorilor: indicii nominali ai creditului intern 

 - în procente - 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Total credite interne,  100 210 300  811 1592 2818 

din care: -    100 143 385 756 1339 

1. Angajate de total agenţi 

economici, 

100 207 300 814 1605 2833 

din care: -     100 145 394 776 1370 

Angajate de agenţi eco-

nomici privaţi 

-    100  220 997 2180 4923 
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2. Angajate de populaţie 100 349 317 687  1116 2228 

 -    100 90,9 197 320 639 

Sursa: Buletin trimestrial 4/1995, BNR, pag.46-47, Anexe. 

 

Datele statistice arată astfel că ponderea creditelor angajate de populaţie în to-

talul creditelor angajate de agenţii economici a scăzut de la 2,6 la sută în 1990 la 2,1 

la sută în 1995, cea a creditelor angajate de agenţii economici a crescut de la 4,7 la 

sută în 1991 la 16,8 la sută în 1995, iar ponderea creditelor angajate de populaţie în 

totalul creditelor angajate de agenţii economici privaţi a scăzut drastic, de la 96 la 

sută în 1991 la 12,5 la sută în 1995. S-ar părea că debitorii principali au fost agenţii 

economici privaţi, beneficiari ai inflaţiei, dar concluzia trebuie privită cu circumspecţie, 

adică ţinând cont şi de nivelul dobânzilor practicate de sistemul bancar.  

6.3. Reprimarea inflaţiei 

Mijloacele de reprimare a inflaţiei au fost concertate şi au acţionat în sistem, deşi 

este aproape imposibil de cuantificat contribuţia diferitelor politici monetare şi eco-

nomice, în general, la atingerea obiectivului  de reducere sau încetinire a creşterii 

preţurilor. Notăm astfel influenţa  politicii salariale, a veniturilor în speţă, strict 

necesară combaterii inflaţiei înalte. Aceasta a reprezentat, cum era şi firesc, debutul  

politicii de stabilizare. În paralel s-a practicat o austeritate  fiscală abruptă, ca o con-

diţie indisociabilă de cerinţa stabilizării macroeconomice (tabelul nr.8).  

 

Tabelul nr. 8 - Politica de austeritate promovată de politica fiscală  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Ponderea veniturilor 

fiscale în veniturile bu-

getului de stat - %,  

 … 96,5 94,7 96,4 94,5 96,6 

din care:                               

- ponderea impozitului pe 

profit - % 

18,4 21,1 23,1  19,8 22,1 21,7 

- ponderea impozitului pe 

salarii - % 

57,7 34,7  33,6 34,9 28,8 26,2 

Impozitul pe profit - % 16,1 10,2 9,5 7,3 … … 

Impozitul pe salarii şi alte 

prevederi - % 

19,0 23,4 25,8 28,2 29,7 30,5 

(*) Calculat ca raport între impozitul pe profit şi excedentul  

brut de exploatare. 

Surse: Anuarul statistic al României 1991, pag.647; 1995, pag.372, 735, CNS; Buletin sta-

tistic trimestrial nr.4/1993, pag.16 şi nr.4/1995, pag.8 -9, CNS; Buletin trimestrial 

4/1995, BNR, pag.18, Anexe. 
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Fiscalitatea înaltă, deşi contribuie la limitarea creşterii preţurilor, dacă este 

promovată  ca o politică pe termen lung, determină, prin excesivele prelevări atât din 

salarii, cât şi din profit, descurajarea agenţilor economici de a prelua pe costuri pro-

tecţia socială, încetinind crearea de noi locuri de muncă necesare absorbţiei şoma-

jului. 

Autorităţile monetare şi guvernamentale au reuşit în mare măsură reprimarea 

inflaţiei şi o relansare economică, deşi trebuie să reţinem că pe parcursul acestor 

şase ani inflaţia a sancţionat insuficienţa producţiei datorită unui cerc vicios din care, 

se pare, s-a reuşit să se iasă. Stabilizarea macroeconomică este încă precară, fapt 

dovedit de deprecierea în continuare a leului şi de rata dobânzii mult peste indicele 

anual al preţurilor de consum (tabelul nr.9), ceea ce descurajează investiţiile şi an-

gajarea fără echivoc pe drumul relansării economice.  

 

Tabelul nr. 9 - Sinopticul evoluţiei agregatelor macroeconomice 
participante la procesul reprimării inflaţiei 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Produsul intern        

brut - % 100,0 87,1 79,5 80,6  83,9 100,3 

Indicele anual al 

preţurilor de consum - 

% 

37,7 222,8  199,2 295,5 61,7 27,7 

Rata şomajului - % -   3,0 8,4 10,2 10,9  8,9 

Masa monetară M2 - %  100,0 201,2 361,5 871,0 2073,7 3546,0 

Ponderea deficitului 

bugetului de stat în PIB - 

% 

0,4  1,9 4,4 2,6 4,2 4,1 

Creditul intern total -% 100,0 216,5 291,4  698,7 1505,0 2790,6 

Rata dobânzii de re-

finanţare BNR - % 

3,0 18,0  34,9 37,2 49,8 52,6 

Deprecierea internă a 

leului - % 

100,0 86,6 64,5  85,2 93,9 92,8 

Surse: Anuarul statistic al României 1995, CNS, pag.371; Buletin statistic lunar nr.12/1995, 

CNS, pag.II; Buletin trimestrial 4/1995, BNR, pag.3., 43,46,48, Anexe. 

 

Realizată de guvern, inflaţia a fost reprimată tot de acesta şi de aceea nu trebuie 

niciodată uitat că "guvernul trebuie să fie deci pretutindeni făcut răspunzător pentru 

inflaţie"1. 

 

 

                                                                 
1
 Friedman Milton; Classen Emil; Salin Pascal - "L'Occident en désarroi, turbulences d'u-

ne économie prospŠre", Paris, Ed.Dunod, 1978, pag.45. 



7. FUNCŢIONAREA MECANISMULUI STRUCTURAL AL 

POLITICII MONETARE ÎN PERIOADA 1990-1995 

 

Cunoaşterea cu exactitate a potenţialului de exercitare a unor influenţe ale 

politicii monetare asupra economiei reale este aproape imposibilă. Relaţiile politică 

monetară - economie reală sunt deosebit de complexe şi ele au rămas încă, în mare 

măsură, necunoscute, în ciuda explorărilor care se fac asiduu atât în domeniul te-

oretic, cât şi în cel practic. Cu toate acestea, sunt recunoscute anumite resurse ale 

mecanismului monetar, a căror folosire este deseori roditoare. Utilizarea ratei 

dobânzii, a masei monetare, a creditului, a cursului monedei naţionale, a atragerii de 

credite externe nu rămâne, de cele mai multe ori, fără efecte pozitive (sau negative) 

în planul economiei reale. Instrumentele politicii monetare exced sau inhibă, într-o 

măsură limitativă, utilizarea factorilor de producţie, creând anumite condiţii obiective 

noi în economia naţională şi generând percepţii subiective asupra stării acesteia, în 

consecinţă, recreând permanent mediul economico-social. 

Mecanismul politicii monetare este o parte a mecanismului economiei de p iaţă. 

Funcţionarea lui priveşte piaţa monetar-valutară, dar, prin anumite conexiuni, 

fuzionează cu mecanismele cererii şi ofertei de pe piaţa bunurilor şi serviciilor, a 

muncii şi a capitalului. El este, în acelaşi timp, influenţat de funcţionarea acestora şi, 

prin feed-back, sistemul economic se autoreglează. 

Piaţa monetară ocupă o poziţie privilegiată printre celelalte pieţe, deoarece în 

economiile monetare, moneda este hotărâtoare pentru calculul economic. Într-adevăr, 

ea este: unitate de cont  care serveşte ca etalon al valorilor pentru schimburile echiv-

alente; mijloc de reglare sau intermediar al schimburilor  pentru stingerea datoriilor ce 

apar în urma fluxurilor de bunuri şi servicii şi, în general, al oricărei tranzacţii; rezervă 

de valoare,  stabilind o relaţie între prezent şi viitor, prin faptul că poate fi tezaurizată 

în scopul utilizării ei mai târziu; şi mijloc de precauţie  în vederea acoperirii unor che l-

tuieli neprevăzute sau a unor întârzieri neaşteptate din partea unor debitori. Aşadar, 

moneda este un intermediar al schimburilor şi unitatea de cont în care îşi găsesc 

expresie preţurile şi datoriile. Din acest motiv moneda este supusă gestionării care 

urmăreşte convertibilitatea formelor monetare (moneda divizionară, hârtia-monedă, 

depozitele bancare sau moneda scripturală) şi acceptarea lor. Gestionarea se face în 

cadrul unui sistem monetar format dintr-un ansamblu de instituţii (banca centrală 

numită şi "banca băncilor", băncile comerciale, CEC-ul, diverse instituţii de credit 

etc.) care distribuie moneda în astfel de condiţii încât să i se garanteze valoarea.  

Într-o economie de piaţă, creaţia monetară la scară macroeconomică este real i-

zată de către băncile comerciale într-un sistem preponderent privat şi descentralizat. 

Regularizarea creaţiei monetare - un subprodus al activităţii băncilor comerciale - 

este destul de dificilă şi cade în sarcina băncii centrale nevoită să confirme <B>post 

festum creaţia monetară realizată la un eşalon descentralizat. Aşa după cum arată 
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P.A. Samuelson, "limitarea ofertei de mijloace de plată este condiţia s ine qua non a 

valorii monedei. Dacă cantitatea acestor mijloace de plată creşte fără limită, până la 

punctul în care ele devin practic un bun liber, publicul este astfel pus în măsură să 

facă să crească nedefinit, până la stratosferă, toate preţurile şi remunerările. Iată 

pentru ce puterile constituţionale ale creaţiei monetare nu sunt niciodată acordate 

unor grupuri private, ci sunt totdeauna rezervate statului "1. 

În România, după 1989, mecanismul de piaţă al politicii monetare a trebuit să fie 

creat prin destructurarea vechiului mecanism pe baza adoptării unor măsuri legisla-

tive noi şi prin crearea de instituţii adecvate economiei de piaţă. Dificultăţile au apărut 

datorită faptului că economia naţională avea nevoie de o politică monetară care se 

cerea să contribuie la instalarea economiei de piaţă, în timp ce ea însăşi era "în tran-

ziţie" atât instituţional, cât şi sub aspectul resurselor umane. În acelaşi timp, politica 

monetară se confrunta cu problemele economiei reale în care nu se cristalizează 

comportamentele specifice noii economii, astfel că reacţiile agenţilor economici la 

semnalele transmise de sistemul bancar au fost deseori haotice. 

7.1. Momente, obiective şi etape ale creării mecanismului politicii 

monetare şi valutare româneşti după 1989 

Bazele legislative şi instituţionale ale creării pieţei monetare au fost puse în per i-

oada 1991-1994. "În cazul României, în mod paradoxal, după căderea regimului co-

munist şi declararea opţiunii pentru mecanismele de piaţă, politica monetară a 

rămas, o bună perioadă, într-un straniu con de umbră. Practic, pentru întregul an 

1990, nici cel mai îngăduitor analist nu ar găsi nici măcar rudimentele vreunei politici 

în evoluţiile monetare"2. Aşezarea bazelor legislative şi instituţionale a reprezentat 

punctul nodal al tranziţiei la economia de piaţă, deoarece s -au creat corelaţiile dintre 

variabilele reale şi cele nominale. Astfel, s-a trecut efectiv de la conducerea adminis-

trativă centralizată a economiei la conducerea descentralizată, pe baza me-

canismelor pieţei. Evoluţiile au fost următoarele: 

a) Politica monetară  

1990 

- DECEMBRIE: înfiinţarea Băncii Comerciale Române;  

                                                                 
1
 Samuelson, P.A. - "L'économique. Introduction … l'analyse économique", tome 1, 

Librairie Armand Colin, Paris, 1972, pag.392. 
2
 Radulescu Eugen; Boţel Cezar; Drăgulin Ion; Lazea Valentin   - "Politica monetară în 

România postcomunistă: o privire critică", în "Politici monetare şi fiscale", Grupul consu l-

tativ pe probleme economico-sociale, Preşedinţia României, "Caietul Nr. 3/1995", Cen-

trul de Informare şi Documentare  Economică, pag.34. Momentele, obiectivele şi etapele 

creării mecanismului politicii monetare şi valutare româneşti după 1989 sunt sintetizate 

după acest material. (Vezi pag.34-48). 
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1991 

- MAI: Banca Naţională a fost investită prin lege  cu funcţiile de autoritate mone-

tară; 

- adoptarea primelor legi bancare care prevedeau: introducerea plafoanelor de 

credite; abolirea monopolului intermedierii financiare de către BNR care a solicitat 

băncilor comerciale ca lichidităţile suplimentare să fie plasate pe piaţa interbancară; 

abolirea mecanismului de refinanţare descentralizată în teritoriu, bazat pe plafoane de 

refinanţare acordate trimestrial fiecărei sucursale a băncilor comerciale; 

- intrarea în funcţiune a primelor noi bănci comerciale;  

- OCTOMBRIE: coborârea la o lună a duratei de acordare a creditelor pe linii de 

credit cu un singur instrument; retragerea creditelor pe termen mijlociu şi lung; abol i-

rea plafoanelor de credit; renunţarea la orice prerogativă de către BNR în stabilirea 

nivelului şi structurii dobânzilor băncilor comerciale; 

1992 

- IANUARIE: intrarea în funcţiune a noului mecanism de refinanţare a BNR, con-

form Regulamentului de refinanţare aprobat de Consiliul de Administraţie în luna sep-

tembrie 1991, bazat pe trei instrumente: linii de credit, creditul de licitaţie şi creditul 

pe termen fix; 

- MARTIE: introducerea mecanismului rezervelor obligatorii cu etapele succesive: 

a) includerea în baza de calcul a depozitelor în lei ale agenţilor economici; b) in-

cluderea depozitelor în lei ale populaţiei; c) includerea depozitelor în valută ale re-

zidenţilor (FEBRUARIE 1994); 

- corelarea ratelor dobânzii BNR cu acelea ale inflaţiei;  

- acordarea de credite preferenţiale; 

1993 

- AUGUST: adoptarea hotărârii de a nu mai reînnoi creditele preferenţiale ce ex-

pirau la sfârşitul anului; 

- realizarea acordului dintre BNR şi Ministerul Finanţelor de renunţare la fi-

nanţarea gratuită, nelimitată şi automată de către BNR a deficitului bugetului de stat;  

- adoptarea  măsurii potrivit căreia conturile deschise băncilor comerciale la 

sucursalele BNR urmează să fie consolidate zilnic, într-un singur cont deschis la 

Centrala BNR, optându-se pentru escaladarea rapidă a ratei dobânzii şi reducerea 

drastică a lichidităţii; 

1994 

- adoptarea unui set de reguli prudenţiale, care cuprinde limitarea poziţiei valutare 

deschise, adecvarea capitalului şi limitarea accesului la descoperitul de cont.  

b) Politica valutară 

1990 

- IANUARIE-SEPTEMBRIE: cursul leului a fost unic, fix, puternic supraevaluat; 

alocarea central-guvernamentală a rezervelor valutare; 

- AUGUST: adoptarea Legii nr.15, prima reglementare valutară după 1989, care 

stabilea dreptul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale cu capital de stat de a 
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efectua direct operaţiuni de comerţ exterior şi de a dispune de o parte din veniturile 

nete în valută (iniţial 30 la sută, iar de la 1 FEBRUARIE 1991, 50 la sută);  

1991 

- SEPTEMBRIE 1990 - NOIEMBRIE 1991: cursuri duale ale leului, supraevaluare 

de facto; 

- FEBRUARIE: deschiderea pieţei valutare interbancare unde se tranzacţiona par-

tea de 50 la sută rămasă la dispoziţia exportatorilor; 

- IULIE: deschiderea caselor de schimb valutar; 

- NOIEMBRIE: unificarea cursului interbancar (300 lei/1 dolar) cu cel oficial (60 

lei/1 dolar) la cursul unic de 180 lei/1 dolar; 

1992 

- NOIEMBRIE 1991 - MAI 1992: curs unic, flotant, controlat, menţinut de facto 

supraevaluat; cedarea integrală a valutei din export în condiţiile unui regim valutar prin 

care toate încasările din exporturi sunt automat decontate în lei la cursul unic (ce-

darea valutei de către sistemul bancar), iar importurile se realizează prin cumpărări 

de devize pe piaţa valutară; flotarea controlată a cursului leului;  

- FEBRUARIE-MAI: adoptarea deciziei politice de blocare a cursului valutar; 

- MAI: adoptarea unui nou mecanism valutar prin care se permite agenţilor eco-

nomici să menţină integral încasările din exporturi în conturi deschise la bănci din 

România, iar cursul de schimb a fost lăsat treptat să-şi regăsească echilibrul la nive-

lul stabilit de piaţă; majorarea ratelor dobânzii la 50-80 la sută în vederea reprimării 

inflaţiei şi stabilizării cursului, prin mărirea atractivităţii activelor în lei;  

1994 

- MAI 1992 - APRILIE 1994: curs unic, flotant, controlat, supraevaluat; valuta ce-

dată integral la dispoziţia exportatorilor; 

- APRILIE - PREZENT: curs liber de piaţă, convertibilitatea de cont curent devine 

fapt; 

- 1 AUGUST: introducerea pieţei valutare interbancare în afara controlului admin-

istrativ al BNR. 

Aşadar, politica monetară, instrumentalizând oferta de bani în corelaţie cu cere-

rea agregată din economie, s-a manifestat, în perioada de tranziţie, abia începând cu 

anul 1991 şi ea urmărea, pentru început, limitarea creşterii preţurilor şi eliminarea 

treptată a supraevaluării leului în vederea menţinerii sustenabilităţii balanţei de plăţi 

externe. 

O a doua etapă a reformei monetare, care a constat din schimbări substanţiale în 

comportamentul monetar al statului, s-a declanşat odată cu adâncirea crizei eco-

nomice din 1993, ce impunea un amplu proces de stabilizare macroeconomică 

pentru a opri căderea  în continuare a producţiei şi pentru a crea condiţiile necesare 

chiar relansării economice. Măsurile adoptate au privit limitarea ofertei de bani din 

economie prin controlul creaţiei monetare, precum şi prin stimularea încrederii popu-

laţiei în moneda naţională, folos ind pentru aceasta dobânzile real pozitive. Banca 

Naţională a modificat volumul refinanţării şi dobânzile de refinanţare. Succesul pro-

gramului de stabilizare macroeconomică, în opinia reprezentanţilor autorităţii mone-
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tare, a constat, între altele, în "replierea, chiar mai promptă decât se anticipase - 

apreciază Mugur Isărescu1 - a producătorilor interni spre piaţa externă." Cauzele 

acestei situaţii sunt, după părerea Guvernatorului BNR, următoarele: "În primul rând, 

coerenţa programului de macrostabilizare. Nu numai că politica fiscală şi cea mone-

tară au mers în <<tandem>>, dar s-a reuşit evitarea derapajului inflaţionist pe seama 

altor decizii de politică economică...O a doua cauză - în ordine cronologică - a re-

zultatelor programului de macrostabilizare este, după opinia mea, răspunsul deosebit 

de prompt al sectorului real. Stimulate de deprecierea, în termeni reali, cu 15 la sută 

a leului în primele patru luni ale anului 1994 şi de accesul neîngrădit la piaţa  valutară,  

întreprinderile româneşti s-au reorientat prompt către piaţa externă. Aşa se face că, 

de la o medie lunară a exporturilor de 410 milioane dolari, acest indicator a atins 590 

milioane dolari în trimestrul IV... Aici ajungem la cauza, pe care o consider funda-

mentală, a performanţelor macroeconomice: restructurarea. Ea nu a fost comandată 

<<de sus>>, nici foarte clar condusă, ci s-a produs spontan, pe seama me-

canismelor cu autoreglare, specifice pieţei...O altă dovadă o constituie reducerea 

semnificativă a forţei de muncă ocupate în industrie, de la un nivel de 3161 mii an-

gajaţi în decembrie 1991, la 2503 mii angajaţi în decembrie 1993 şi 2352 mii angajaţi 

în decembrie 1994. Este important că în acest an s -a produs concomitent şi o 

creştere a producţiei, care a permis o creştere în termeni reali a salariilor, fără impact 

inflaţionist. Aceasta este, probabil, una din explicaţiile competitivităţii produselor 

româneşti la export, în pofida aprecierii în termeni reali a leului, din ultimele luni. În 

sfârşit, dar nu în cele din urmă, macrostabilizarea a fost posibilă în anul 1994 şi dato-

rită unor împrejurări - interne şi externe - mult mai favorabile decât în anii anteriori. 

Între cele interne, pe prim plan se situează recolta bună la, practic, totalitatea pro-

duselor vegetale importante... Şi condiţiile externe au avantajat evoluţiile interne. În 

ordine cronologică, la începutul anului 1994, preţul mondial al petrolului a scăzut, 

ceea ce a permis ca deprecierea leului faţă de dolar să nu afecteze preţul intern al 

energiei. În continuare, s-au făcut simţite în plan comercial efectele noii atitudini 

politice a lumii occidentale faţă de România.2" Datele statistice confirmă aprecierile 

Guvernatorului Băncii Naţionale, aşa cum se observă din tabelul nr. 1.  

 

Tabelul nr.1. - Evoluţii în planul restructurării economiei naţionale  
în perioada 1990-1995 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Indicele PIB - % 100,0 87,1 79,5 80,6 83,9  100,3 

Rata şomajului - % -     3,0 8,4 10,2 10,9  8,9 

Nr. salariaţi în industrie - mii 4005 3803  3301 3030 2882 2640 

                                                                 
1
 Isărescu, Mugur - "Politica monetară şi stabilitatea macroeconomică în România" (Lu-

crare prezentată de Guvernatorul Băncii Naţionale a României la Conferinţa pentru de z-

voltarea afacerilor greco-române "România în contextul noii Europe" - 31 martie 1995, 

Atena - Grecia), în "Buletin trimestrial 1/1995", BNR, pag.32. 
2
 Idem, pag.32-33. 
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 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

pers. 

Câştigul salarial mediu lu-

nar în industrie - dolari 

 

148,6 

98,2 66,6 82,1 88,8 109,1 

Indicii productivităţii muncii/ 

salariat în industrie - % 

100,0 85,0 73,6 80,2 92,0 105,6 

Deprecierea internă a leului 100,0 86,6 64,4  85,6 93,9 92,7 

Gradul de acoperire a im-

portului prin export - % 

63,3  79,4 75,4 81,3 93,7 85,9 

Surse: Anuarul statistic al României 1995, CNS, pag.145, 178, 371, 498; Buletin statistic 

trimestrial nr.4/1995, CNS, pag.7-9, 90; Buletin trimestrial 4/1995, BNR, pag.2, 

Anexe. 

 
Din acest punct de vedere, afirmaţia Guvernatorului Băncii Naţionale se relevă 

concludentă şi convingătoare; "există sau nu există restructurare, există sau nu ex-
istă privatizare? Şi, cel puţin indicatorii pe care i-am selectat arată că în domeniul 
restructurării procesele sunt întârziate, dar problema nu este de amploarea pe care 
noi o percepem. Indicatorul pe care l-am utilizat a fost comparaţia între rata şomajului 
şi numărul de angajaţi din industrie. Se observă o scădere lunară şi neîntreruptă a 
angajaţilor din industrie. Acest lucru este în concordanţă cu ce se întâmplă în Polo-
nia, Ungaria, Cehia, în ultimele două, chiar mai puţin accentuat decât la noi. Această 
evoluţie confirmă că există restructurare."1 

Cea de-a treia etapă a reformei monetare, în curs de desfăşurare, trebuie să îm-
bine elemente de politică monetară cu elemente de politică economică generală. 
Încă din cel de-al treilea trimestru al anului 1994, când succesul stabilizării macroe-
conomice era evident, trebuia declanşată ajustarea structurală a economiei, astfel 
încât piaţa să asigure alocarea eficientă a resurselor pentru diferite destinaţii ale 
producţiei. În această etapă, politicii monetare îi revine, în principal, rolul menţinerii 
stabile, pe plan intern şi extern, a monedei naţionale prin controlul ferm al inflaţiei. 
Succesul politicii monetare depinde acum de evoluţiile la nivel microeconomic de 
care nu sunt străine Legea falimentului şi realizarea în fapt a marii privatizări.  

 

7.2. Politica de drenare a excesului de masă monetară 

Excesul de masă monetară reflectă existenţa unor dezechilibre fundamentale ale 

economiei reale. De aceea, politica dusă pentru reprimarea inflaţiei a vizat şi elimina-

rea acestui exces existent încă dinainte de 1989. Primul instrument util izat pentru 

atingerea acestui obiectiv cantitat iv al Băncii Naţionale l-a reprezentat introducerea, 

în 1991, a plafoanelor de credit înlocuite ulterior cu alte instrumente, respectiv cu rata 

dobânzii şi cu mecanismul rezervelor obligatorii, acesta din urmă aplicat de la 1 

martie 1992. Rezervele obligatorii au ca efect reducerea potenţialului de creştere a 

                                                                 
1
 "Anul 1996 şi unele probleme ale politicii monetar-valutare", în "Adevărul economic" 

nr.11(209)/15- 21 martie 1996, pag.5. 
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masei monetare. Ca urmare, s-a înregistrat încă din 1992 un nivel al vitezei de rotaţie 

a banilor în limite de normalitate (tabelul nr. 2). 
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Tabelul nr. 2 - Evoluţia vitezei de rotaţie a banilor  în perioada 1990-
1995 

 - preţuri curente -  

Anul PIB - mld.lei M2 - mld.lei Viteza de rotaţie 

1990 857,9 513,5 1,67 

1991 2203,9 1033,3 2,13 

1992 6029,2 1856,1 3,25 

1993 20051,0 4472,4 4,48 

1994 49794,8 10648,7 4,68 

1995 72249,0 18208,8 3,97 

Surse: Anuarul statistic al României 1995, CNS, pag.371; Buletin trimestrial 4/1995, BNR, 

pag.48, Anexe. 

 

Astfel, începând cu sfârşitul anului 1992, excesul de masă monetară a fost elim-

inat odată cu închiderea liniei de credit pentru decontări speciale, destinată achitării 

unor produse din sectorul primar al economiei naţionale, în valoare de 75 miliarde de 

lei, din care s-au utilizat 30 miliarde de lei, cu o dobândă medie lunară de 1,12 la 

sută şi a liniei de credit pentru lucrări agricole, în valoare de 105 miliarde de lei, utili-

zate integral, cu o dobândă medie lunară de 1,08 la sută, care au reprezentat sub-

venţionări implicite din partea Băncii Naţionale. Dar facilităţile de credit acordate nu 

au putut determina limitarea creşterii volumului arieratelor inter-întreprinderi "care au 

reînceput să crească spre sfârşitul anului 1992, dovedind încă o dată că blocajul fi-

nanciar are cauze fundamentale localizate în afara sectorului bancar"1 (tabelul nr. 3). 

 

Tabelul nr. 3 -  Evoluţia lichidităţii şi a arieratelor  din economia 
naţională 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Masa monetară M2 

- mld.lei 

513,5 1033,3 1856,1 4472,4  10649 18209 

Arieratele - mld. lei       ... 1867 2008 5033 12349 17268  

Lichiditatea 0,60 0,47 0,31 0,22 0,21  0,25 

Ponderea arieratelor 

în PIB - %   

... 84,7 33,3 25,1 24,8 23,9 * 

Ponderea arieratelor 

în masa monetară 

M2 - %        

... 180,8  109,0 110,7 115,9 105,5* 

Creditul intern - 

mld.lei 

610,2 1321,3 1778,4 4263,6 9183,4 17028 

Arierate/Creditul ... 1,41 1,13 1,18  1,34 1,01 

                                                                 
1
  "Raport anual 1992", BNR, pag.23. 
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 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

intern   

* Estimări. 

Sursa: Buletin trimestrial 4/1995, BNR, pag.44, 46 şi 48, Anexe. 

Urmărirea evoluţiei indicatorului arierate/creditul intern demonstrează faptul că 

"într-o structură a economiei covârşitor etatistă şi monopolistă, afectată în plus de 

grave dezechilibre între cerere şi ofertă, mecanismele monetare sunt prea slabe 

pentru a induce modificări rapide şi de amploare. Faptul a devenit evident încă din 

1991, când tentativa de ţinere sub control a inflaţiei prin limitarea creditului a fost 

lesne contracarată prin mecanismul arieratelor de plăţi, care a scăzut încrederea în 

funcţionalitatea pârghiilor monetare şi a amplificat hazardul moral."1. 

Există o corelaţie relativ strânsă între evoluţia masei monetare şi inflaţie. Astfel, 

creşterea rapidă a masei monetare se reflectă în acomodarea inflaţiei la ritmul re-

spectiv, de exemplu, creşterea masei monetare în 1993 cu 141,0 la sută a determ i-

nat creşterea cea mai mare  din perioada analizată a indicelui anual al preţurilor de 

consum, de 295,5 la sută, pe de o parte, şi creşterea vitezei de rotaţie a banilor  la 

4,48 rotaţii, pe de altă parte, viteză care a continuat să crească şi în 1994, atingând 

nivelul de 4,68 rotaţii, ceea ce demonstrează, pentru aceşti doi ani, sporirea neîn-

crederii agenţilor economici şi populaţiei în moneda naţională - fapt neîndoielnic legat 

de inflaţia galopantă care a fost caracteristică economiei naţionale în anii respectivi 

(tabelul nr.4). 

 

Tabelul nr. 4 - Evoluţii privind acomodarea inflaţiei la 
creşterea/încetinirea nivelului masei monetare  

 - preţuri curente -  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Indicele anual al masei 

monetare - % 

22,0 101,2 79,6  141,0 138,1 71,0 

Indicele anual al credi-

tului - % 

22,7 116,5 34,6  139,7 115,4 85,4 

Indicele anual al 

preţurilor de consum - % 

37,7 222,8  199,2 295,5 61,7 27,7 

Indicele anual al PIB - % 7,2 156,9 173,6 232,6  148,3 45,1 

Viteza de rotaţie a banilor 

- nr.rotaţii 

1,67 2,13  3,25 4,48 4,68 3,97 

Surse: Buletin statistic trimestrial nr.4/1995, CNS, pag.15; Buletin trimestrial 4/1995, BNR, 

pag.46, 48, Anexe. 

 

Se poate aprecia că scăderea vitezei de rotaţie a banilor în 1995 sub 4 rotaţii/an 

reprezintă începutul declinului demonetizării economiei naţionale, ceea ce atestă 

bunele rezultate ale politicii monetare din acest an; creşterea cererii de bani a de-

                                                                 
1
 "Raportul anual 1994", BNR, pag.53. 
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terminat creşterea mai rapidă a indicelui anual al masei monetare (71,0 la sută) 

decât indicele anual al PIB (45,1 la sută). Privită pe ansamblul perioadei 1990-1995, 

viteza de rotaţie a banilor nu a fost rezultanta statistică a raportului PIB/ masa mone-

tară, ci factorul de influenţă determinant al nivelului masei monetare, deoarece, aşa 

cum o dovedeşte evoluţia indicatorului arierate/PIB, tendinţa de limitare a creşterii 

masei monetare a fost respinsă de mecanismele economiei. Într- adevăr, scăderea 

nivelului raportului arierate/PIB face dovada că cererea de credit nu a fost reprimată 

administrativ, caz în care, dimpotrivă, ar fi trebuit să crească nivelul raportului ar i-

erate/PIB. 

În acelaşi timp, trebuie semnalată şi restabilirea încrederii în moneda naţională,  

începând cu anul 1994, de când masa monetară şi creditul au crescut mai repede 

decât preţurile. 

Aceste schimbări se reflectă şi în evoluţia structurii masei monetare (tabelul nr. 

5). 

 

Tabelul nr. 5 - Evoluţia structurii masei monetare  

 - în procente, sfârşitul perioadei -  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
MASA MONETARĂ M2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. MASA MONETARĂ M1 48,6 67,4 55,4 49,9  42,6 38,8 
Numerar în afara sistemului 
bancar 

18,0 17,3 22,2  23,4 20,7 20,7 

Disponibilităţi la vedere * 30,6 50,1 33,2  26,5 21,9 18,1 
2. TOTAL CVASI BANI 51,4 32,6 44,6  50,1 57,4 61,2 
Economii ale populaţiei 48,5 28,7 22,0  14,4 25,6 28,2 

Depozite în lei pe termen şi 
condiţionate 

-    -     4,7 6,7 9,7 10,7 

Depozite în valută ale re-
zidenţilor 

2,9 3,9  17,9 29,0 22,1 22,3 

* Până în decembrie 1991 includeau şi depozitele pe termen ale agenţilor economici. 

Sursa: Buletin trimestrial 4/1995, BNR, pag.48, Anexe. 

 

Cu mici variaţii, reducerea ponderii masei monetare M1 s -a datorat, în principal, 

reducerii ponderii disponibilităţilor la vedere, ceea ce reprezintă consecinţa scăderii, 

în termeni reali, a lichidităţii agenţilor economici datorită reducerii ratei profitabilităţii şi 

a manifestării unui fenomen accentuat de dezeconomisire; dar ponderea încă ridicată 

a numerarului în afara sistemului bancar denotă, pe de o parte, oferta insuficientă din 

partea sistemului bancar de servicii bancare, iar pe de altă parte, prezenţa unei 

economii subterane dezvoltate în care plăţile se efectuează în numerar. În acelaşi 

timp, creşterea  ponderii cvasi banilor din 1992 încoace s-a datorat creşterii ponderii 

tuturor componentelor - economii ale populaţiei, depozite în lei pe termen şi con-

diţionate şi, cu unele variaţii, depozite în valută ale rezidenţilor, acestea din urmă 
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manifestând o tendinţă de stabilizare, ca urmare a creşterii încrederii în leu datorită 

dobânzilor pasive real-pozitive practicate în sistemul bancar. 

Trebuie însă precizat şi faptul că, odată cu creşterea masei monetare din primii 

ani ai tranziţiei, respectiv până în 1993, creşterea masei monetare nu a încetinit 

inflaţia, ci s-a manifestat ca o acomodare monetară la aceasta, abia în 1994 şi 1995 

înregistrându-se ritmuri medii de creştere a masei monetare superioare inflaţiei, adică 

neinflaţioniste, în timp ce lichiditatea din economie s-a îmbunătăţit uşor spre sfârşitul 

perioadei (tabelul nr. 6). 

Tabelul nr. 6 - Ritmurile medii lunare de creştere a masei monetare  şi 
a preţurilor de consum 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Masa monetară M2 1,7 6,0 5,0 7,6 7,5  4,6 

Indicele preţurilor de consum  19,3 10,3 9,6  12,1 4,1 2,1 

Demonetizarea/remonetizarea 

economiei - M2/Ipc 

0,09  0,58 0,52 0,63 1,83 2,19 

M2/PIB (lichiditatea) 0,60 0,47 0,31 0,22  0,21 0,25 

Surse: Buletin trimestrial 4/1995, BNR, pag.48, Anexe; Buletin statistic trimestrial 

nr.4/1995, CNS, pag. 15; Anuarul statistic al României 1995, CNS, pag.371; Buletin  

statistic lunar nr.12/1995, CNS, pag.IV. 

 

Atât în 1994, cât şi în 1995 ritmurile medii lunare de creştere a masei monetare 

au devansat ritmurile medii lunare de creştere a preţurilor, ceea ce denotă declan-

şarea unui proces de remonetizare a economiei naţionale, factor de stimulare a 

economiei naţionale, pe de o parte, şi a pieţelor financiare şi de capital, pe de altă 

parte - un semnal al ameliorării funcţionării economiei: "Ar fi însă nu numai greşit, dar 

şi extrem de primejdios să se considere că acest raport poate fi influenţat prin decizii 

arbitrare, de natură administrativă. Creşterea masei monetare prin injecţie exagerată 

de credit în economie nu antrenează decât pe termen foarte scurt o accelerare a 

monetizării, pentru că, în numai câteva luni, reacţia pieţei la excesul de lichiditate se 

materializează în deprecierea monedei naţionale şi creşterea ratei inflaţiei care, de 

regulă, depăşeşte procentual injecţia de lichiditate în exces, astfel încât se ajunge în 

final la o creştere mai puternică a preţurilor decât a masei monetare; cu alte cuvinte, 

procesul iniţial de monetizare forţată se transformă într-unul de demonetizare."1  

7.3. Politica ratei dobânzii 

Trecerea de la plafoanele de credit la utilizarea ratei dobânzii a însemnat, în fapt, 

pasul de la mecanismul administrativ de control al masei monetare la mecanismele 

specifice economiei de piaţă. Acest lucru presupune însă adoptarea unor dobânzi 

real pozitive "pentru a asigura echilibrul dintre cererea şi oferta de bani şi pentru  a nu 

                                                                 
1
 "Raport anual 1994", BNR, pag.56. 
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se realiza un transfer fără echivalent al resurselor de la creditori înspre debitori."1 Po-

litica ratei dobânzii a BNR nu a atins acest obiectiv decât abia în luna iunie  1992, 

când rata nominală lunară a dobânzii a fost de 6,67 la sută, rata reală atingând nive-

lul de 2,27 la sută (vezi anexa nr.1, tabelul nr.2 şi graficul nr.2). Dar rata reală a 

dobânzii s-a menţinut pozitivă numai timp de 3 luni, deşi nivelul ratei nom inale s-a 

menţinut constant până în luna decembrie 1992, când a coborât la nivelul de 5,83 la 

sută. Explicaţia este că "deşi această rată a fost menţinută până în luna decembrie a 

aceluiaşi an, impactul ei a fost neutralizat treptat, ca urmare a răspunsului Băncii 

Naţionale la presiunile tot mai insistente din partea sectorului real pentru creditarea în 

condiţii preferenţiale. Practic, întreaga creştere a masei monetare din ultimele luni ale 

anului 1992 s-a realizat pe seama creditelor cu dobândă preferenţială, refinanţarea în 

condiţii curente scăzând tot mai mult în cifre absolute şi relative." 2 

Acordarea de credite cu dobânzi preferenţiale prevăzută să înceteze la sfârşitul 

anului 1993 îşi găsea justificarea în faptul că liberalizarea preţurilor nu fusese înche-

iată, astfel încât unii dintre  agenţii economici se confruntau cu asimetria dintre 

costurile liberalizate şi preţurile controlate.  După liberalizarea completă a preţurilor 

subvenţionarea prin dobânzi difertenţiate nu se mai justifică.  

Comportamentul populaţiei nu a fost influenţat vizibil de nivelul ratelor real nega-

tive din primii ani ai tranziţiei. Astfel, în 1992 şi 1993 s -au înregistrat creşteri nomi-

nale ridicate ale depunerilor în bănci, în moneda naţională, deşi sunt prezente şi 

creşteri ridicate ale depunerilor în valută. Fenomenul se explică prin faptul că "în anul 

1991 şi parţial în 1992 s-a menţinut relativ puternică <<iluzia monetară>>, re-

prezentată de atenţia acordată de cetăţean  mai degrabă nivelului nominal al însem-

nelor băneşti decât valorii lor reale, dată de puterea de cumpărare. Menţinerea iluziei 

monetare a defavorizat puternic pe deţinătorii de economii băneşti care au fost 

erodate de inflaţie în condiţiile ratelor negative în termeni reali ale dobânzilor. Ar fi fost 

de aşteptat ca deţinătorii de active băneşti să se preocupe mai mult de schimbarea 

acestora în active reale, care să le protejeze puterea de cumpărare. Faptul că în 

1991 şi 1992 acest fenomen nu s-a produs decât în relativ mică măsură a evitat am-

plificarea procesului inflaţionist, permiţând o politică monetară mai laxă. În cursul an-

ului 1993 însă, pierderea iluziei monetare a fost un fenomen tot mai evident. Reduc-

erea relativă a depozitelor în sistemul bancar, ca şi preferinţa accentuată pentru 

păstrarea activelor în valută au reprezentat semne caracteristice ale acestui proces."3 

În 1995, în pofida ratelor pasive real pozitive, ritmul de creştere a cvasi banilor scade 

considerabil pe toate categoriile de elemente, dovedind extinderea pauperizării (tabe-

lul nr. 7). 

 

Tabelul nr. 7 - Indicele anual al cvasi banilor 

                                                                 
1
 "Raport anual 1992", BNR, pag.21. 

2
  Idem, pag.21-22. 

3
 În 1995, în pofida ratelor pasive real pozitive, categoriile de elemente dovedind exti nder-

ea pauperizării.  
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 - în procente - 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

TOTAL CVASI BANI,  28,4 27,4 145,9  170,7 172,8 82,1 

din care:       

- economii ale populaţiei 23,5 5,1 56,3 57,8  322,4 88,6 

- depozite în lei pe termen şi 

condiţionate 

-    -    150,7 245,4 244,3 88,8 

- depozite în valută ale re-

zidenţilor 

277,5 167,5  722,3 290,2 81,9 71,9 

Sursa: Buletin trimestrial 4/1995, BNR, pag.48, Anexe. 

Anul 1993 reprezintă un moment de schimbare esenţială a politicii ratei dobânzii 

(diversificarea liniilor de credit şi, în consecinţă, lărgirea structurii ratei dobânzii), ca 

dealtfel a întregii politici monetare. Semnalăm creşterea substanţială a ratei medii a 

dobânzilor începând cu luna mai, tot mai abrupt către sfârşitul anului (vezi anexa nr. 

2, tabelul nr. 2). Revenirea la dobânzi real pozitive din luna noiembrie 1993 (vezi 

anexa nr.1, tabelul nr.2) a reprezentat, din partea Băncii Naţionale, o orientare ant i-

inflaţionistă care s-a tradus, pe termen scurt, în stabilizarea cursului leului prin pâ-

rghii specifice pieţei, ca şi prin limitarea inflaţiei (vezi anexa nr.1, graficul nr.5). În in-

tervalul ianuarie-aprilie 1994 rata nominală lunară a dobânzii practicată de BNR a fost 

de 20,83 la sută, iar din luna mai a aceluiaşi an a început să scadă treptat, tendinţă 

care s-a menţinut şi pe parcursul anului 1995, până în luna decembrie: "A fost astfel 

respectată regula potrivit căreia, pentru a fi eficace, creşterea dobânzilor trebuie să 

se producă brusc, iar scăderea, gradual, pe măsura atenuării presiunilor inflaţioniste1. 

7.4. Politica de credit 

Creditul, această invenţie străveche, este, dacă ne luăm după Keynes, când în 

deficit în perioadele de recesiune, când în excedent în perioadele de creştere eco-

nomică. Este recunoscută deci valenţa regulatoare a creditului pentru bunul mers al 

economiei. 

Perioada de tranziţie pe care o parcurge economia românească se confruntă cu 

o politică liniară de austeritate a creditului, pe motivul declarat al realizării, şi, pe 

această cale, al stabilizării macroeconomice. În realitate, valenţele duble ale credi-

tului pentru mersul economiei, arătate mai sus, ar trebui mai bine valorificate chiar în 

cadrul programului de stabilizare macroeconomică, mai ales că suntem într-un debut 

de redresare economică, ceea ce ar permite şi ar impune folosirea creditului cu mai 

mult curaj şi cu mai multă relaxare. 

Există însă un impediment major în declanşarea unui proces amplu de cred itare 

a economiei naţionale, respectiv creditele restante din economie (arieratele). Atât 

timp cât ele au atins cote alarmante, depăşind uneori masa monetară, nu se mai 

poate şti cu siguranţă dacă acum  se angajează credite sau arierate. Este o prob-

                                                                 
1
 "Raport anual 1994", BNR, pag. 62-63 
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lemă şi, totodată, o sarcină subtilă a băncilor comerciale de a discerne între cele 

două situaţii. 

1. Piaţa creditului 

Angajarea permanentă de noi credite este o mare necesitate în orice fel de 

economie şi în orice stare de sănătate ar fi ea. Altfel, economia s -ar bloca instan-

taneu şi ar intra în criză generală. 

Blocajul financiar din economia românească şi politica de stabilizare macroeco-

nomică dusă de Banca Naţională fac din credit un bun tot mai rar. Iată cum a evoluat 

creditul în ultima perioadă de timp (tabelul nr. 8): 

 

Tabelul nr. 8 - Ritmurile medii lunare de creştere a creditului intern,  
deflatat cu deflatorul PIB, în structura acestuia 

- în procente, faţă de dec. an preced. - 

 1990 1991 1992 1993 1994 199

5 

TOTAL CREDIT INTERN 0,6 -1,5 2,4 6,8  9,5 10,4 

I. CREDITUL NEGUVERNAMENTAL        

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

1. Credite în lei - total -2,5 -2,2 2,0 6,7  8,0 8,5 

1.1. Credite pe termen scurt, din care 

pentru: 

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

- agenţi economici cu capital majori-

tar de stat 

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

- agenţi economici cu capital majori-

tar privat 

  7,2 13,6 9,7 11,5 

- populaţie  21,2 -1,0 20,4 7,5 11,1 

1.2. Credite pe termen mediu şi lung, - 1,1  -6,6 0,1 2,5 5,3 13,0 

din care pentru:       

- agenţi economici cu capital majori-

tar de stat 

-1,8 - 8,7 -0,3 0,3 1,7 9,9 

- agenţi economici cu capital majori-

tar privat 

   5,3 8,9 8,9 15,3 

- populaţie  1,8 -0,9 2,3 6,5 11,0 

2. Credite în valută (interne) 0,02 -0,3 11,4  11,2 10,6 12,6 

II. CREDITUL GUVERNAMENTAL, 

NET 

-12,3 -10,0 7,8  13,0 -3,6 15,2 

Surse: Buletin trimestrial 4/1995, BNR, pag.46, 47, Anexe. 

 

Evoluţia mai stabilă a ritmurilor de creştere ale creditului neguvernamental faţă de 

cel guvernamental, ca şi evoluţia ascendentă a ritmurilor creditului neguvernamental 

faţă de fluctuaţiile ritmurilor creditului guvernamental de la un an la altul denotă carac-

terul mai stabil al actului de angajare a creditelor de primul tip faţă de cel de al doi-

lea. Se mai remarcă un nivel superior al ritmurilor de creştere ale creditelor în lei an-
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gajate de agenţii economici cu capital majoritar privat faţă de nivelul ritmurilor cred i-

tului intern total, ca şi faţă de nivelul ritmurilor creditului neguvernamental, dovedind 

dinamismul sectorului privat atât în ceea ce priveşte creditele pe termen scurt, cât şi 

pe termen mediu şi lung. În perioada 1992-1995 ritmurile de creştere ale creditelor în 

valută au depăşit, de asemenea, ritmurile de creştere ale creditului intern total.  

După cum se poate vedea, politica restrictivă în domeniul creditului s -a realizat 

cu precădere în cadrul sectorului de stat, sectorul privat beneficiind de o creaţie 

monetară care depăşeşte ritmul de creştere a masei monetare. Este un semnal bun 

din partea băncilor comerciale care încurajează întreprinderile private mai puţin cre-

atoare de arierate. 

Crearea de lichidităţi este arătată şi de ponderea creditelor în masa monetară 

(tabelul nr. 9). 

Tabelul nr. 9 - Ponderea creditelor în masa monetară 

 - în procente - 

 1993 1994 1995 

1. Credite angajate de agenţii economici cu cap ital 

majoritar de stat/M2 

0,73 0,54 0,42 

2. Credite angajate de agenţii economici cu cap ital 

majoritar privat/M2 

0,14 0,13 0,17 

3. Credite interne în valută/M2 0,19 0,19 0,27 

4. Credit total/M2  (1+2+3) 1,06 0,86 0,86 

Sursa: Idem. 

 

Este de semnalat tendinţa de creştere a lichidităţii în sectorul privat.  

 

2. Structura creditelor 

Structura creditelor priveşte repartiţia creditelor atât pe categoriile de agenţi eco-

nomici, cât şi pe orizontul de timp. Ea poate fi un semnal al mersului spre o econo-

mie de piaţă (deplasarea creditelor spre sectorul privat), cât şi spre o economie în 

dezvoltare (deplasarea creditelor spre orizontul de timp mediu şi lung). 

În ceea ce priveşte primul aspect, evoluţia structurii creditelor a fost următoarea 

(tabelul nr. 10): 

 

 

Tabelul nr. 10 - Structura creditelor pe categorii de agenţi economici  

 - în procente - 

 agenţi economici cu capital majoritar 

                             de stat                                                  privat 

 1993 1994 1995 1993 1994 1995 

ianuarie 90,9 82,6 79,3 9,1 17,4 20,7 

februarie 90,2 81,9 78,4 9,8 18,1 21,6 

martie 88,2 81,4 77,2 11,8 18,6 22,8 
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aprilie 86,3 80,6 76,7 13,7 19,4 23,3 

mai 85,3 81,3 74,9 14,7 18,7 25,1 

iunie 84,9 81,5 74,0 15,1 18,5 26,0 

iulie 85,1 81,9 74,4 14,9 18,1 25,6 

august 86,4 82,0 73,5 13,6 18,0 26,5 

septem-

brie 

84,3 80,0 73,0 15,7 20,0 27,0 

octombrie 84,1 80,5 72,2 15,9 19,5 27,8 

noiembrie 84,0 80,1 70,6 16,0 19,9 29,4 

decembrie 83,6 80,5 70,5 16,4 19,5 29,5 

Sursa: Idem. 

 

Remarcăm nu numai creşterea permanentă a creditelor acordate sectorului 

privat, ci şi stabilitatea acestei tendinţe. 

După orizontul de timp, creditele pe categorii de agenţi economici au evoluat aşa 

cum se arată în tabelul nr. 11. 

 

 

Tabelul nr. 11 - Evoluţia structurii creditelor după orizontul de timp  

 - în procente -  

credite pe termen scurt acordate agenţilor  

economici 

credite pe termen mediu şi lung acor-

date agenţilor economici 

cu capital majoritar de 

stat 

cu capital majori-

tar privat 

cu capital majori-

tar de stat 

cu capital majori-

tar privat 

 1993 1994 1995 1993 1994 1995 1993 1994 1995 1993 1994 1995 

ian. 88,9 93,8 96,9 72,1 84,2 85,4  11,1 6,2 3,1 27,9 15,8 14,6 

feb. 89,2 94,1 97,1 74,6 84,7 85,7  10,8 5,9 2,9 25,4 15,3 14,3 

mar. 90,0 94,2 97,0 80,2 86,2 86,0  10,0 5,8 3,0 19,8 13,8 14,0 

apr. 90,6 94,4 97,1 78,3 86,8 86,3 9,4  5,6 2,9 21,7 13,2 13,7 

mai 90,7 94,8 97,0 77,8 86,1 85,6  9,3 5,2 3,0 22,2 13,9 14,4 

iun. 91,1 94,9 96,8 79,2 86,3 83,7  8,9 5,1 3,2 20,8 13,7 16,3 

iul. 91,9 95,0 97,1 79,2 87,2 82,6  8,1 5,0 2,9 20,8 12,8 17,4 

aug. 92,4 95,4 97,3 78,1 86,3 81,7  7,6 4,6 2,7 21,9 13,7 18,3 

sep. 92,7 96,2 97,1 82,2 86,9 81,0  7,3 3,8 2,9 17,8 13,1 19,0 

oct. 93,2 97,2 97,2 83,2 86,5 80,2  6,8 2,8 2,8 16,9 13,5 19,8 

nov. 93,3 97,1 96,7 83,6 86,3 80,0  6,7 2,9 3,3 16,4 13,7 20,0 

dec. 93,9 96,9 95,9 82,6 83,8 76,6  6,1 3,1 4,1 17,4 16,2 22,4 

Sursa: Idem. 

 

Faptul că agenţii economici cu capital majoritar de stat angajează credite pe 

termen mediu şi lung în proporţie de 5-7 la sută din totalul creditelor, în timp ce 
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agenţii economici cu  capital majoritar privat iau credite pe acelaşi orizont în proporţie 

de 17-20 la sută dovedeşte angajarea sectorului privat în proiecte de lungă durată şi 

viabilitate, în timp ce sectorul de stat funcţionează conjunctural.  

Către sfârşitul anului 1992 refinanţarea curentă a băncilor comerciale de către 

Banca Naţională a fost înlocuită cu facilităţi de refinanţare în condiţii speciale, uti-

lizându-se, aşa cum am arătat, o linie de credit pentru decontări speciale, prin care 

se urmărea încetinirea creşterii arieratelor, şi linii de credit pentru lucrări agricole, prin 

care se spera temperarea creşterii preţurilor la produsele agricole. Şi într-un caz şi în 

celălalt s-a înregistrat un eşec. 

Astfel, în primul caz, volumul arieratelor a crescut din nou în ultimele luni ale an-

ului 1992, atingând nivelul de 2008 miliarde de lei faţă de un nivel al masei monetare 

M2 de 1856 miliarde de lei. 

În cel de-al doilea caz, dobânzile preferenţiale la creditele acordate sectorului 

agricol nu au putut încetini creşterea preţurilor, aşa cum se arată în tabelul nr. 12.  

 

Tabelul nr. 12 - Evoluţia indicilor preţurilor de consum în anii 1991-
1992 faţă de decembrie anul precedent=100 

Anul Total Mărfuri alimentare Mărfuri nealimentare Servicii 

1991 322,8 387,7 281,0 285,4 

1992 299,2 319,7 289,5 262,7 

Sursa: Anuarul statistic al României 1995, CNS, pag.413. 

 

Dobânzile preferenţiale acordate sectorului agricol au facilitat, în mod paradoxal, 

crearea de stocuri de produse agricole, din care cauză s -a înregistrat o creştere a 

rarităţii acestora pe piaţă, fapt care a generat nevoia de importuri (tabelul nr. 13). 

 

Tabelul nr. 13 - Evoluţia importurilor unor produse agricole  

 - milioane dolari -  

 1990 1991 1992 

Animale vii şi produse animale 352 42 86 

Produse vegetale 424 369 429 

Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 46 14  40 

Produse alimentare, băuturi şi tutun 389 360  442 

Sursa: Anuarul statistic al României 1995, CNS, pag.610. 

 

7.5. Politica valutară 

Regimul valutar a cunoscut mai multe modificări, în încercarea de a fi în con-

cordanţă cu transformările care au avut loc în economia reală. Într-o primă fază, 

având în vedere că liberalizarea preţurilor s-a produs în mod gradual - în etape succe-

sive - s-a încercat utilizarea cursului de schimb ca ancoră antiinflaţionistă: "cursul 

valutar poate fi, într-adevăr, o ancoră nominală antiinflaţionistă, chiar dacă utilizarea ei  
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generează pericolul unei deteriorări a balanţei de plăţi externe. În cazul unei ţări cu un 

grad scăzut de îndatorare externă, cum este România, acest pericol poate fi, o per i-

oadă de timp, ţinut sub control"1 (tabelul nr. 14). 

 

Tabelul nr. 14 - Evoluţia unor indicatori aferenţi politicii valutare  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Indicele cursului leului - % 100 340,6 1373 3389  7379 9065 

Cursul de schimb real 0,224 0,259 0,348 0,262  0,239 0,216 

Indicele preţurilor de con-

sum - % 

100 322,8 965,9  3820 6178 7904 

Puterea externă de 

cumpărare a leului 

0,946 0,333 0,343  0,304 0,432  

Rata dobânzii de re-

finanţare BNR - % 

3 18  34,9 37,2 49,8 52,6 

Soldul balanţei comerciale 

- mil. USD 

-3344 -1106 - 1420 -1128 -411 -1231 

Soldul contului curent al 

balanţei de plăţi externe - 

mil. USD 

-3254 -1012 -1564 -1174 -428 -1292 

Datoria externă -mil.USD 230 1143 2479 3357  5509 6608 

Disponibilităţile BNR în 

valută - mil.USD 

528 647  826 994 2031 1649 

Surse: Buletin trimestrial 4/1992,  pag.24, 25, Anexe şi 4/1995, CNS, pag.15. 

 

Înregistrarea unor solduri negative importante ale balanţei comerciale (-1106 mil-

ioane dolari) şi balanţei de plăţi externe (-1012 milioane dolari), care dovedeau, prin 

curs, descurajarea exporturilor şi încurajarea importatorilor, a determinat Banca 

Naţională să introducă, din luna mai 1992, un nou regim valutar bazat pe dreptul 

agenţilor economici de a păstra integral valuta obţinută din exporturi. În acelaşi timp, 

s-a renunţat la utilizarea cursului de schimb ca ancoră antiinflaţionistă, Banca 

Naţională trecând la deprecierea controlată a cursului valutar (vezi anexa nr.1, tabelul 

nr.5). În ultimul trimestru al anului 1992, Banca Naţională a menţinut cursul valutar 

neschimbat, chiar l-a scăzut uşor în luna decembrie, într-o încercare de stabilizare a 

acestuia. Efectele înregistrate au fost însă negative, deoarece, pe de o parte, inflaţia 

a crescut de la o medie pe primele nouă luni de 9,7 la sută la 12,1 la sută în ultimul 

trimestru al anului, iar pe de altă parte, media lunară a soldului balanţei comerciale a 

evoluat de la -76,6 milioane de dolari în primele trei trimestre la -244 milioane de 

dolari în trimestrul patru al anului 1992. Explicaţiile faţă de aceste evoluţii au fost că 

"în realitate, tocmai ca urmare a neîncrederii în stabilitatea acestui curs - anticipaţiile 

                                                                 
1
 "Raport anual 1993", pag.44. 
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inflaţioniste funcţionând în conformitate cu legile nescrise ale pieţei - în numeroase 

cazuri au fost luate în calcul marje suplimentare1." 

Liberalizarea completă a preţurilor, prin renunţarea totală la centralizarea unor 

importuri, reprezintă condiţia esenţială a manifestării elasticităţii cererii în raport cu 

preţul, ceea ce ar permite cursului valutar să îşi găsească nivelul de echilibru real. 

Întrucât relaţia inflaţie - curs de schimb reprezintă un circuit inflaţionist, alimentându-

se reciproc, este de notat faptul că, datorită inflaţiei interne, evoluţia puterii de 

cumpărare a leului (vezi anexa nr.1, tabelul nr.1 şi graficul nr.1) şi a puterii de 

cumpărare a dolarului pe piaţa internă (vezi anexa nr.1, tabelul nr.6 şi graficul nr.6) 

fac dovada acestei interdependenţe. 

Sintetic, aceste evoluţii sunt prezentate în tabelul nr.15.  

 

 

                                                                 
1
 "Raport anual 1992", BNR, pag.25. 
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Tabelul nr. 15 - Unele evoluţii pe piaţa monetar-valutară 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Indicele anual al preţurilor de 

consum - % 

37,7 222,8  199,2 295,5 61,7 27,7 

Cursul de schimb real 0,224 0,259 0,348 0,262  0,239 0,216 

Indicele puterii de cumpărare a 

leului - Dec.an precedent = 1 

0,7262 0,3098 0,3342 0,2529 0,6183 0,7829 

Indicele puterii de cumpărare a 

dolarului pe piaţa internă - 

dec.an precedent = 1 

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

Surse: Buletin statistic trimestrial nr.4/1995, CNS, pag.15; Buletin trimestrial 4/1992, 

pag.22, Anexe şi 4/1995, pag.12, Anexe, BNR. 

 

Inflaţia internă şi dezechilibrul balanţei comerciale au avut ca efecte reducerea 

puterii externe de cumpărare a leului  şi deprecierea cursului de schimb, ceea ce a 

influenţat diferit variaţia coeficienţilor de elasticitate ai comerţului exterior, după cum 

urmează (tabelul nr.16): 

 

Tabelul nr. 16 - Evoluţia coeficienţilor de elasticitate ai comerţulu i 
exterior în raport cu cursul de schimb real 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Exporturi - mil.USD 5770 4266 4364 4892  6151 7519 

Importuri - mil.USD 9114 5372 5784 6020 6562 8750 

Soldul balanţei comerciale -

mil. USD                     -  

3344    -1106   -1420    -1128     -411    -1231 

Puterea externă de cumpărare 

a leului 

0,946 0,333  0,343 0,304 0,432  

Indicele anual al cursului 

leului - % 

40,2 240,6 303,1 146,8 117,8 22,8 

Coeficienţii de elasticitate ai 

exporturilor 

-1,128 -2,035 2,368 -0,218 0,575 3,002 

Coeficienţii de elasticitate ai 

importorilor 

0,225  2,430 0,473 -0,093 0,425 -

36,00 

Surse: Anuarul statistic al României 1995, CNS, pag.595; Buletin trimestrial 4/1995, BNR, 

pag.2, Anexe. 

 

În condiţiile menţinerii alocării administrative a unor importuri, îndeosebi pentru 

resursele energetice şi unele materii prime, continuarea deprecierii cursului de 

schimb  poate avea o mai mică influenţă asupra restabilirii echilibrului balanţei 

comerciale şi chiar a balanţei de plăţi externe, dar determină o creştere a inflaţiei in-

terne. Însă descentralizarea totală a comerţului exterior ar putea permite cursului de 

schimb să-şi manifeste mai bine valenţele specifice economiei de piaţă. Analiza 
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corelaţiei dintre cursul de schimb al leului şi exporturi conduce la concluzia unei 

slabe interdependenţe dintre aceşti doi indicatori (graficul nr. 1).  
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Graficul nr. 1 - Evoluţia cursului de schimb al leului şi a volumului 
exporturilor în perioada 1991-1995 (ian.1991=100) 

 

7.6. Sinteză: nivelul atins de obiectivele generale şi intermediare ale 

politicii monetare 

Poziţia Băncii Naţionale a României, legitimată legislativ, este că "obiectivul fun-

damental al politicii monetare a unei ţări este asigurarea stabilităţii interne şi externe 

a monedei naţionale. De-a lungul timpului au existat numeroase controverse asupra 

acestui obiectiv. A existat la un moment dat opinia larg răspândită că politica mone-

tară poate avea drept obiectiv şi creşterea economică sau ocuparea deplină a forţei 

de muncă. În perioada postbelică însă, şi mai cu seamă în ultimele două decenii, s-a 

concretizat cu claritate opţiunea pentru stabilirea unui singur obiectiv al politicii mon-

etare, şi anume, stabilitatea monedei. Teoria economică şi realitatea lumii au pus în 

lumină că, într-un mediu economic neinflaţionist, se asigură pe termen lung şi în mod 

sustenabil, atât creşterea producţiei, cât şi ocuparea adecvată a forţei de muncă. 

Dimpotrivă, atunci când se încearcă stimularea producţiei prin expansiune monetară, 

peste limitele echilibrului, rezultatul favorabil dorit se obţine pentru o perioadă foarte 

scurtă de timp, cu preţul recăderii în dezechilibre economice, iar revenirea ulterioară 

la starea de echilibru presupune costuri foarte mari în plan economic şi social... 

Toate aceste considerente justifică opţiunea pentru utilizarea instrumentelor mone-

tare pentru atingerea unui obiectiv principal: stabilitatea internă şi externă a monedei 

naţionale. Acesta este dealtfel obiectivul pe care legiuitorul român l-a pus în sarcina 
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Băncii Naţionale. Prin acest demers legislativ, ţara noastră se aliniază standardelor 

moderne în materie."1  

Opinia noastră este că urmărirea acestui singur obiectiv nu satisface şi nu con-

vinge dimensiunea calitativă a politicii monetare, deoarece rupe conlucrarea dintre 

executiv şi autoritatea monetară şi evaluarea calităţii acestei conlucrări. Astfel, dim-

potrivă, ne raliem la opinia potrivit căreia "politica monetară reprezintă ansamblul de 

instrumente care, direct sau indirect, urmăreşte să regularizeze creşterea stocului de  

monedă (fără a prejudicia delimitarea concretă a acestuia), cu scopul de a acţiona 

asupra nivelului obiectivelor ultime (creşterea reală, nivelul de ocupare a forţei de 

muncă, rata inflaţiei, soldul extern)."2 

Nivelurile atinse de obiectivele generale şi intermediare ale politicii monetare şi 

valutare sunt arătate în următoarele două tabele (tabelul nr. 17 şi tabelul nr. 18).  

 

Tabelul nr. 17 - Nivelul atins de obiectivele generale  ale politicii 
monetare şi valutare  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

I.STABILITATEA  PREŢURILOR 

1. Indicele preţurilor de 

consum - % 

100,0 322,8 965,9 3819,8 6178,1 7904,1 

2. Indicele anual al 

preţurilor de consum - 

% 

37,7 222,8 199,2 295,5 61,7 27,7 

II. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

Rata şomajului - % ... 3,0 8,4 10,2 10,9 8,9 

III. CREŞTEREA  ECONOMICĂ 

1. Indicele PIB - % 100,0 87,1 79,5 80,6 83,9 100,3 

2. Indicele anual al PIB - 

% 

-5,6 -12,9 -8,7 +1,4 +4,0 +6,9 

IV. ECHILIBRUL BALANŢEI DE PLĂŢI EXTERNE 

1. Soldul contului 

curent - mil.USD 

-3254 -1012 - 1564 -1174 -428 -1292 

2. Datoria externă - mil. 

USD 

230 1143 2479 3357 5509 6608 

3. Indicele anual al da-

toriei externe - % 

- 397 116,9 35,4 64,1 19,9 

4. Datoria externă/PIB 0,60 3,96 12,66 12,72 18,31 18,60 

5. Datoria externă/M2 - 

% 

1,00 8,45 41,13 57,05 85,62 73,79 

 

Se poate observa că, odată cu creşterea indicelui PIB de la 79,5 la sută în 1992 

- faţă de 1990 = 100 - la 80,6 la sută în 1993, 83,9 la sută în 1994 şi 100,3 la sută în 

                                                                 
1
 "Raport anual 1994", BNR, pag.62-63. 

2
 De Boissieu, Christian - "Politique monétaire", în Greffe, Xavier; Mairesse, Jaques; Re-

iffers, Jean-Louis - Editeurs - "Encyclopédie économique", Economica, Paris, pag.1685. 
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1995, a crescut oferta de bunuri şi servicii, ceea ce a justificat crearea de bani 

suplimentari, ducând în anul 1995 la diminuarea şomajului, dar în condiţiile creşterii 

continue a indicelui preţurilor de consum. Acelaşi efect l-a avut devalorizarea 

monedei naţionale (vezi tabelul următor) care a stimulat pe termen scurt exporturile, 

sporind nivelul ocupării, dar contribuind, de asemenea, la persistenţa inflaţiei, ce-i 

drept, mai scăzută decât în anii anteriori. În fapt, creşterea economică a dus, în u l-

timul an al perioadei analizate, la diminuarea şomajului. De asemenea, se remarcă şi 

complementaritatea dintre creşterea economică şi inflaţia moderată - pentru o perio-

adă de tranziţie - care se constată în ultimii doi ani ai perioadei anal izate. 

 

Tabelul nr. 18 - Nivelul atins de obiectivele intermediare  ale politicii 
monetare şi valutare  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

I. OFERTA DE BANI 

1. Indicele M2 - % 100,0 201,2 361,5 871,0 2073,7 3546,0 

2. Indicele anual al M2 - 

% 

22,0 101,2 79,6 141,0  138,1 71,0 

3. Lichiditatea (M2/PIB) 0,60 0,47 0,31 0,22  0,21 0,25 

II.CREDITUL 

1. Indicele volumului 

creditului total - % 

100,0 216,5 291,4 698,7 1505,0 2790,6 

2. Creditul total/M2 1,19 1,28 0,96 0,95  0,86 0,94 

III.RATA DOBÂNZII 

1. Rata dobânzii de re-

finanţare a BNR - % 

3,0 18,0  34,9 37,2 49,8 52,6 

2. Rata dobânzii active la 

soc. bancare - % 

3,8 23,4  49,6 58,9 91,4 48,9 

IV. CURSUL DE SCHIMB 

1. Lei/USD, medie anu-

ală 

22,4 76,4 307,9 760,1 1655,1 2033,3 

2. Indicele mediu al cur-

sului de schimb - % 

100,0 340,6  

1372,9 

3388,5 7378,9 9064,9 

3. Deprecierea internă a 

leului 

100,0 86,6 64,4  85,6 93,8 103,6 

4. Devalorizarea externă 

a leului 

100,0 28,8 7,3  3,0 1,4  

 

Aprecierea monedei naţionale din 1995 a condus la diminuarea inflaţiei, econo-

mia naţională fiind în căutarea cursului de schimb valutar de echilibru capabil să 

stăpânească simultan şomajul şi inflaţia. Lipsa restructurării de fond a economiei 

sporeşte riscul derapajului inflaţionist, inclusiv prin intermediul continuării devalorizării 

monedei naţionale. 
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ANEXA NR. 1 

Tabelul nr. 1 - Indicele puterii de cumpărare  a leului  
(deprecierea monetară) 

Luna 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Ian. - 0,6325 0,1883 0,0674 0,0181 0,0115 

Febr. - 0,5910 0,1674 0,0623 0,0171 0,0114 

Martie - 0,5543 0,1521 0,0571 0,0158 0,0113 

Apr. - 0,4382 0,1453 0,0519 0,0149 0,0111 

Mai - 0,4170 0,1297 0,0398 0,0142 0,0110 

Iunie - 0,4090 0,1244 0,0377 0,0138 0,0108 

Iulie - 0,3736 0,1205 0,0333 0,0136 0,0105 

August - 0,3360 0,1166 0,0301 0,0134 0,0104 

Sept. - 0,3131 0,1059 0,0271 0,0129 0,0103 

Oct. 1,0000 0,2836 0,0966 0,0233 0,0123 0,0099 

Nov. 0,8104 0,2558 0,0851 0,0204 0,0120 0,0095 

Dec. 0,7262 0,2250 0,0752 0,0190 0,0118 0,0092 

Ian.=1 0,7262 0,3557 0,3994 0,2819 0,6486 0,7985 

Sursa: Buletin statistic trimestrial nr.4/1995, CNS, pag.15. 

 

 

Graficul nr. 1 - Indicele puterii de cumpărare a leului (deprecierea 
monetară) 
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Tabelul nr. 2 - Rata nominală (rnd) şi reală (rrd) lunară a dobânzii   
la creditele acordate de Banca Naţională 

Luna 
1990 1991 1992(*) 1993(**) 1994(**) 1995(**) 

rnd rrd rnd rrd rnd rrd rnd rrd rnd rrd rnd rrd 

Ian. - - 0,67 -12,31 2,33 -14,37 6,50 - 4,48 20,83 15,19 8,75 6,6 

Feb. - - 0,67 -5,92 2,33 -9,04 6,50 - 1,57 20,83 14,10 8,25 6,8 

Martie - - 0,67 -5,57 2,33 -6,97  6,50 -2,47 20,83 11,57 8,25 7,3 

Apr. - - 0,75 -20,36 2,33 -2,26 6,50 - 3,18 20,83 13,89 8,25 6,5 

Mai. - - 0,75 -4,14 5,42 -5,96 6,50 -18,33 16,67 11,11 8,25 7,1 

Iun. - - 0,85 -1,12 6,67 2,27 6,50  0,95 16,67 13,71 8,25 6,9 

Iul. - - 0,85 -7,90 6,67 3,36 6,50 - 5,92 16,67 14,83 8,25 5,5 

Aug. - - 1,04 -9,14 6,67 3,16 6,50 - 3,88 13,33 11,33 7,50 6,4 

Sept. - - 1,25 -5,64 6,67 -3,12 8,83 - 1,86 13,33 9,08 7,50 5,8 

Oct. 0,25 0,25 1,50 -8,06 6,67 -2,68 12,50 - 3,27 10,83 6,16 7,50 3,9 

Nov . 0,25 -18,76 1,50 -8,48 6,67 -6,02 20,83  5,81 10,83 7,81 7,50 3,3 

Dec. 0,25 -10,17 1,50 -10,73 5,83 -6,51 20,83 12,51 10,83 8,55 8,33 4,5 

(*) Linii de credit. 

(**) Credit lombard. 

Surse: Buletin trimestrial 4/1993, pag.9, Anexe şi 4/1995, pag.20, Anexe, BNR; Buletin 

trimestrial nr.4/1995, CNS, pag.15. 

 

 

Graficul nr. 2 - Rata nominală şi reală a dobânzii la creditele acordate 
de Banca Naţională în perioada octombrie 1990 - decembrie 1995 

 

 



 

 
578 

 

 



 579 

Tabelul nr. 3 - Rata nominală (rnd) şi reală (rrd) lunară a dobânzilor 
active ale societăţilor bancare  

Luna 1993  1994  1995  

rnd rrd rnd rrd rnd rrd 

Ianuarie 4,12 -6,62 7,81 2,78 4,69 2,64 

Februarie 3,97 -3,93 8,75 2,69 4,50 3,06 

Martie 3,87 -4,88 16,31 7,39 4,34 3,41 

Aprilie 3,82 -5,62 9,00 2,73 4,25 2,61 

Mai 3,79 -20,40 8,88 3,69 4,12 2,98 

Iunie 4,00 -1,42 8,83 6,07 4,01 2,67 

Iulie 4,06 -8,07 8,00 6,29 4,00 1,36 

August 4,24 -5,92 6,95 5,06 3,99 2,96 

Septembrie 4,48 -5,79 6,75 2,74 3,84 2,20 

Octombrie 6,20 -8,69 6,14 1,67 3,57 0,07 

Noiembrie 6,97 -6,33 5,34 2,47 3,66 -0,42 

Decembrie 7,20 -0,19 5,15 2,99 3,96 0,25 

Surse: Buletin trimestrial 4/1995, BNR, pag.21, Anexe; Buletin statistic trimestrial 

nr.4/1995, CNS, pag.15. 

 

 

Graficul nr. 3 - Rata nominală şi reală lunară a dobânzilor active  ale 
societăţilor bancare  
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Tabelul nr. 4 - Rata nominală (rnd) şi reală (rrd) a dobânzilor lunare 
pasive ale societăţilor bancare  

Luna 
1993 1994 1995 

rnd rrd rnd rrd rnd rrd 

Ianuarie 2,76 -7,84 4,08 -0,78 3,69 1,66 

Februarie 2,61 -5,17 4,85 -0,99 3,47 2,04 

Martie 2,64 -6,01 5,02 -3,03 3,29 2,36 

Aprilie 2,53 -6,79 5,16 -0,88 3,13 1,51 

Mai 2,44 -21,44 5,61 0,58 2,93 1,81 

Iunie 2,79 -2,57 4,94 2,28 3,13 1,81 

Iulie 2,77 -9,22 4,98 3,33 3,13 0,51 

August 2,77 -7,25 5,00 3,15 3,01 1,99 

Septembrie 2,82 -7,29 4,65 0,72 2,84 1,22 

Octombrie 3,17 -11,29 4,45 0,04 2,58 -0,89 

Noiembrie 3,45 -9,41 4,13 1,29 2,59 -1,45 

Decembrie 3,54 -3,59 4,12 1,98 2,70 -0,97 

Surse: Buletin trimestrial 4/1995, BNR, pag.21, Anexe; Buletin statistic trimestrial 

nr.4/1995, CNS, pag.15. 

 

 

Graficul nr 4. - Rata nominală şi reală a dobânzilor lunare  pasive ale 
societăţilor bancare  
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Tabelul nr. 5 - Indicii preţurilor de  consum (ipc), al ratei nominalr a 
dobânzilor (md) la liniile de credit (1991-1992) şi creditele lombard (1993-

1995) ale Băncii Naţionale şi al cursului de schimb (cs) la sfârşitul perioadei 

Luna 
1991 1992 

ipc rnd cs ipc rnd cs 

Ianuarie 100 100 100 336 350 570 

Februarie 107 100 100 378 350 570 

Martie 114 100 106 416 350 570 

Aprilie 144 112 175 435 •350 593 

Mai 152 112 174 488 812 650 

Iunie 155 128 179 509 1000 875 

Iulie 169 128 175 525 1000 1051 

August 188 156 177 542 1000 1105 

Septembrie  202 187 172 597 1000 1226 

Octombrie 223 225 174 655 1000 1238 

Noiembrie 247 225 530 743 1000 1238 

Decembrie 281 225 544 841 875 1324 

 

 

Luna  1993 1994 1995 

ipc rnd  cs ipc rnd cs  ipc rnd cs 

lan.  938 975  1382 3490 3125 4174  5489 1312 5124 

Feb.  105 975  1612 3696 3125 4519  5568 1237 5210 

Mar,  1108 975  1721 4003 3125 4750  5620 1237 5317 

Apr.  1219 975  1770 4243 3125 4775   5710 1237 5409 

Mai  1590 975  1871 4454 2500 4775  5772 1237 5573 

Iun.  1677 975 2116 4569 2500 4827 5847 1237 5685 

iulie 1898 975 2311 4641 2500 4865 5998 1237 5809 

August 2103 975 2406 4724 2000 4896 6056 1125 5956 

Septem-

brie 

2333 1325 2519 4910 2000 5055 6153 1125 6125 

Octombrie 2714 1875 2982 5125 1625 5043 6372 1125 6405 

Noiembrie 3099 3125 3091 271 1625 5095 6631 1125 7332 

Decembrie 3327 3125 3673 5381 1625 5086 6874 1250 7421 
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Graficul nr. 5 - Indicii preţurilor de consum, ai ratei nominale a 
dobânzii la liniile de credit (1991 - 1992) şi creditele lombard (1993 - 

1995) ale Băncii Naţionale şi ai cursurilor de schimb la sfârşitul 
perioadei 
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Tabelul nr. 6 - Indicele puterii de cumpărarea dolarului pe piaţa internă 

Luna 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

lari. - 1,4 7,3 20,3 67,5  91,5 

Feb. - 1.6 8,4 23,4 71,4 93,7 

Martie - 1,7 8,8 26,3 73,2 96,4 

Aprilie - 2.0 9.7 26,7 81,0 96,8 

Mai - 2,9 S,5 19.6 80,5 100,2 

Iunie - 3,1 12,9 33,1 84,9 102,1 

Iulie „ 2.8 17,6 32,1 87,5 101,5 

August - 2,6 18,8 35,3 87,3 107,5 

Septembrie - 2,8 17,9 37,9 85,7 109,0 

Octombrie 1,0 2,6 19,2 39,0 86,2 108,4 

Noembrie 0,7 8,8 17,9 43,9 89,1 118,4 

Decembrie 1,0 7,7 18,1 53,0 91,2 127..5 

Dec. an       

preced. = 1 1,0 7,8 2,3 2,9 1,7 1,4 

Surse: Buletin statistic trimestrial nr.4/1995, CNS, pag. 15; Buletin trimestrial 4/1992, pag. 

22, Anexe şi 4/1995, pag: 12, Anexe, BNR. 

 

Graficul nr. 6 - Indicele puterii de cumpărare al dolarului pe piaţa 
internă 
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ANEXA NR. 2 

Tabelul nr. 1 - Ratele anuale ale dobânzilor practicate de Banca 
Naţională a României în perioada 1990-1992 
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Sursa: Buletin trimestrial 4/1992, BNR, pag.9, Anexe 
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Tabelul nr. 2 - Ratele anuale ale dobânzilor practicate de Banca 
Naţională a României în perioada 1992-1995 
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Tabelul nr. 3 - Ratele anuale ale dobânzilor practicate de bîncile 
comerciale 
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