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Convergenþa structuralã a economiei româneºti.
Analizã comparativã

�
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Abstract. This study analyzes the particularity of the structural adjustment process of the Romanian
economy compared to the evolution of the new member countries of the European Union. Romania regis-
ters the highest level of structural “divergence” compared with the European average. This fact can
decrease the impact of the application of common policies in the Romanian economy. Also the intercon-
nection between income convergence and the structural convergence of the economic activities is a nega-
tive one, being different from the one of the new EU members.
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Aderarea la Uniunea Europeanã s-a dovedit a fi un
proces care faciliteazã compatibilizarea economiilor în
tranziþie cu standardele ºi criteriile specifice Uniunii
Europene. Aceasta a furnizat statelor candidate un model
de elaborare a politicilor sale economice (date fiind criteriile
de aderare ºi dorinþa de integrare în UE, aceasta a însemnat,
în cele mai multe cazuri, chiar preluarea obiectivelor ºi
politicilor comunitare respective în ansamblul lor sau
copierea politicilor anumitor state membre, în mãsura în
care politica respectivã nu este comunitarã).

Finalitatea tranziþiei la economia de piaþã o constituie
realizarea convergenþei  reale cu modelul european de
economie, acest proces presupunând convergenþa veniturilor,
a productivitãþii, a structurii socioocupaþionale, a preþurilor
relative ºi a  standardelor educaþionale.

Acest studiu îºi propune sã analizeze relaþia dintre
convergenþa veniturilor (utilizând PIB-ul pe locuitor la
paritatea puterii de cumpãrare – PPC) ºi cea structuralã

(evidenþiatã de ponderile sectoriale ale valorii adãugate ºi
ale populaþiei ocupate) în cazul României ºi al noilor þãri
membre ale UE. Aceasta pentru cã progresele în direcþia
convergenþei structurale sunt în mãsurã sã asigure o
eficienþã mai mare a politicilor comune ºi un grad mai ridicat
de convergenþã a veniturilor (figura 1) [1]. De asemenea, o
creºtere a concordanþei structurilor economice influenþeazã
pozitiv decizia de adoptare a monedei unice, deoarece
posibilitatea manifestãrii unor ºocuri asimetrice devine mai
redusã.

Astfel, þãrile convergente din punct de vedere structural
vor avea o pondere ridicatã a comerþului intra-industrial,
ceea ce va influenþa pozitiv simetria ºocurilor care
afecteazã partenerii comerciali. Aceasta este în mãsurã sã
asigure o corelaþie mai ridicatã a ciclurilor economice,
odatã cu creºterea gradului de deschidere a economiei,
generând o majorare a beneficiilor adoptãrii monedei euro
ºi a convergenþei veniturilor.
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Figura 1. Corelaþia dintre convergenþa veniturilor ºi cea structuralã
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În ciuda unei creºteri economice mai puternice decât cea
înregistratã de UE (cu 15 membri) pe parcursul ultimului
deceniu, noile þãri membre nu sunt decât la aproximativ 50%
din media UE, ca PIB/locuitor în paritatea puterii de
cumpãrare. Disparitãþile sunt importante ºi în cazul acestor
þãri, între cele mai avansate (Cipru, Malta ºi Slovenia) ºi
cele mai puþin dezvoltate (Polonia, þãrile baltice) (figura 2).
Prin comparaþie, þãrile de coeziune au înregistrat în momentul
aderãrii la UE niveluri ale PIB pe locuitor (în PPC) superioare

mediei noilor state membre: Spania (70%), Grecia (65%),
Irlanda (61%), iar Portugalia (55%).

Exemplele oferite de precedentele extinderi – Grecia, care
a cunoscut o perioadã de divergenþã economicã (pânã în 2000)
ºi Irlanda, care a înregistrat o traiectorie excepþionalã (PIB-ul
pe locuitor este cu peste 30 % mai mare decât media UE) –
aratã cã aderarea la Uniunea Europeanã nu implicã în toate
cazurile accelerarea procesului de creºtere economicã; acesta
depinde într-o mare mãsurã de politicile interne promovate.

Sursa: Eurostat, 2004.
Figura 2. Evoluþia PIB-ului pe locuitor în PPC (UE 25 = 100 %)

Aºa cum se observã în graficul anterior, România a
înregistrat progrese în procesul de convergenþã a veniturilor
cu UE între 2000-2005 datoritã stopãrii recesiunii economice.
Astfel, acest proces este influenþat de intensitatea fazelor
ciclurilor economice pe care le traverseazã economiile al
cãror venit (PIB) pe locuitor se comparã.

Considerând trei perioade t
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O asemenea evoluþie a înregistrat România între anii
1995 ºi 2006, nivelul PIB-ului pe locuitor (la paritatea
puterii de cumpãrare) în raport cu media UE-15
nemodificându-se. Perioada de recesiune dintre 1997-
1999 a coincis cu accentuarea decalajelor de venit cu
UE-15, în timp ce reluarea expansiunii odatã cu anul 2000
a indus manifestarea unui proces de convergenþã a
veniturilor (figura 4).

Figura 3. Impactul fazelor ciclului economic asupra
convergenþei veniturilor

Sursa: Eurostat; pentru 2005, 2006 date estimate.

Figura 4. Evoluþia procesului de convergenþã a veniturilor
relativ la UE-15
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În ipoteza unei creºteri a PIB/locuitor în UE de 2,5%
pe an în PPC ºi a deflatorului PIB al UE cu 1,9% pe an,
s-a estimat cã România  va converge cãtre aproape 37%
din cel al UE pânã în 2015. [2] Desigur cã, în cazul
satisfacerii ipotezelor Balasa-Samuelson, convergenþa va
fi mai rapidã, datoritã restructurãrii sistemului de preþuri
(inclusiv al aprecierii reale a monedei naþionale). În acest
caz, se poate presupune cã, la nivelul anului 2015, nivelul
de trai în România (la paritatea puterii de cumpãrare) se va
situa în jurul a 43-47% din nivelul mediu al Uniunii
Europene în structura cu 15 state membre pe care o deþinea
la începutul anului 2004.

Evoluþia PIB-ului pe locuitor din România este
influenþatã de procesul de ajustare structuralã a economiei;
în lipsa unor progrese semnificative, creºterea cererii in-
terne va genera accentuarea dezechilibrelor externe ºi
reducerea ritmului dezinflaþiei.

Modificãrile structurale constituie o importantã sursã a
creºterii economice ºi a îmbunãtãþirii productivitãþii
marcoeconomice. Ipoteza standard presupune cã reducerea
surplusului de forþã de muncã din sectoarele mai puþin pro-
ductive (agricultura, de exemplu) ºi deplasarea acestuia
cãtre cele mai productive (industrie, servicii) influenþeazã
pozitiv productivitatea la nivel macroeconomic. Odatã cu
modernizarea unei economii, importanþa agriculturii
(valoare adugatã, ocupare) tinde sã se reducã, cea a
industriei creºte, iar cea a serviciilor se majoreazã gradual,
devenind dominantã.

Analiza convergenþei structurii economice a României
cu cea a UE capãtã relevanþã prin prezentarea principalelor
concluzii ale unui model al schimbãrilor structurale ºi prin
comparaþie cu experienþa noilor state membre ale UE.

Rowtorn ºi Ramaswamy (1997) au construit un model
simplu care sã permitã predicþia modelelor de dezvoltare
odatã cu desfãºurarea procesului de tranziþie. Autorii
considerã cã modificãrile în structura ocupãrii sunt gene-
rate mai ales de variaþia productivitãþii la nivel sectorial,
care influenþeazã ºi ocuparea sectorialã a forþei de muncã.
Simulãrile efectuate pe baza acestui model sugereazã cã:

� ponderea populaþiei ocupate în agriculturã scade pe
mãsurã ce productivitatea muncii în acest sector de
activitate creºte;

� dacã ponderea populaþiei ocupate în agriculturã este
iniþial mult mai ridicatã relativ la cea din industrie,
atunci evoluþia ocupãrii în acest sector va avea forma
unui U întors;

� rata de creºtere a economiei este influenþat de rata
de modificare a sectorului serviciilor, ceea ce
afecteazã ºi ocuparea în acest sector. Astfel, dacã
productivitatea muncii în servicii creºte, atunci rata
de creºtere economicã va fi mai mare, în condiþiile
în care ponderea populaþiei ocupate în servicii se va
majora.

Instrumentul utilizat în evaluarea gradului de
convergenþã structuralã al unei economii îl reprezintã
Indicele specializãrii Krugman, calculat dupã urmãtoarea
formulã:

K
A,B

(t) = Σ
k
 abs(V

A
K(t) – V

B
K(t)),

unde:
V

i
K(t)= X

i
K (t)/Σ

k
 X

i
K (t); i = A, B.

unde:
A, B – cele douã economii ale cãror structuri economice

se comparã;
t – perioada de analizã;
X

i
K (t) poate reprezenta: valoarea adãugatã de cãtre un

anumit sector de activitate; ponderea sectorialã a populaþiei
ocupate.

Acest indice oferã informaþii în legãturã cu divergenþa
structuralã dintre þãrile A ºi B. Prin urmare, valoarea
indicelui convergenþei structurale este egalã cu diferenþa
dintre 100% ºi valoarea indicelui Krugman.

Din punct de vedere al structurii sectoriale a valorii
adugate, România a evoluat în mod similar cu þãrile ECE –
ponderea industriei ºi agriculturii în PIB s-a redus, în timp
ce sectorul serviciilor a devenit cea mai importantã sursã
de venit. Însã evoluþia sectorialã a ocupãrii a avut o tendinþã
divergentã, deoarece ponderea populaþiei ocupate în
agriculturã a crescut (de exemplu, între ’90 ºi 2001 de la
29% la 41,4% din populaþia ocupatã).

Analizã comparatã a structurilor economice ale României
ºi ale noilor þãri membre UE din ECE

Tabelul 1

Sursa: Banca Mondialã, 2004.

Analizând perioada cuprinsã între începutul perioadei
de tranziþie (1990) ºi anul 2001, pe baza tabelului de mai
sus, se observã tendinþele de majorare a convergenþei
structurale în ceea ce priveºte valoarea adãugatã (de la
59,3% la 77,8%) ºi de reducere a celei în legãturã cu
structura ocupaþionalã cu þãrile ECE-8 (de la 64,4% la
52,4%). Condiþiile iniþiale reflectã un grad ridicat de
divergenþã structuralã (de peste 40% în 1990, în raport cu
VA, ºi de aproape 35% în raport cu populaþia ocupatã).

În cazul noilor þãri membre ale UE, procesul de aderare
a influenþat în mod pozitiv gradul de convergenþã structuralã
al acestora (evaluat în funcþie de valoarea adãugatã la nivel
sectorial); astfel, indicele convergenþei a înregistrat o
valoare medie de 74,2% în 2004 în comparaþie cu 71,5%
în 1994. Principalele diferenþe dintre structurile economice
ale noilor þãri membre ºi cele ale UE (ca medie) sunt expli-
cate de ponderea mai ridicatã a agriculturii ºi a industriei,
precum ºi de relativa subdezvoltare a sectorului financiar.

În figura anterioarã se observã cã pentru ºase dintre þãri
tendinþa a fost aceeaºi cu media grupului, astfel:

� Ungaria înregistreazã cel mai ridicat grad de
convergenþã, situaþie explicatã în primul rând de
contribuþia mai ridicatã a sectorului financiar la
PIB-ul naþional, relativ la celelalte state candidate [3].
Reducerea acestui indice în 2004 faþã de 1994 este
generatã de creºterea ponderii industriei ºi reducerea
ponderii serviciilor financiare relativ la UE;

România ECE-8  
(membre ale UE) 

 

1990 1995 2001 1990 1995 2001 
��������	 23,7 21,5 14,8 7,5 6,5 3,7 
Industrie 50 42,7 34,6 45,9 43,6 38,3 

Valoare 
��	���	 
VA (%) Servicii 26,3 35,8 50,6 46,7 49,9 58 

��������	 29 34,4 41,4 19 18,4 17,6 
Industrie 43,5 33,6 27,2 35,7 34 30,8 

��������

�����	 
(%) Servicii 27,5 32 31,3 45,3 47,6 51,5 
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� reculul relativ al celei de-a doua þãri ca grad de
convergenþã în 1994, Estonia, este generat mai ales
de ponderea mai ridicatã la PIB a comerþului ºi
transportului (28,4% în 2004 de la 25,6% în 1994,
în timp ce în UE aceasta s-a menþinut constantã la
21,2% din PIB);

� ajustarea structuralã mai rapidã a Slovaciei decât a
Cehiei constituie efectul reducerii relative a valorii
adãugate a sectorului industrial ºi a majorãrii acesteia
în domeniul serviciilor financiare;

� performanþa slabã a Lituaniei reprezintã consecinþa
contribuþiei majoritare la PIB a sectoarelor primare
ºi secundare ale economiei (aproximativ 72%).

În concluzie, convergenþa structuralã a economiilor noilor
state membre ale UE este influenþatã pozitiv de creºterea
ponderii sectorului serviciilor ºi negativ de o contribuþie relativ
mai mare a industriei, comerþului ºi transporturilor; sectorul
agricol, prin reducerea contribuþiei la PIB în toate aceste þãri,
susþine procesul de ajustare structuralã.

Schimbãrile structurale din economie sunt însoþite de o
reducere a gradului de ocupare a forþei de muncã în
agriculturã ºi majorarea acestuia în sectorul serviciilor; acest
trend se va menþine ºi dupã aderarea la UE, estimându-se
cã în urmãtorii zece ani numãrul celor care se vor orienta
cãtre sectorul terþiar va fi de 10% din populaþia ocupatã.
Proporþia ocupãrii în industrie urmeazã o evoluþie  non-
linearã, crescând în primele faze, apoi reducându-se.

Pentru a evidenþia gradul de convergenþã a structurii
ocupaþionale cu UE cu 15 membri am utilizat acelaºi indice
al convergenþei, adaptat pentru ponderea sectorialã a
populaþiei ocupate (figura 6).

Perioada analizatã 1995-2003 (pentru care existã date
statistice disponibile pentru toate þãrile candidate la UE),
evidenþiazã evoluþiile anticipate ale populaþiei ocupate în
agriculturã ºi servicii; de asemenea, s-a manifestat o tendinþã
descrescãtoare a ponderii populaþiei ocupate în industrie.
Astfel, pe ansamblul celor zece þãri, indicele mediu de
convergenþã a crescut de la 71,8% în 1995 la 74,5% în 2003,

Sursa: calculele autorului; baza de date AMECO, actualizatã iulie 2005.

Figura 5. Evoluþia indicelui convergenþei structurale cu UE-15

Sursa: calculele autorului; baza de date AMECO, actualizatã iulie 2005.

Figura 6. Evoluþia indicelui convergenþei structurii ocupaþionale cu UE-15

 
����������	�
����������ructurale cu UE-15 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

CEHIA ESTONIA CIPRU LETONIA LITUANIA UNGARIA MALTA POLONIA SLOVENIA SLOVACIA 

(%) 

1994 2004 

 
����������	�
�������������������	�����	����������-15 

0,00 
10,00 
20,00 
30,00 
40,00 
50,00 
60,00 
70,00 
80,00 
90,00 

 100,00 

CEHIA ESTONIA CIPRU LETONIA LITUANIA UNGARIA MALTA POLONIA SLOVENIA SLOVACIA 

(%) 

1995 2003 



Ec
on

om
ie

 te
or

et
ic

ã 
ºi

 a
pl

ic
at

ã

30

evoluþie similarã cu cea a gradului de convergenþã structuralã.
În perioada analizatã, opt dintre noile þãri membre ale UE au
înregistrat o evoluþie pozitivã a acestui indice:

� þãrile cu gradul cel mai ridicat de convergenþã
ocupaþionalã pe sectoare de activitate sunt acelea
care în prezent au cea mai mare parte a populaþiei
ocupate în sectorul serviciilor, relativ la celelalte noi
þãri membre;

� þãri ca Lituania ºi Polonia, cu o pondere de peste
17% a populaþiei ocupate în agriculturã, înregis-
treazã o convergenþã redusã, manifestându-se
totodatã o slabã mobilitate a forþei de muncã cãtre
sectorul serviciilor;

� în cazul Sloveniei existã o diferenþã semnificativã între
convergenþa structuralã ºi cea ocupaþionalã, datoritã
unei productivitãþi mai ridicate în sectorul industrial.

În general, un grad mai ridicat de convergenþã
ocupaþionalã s-a realizat mai degrabã în condiþiile unei rate
mai mari a ºomajului structural relativ la UE-15, decât
printr-o mobilitate sectorialã mai ridicatã a forþei de muncã.

În conformitate cu observaþiile empirice pentru þãrile
dezvoltate ºi cu evoluþia þãrilor ECE, ºi în cazul României
s-au redus contribuþiile agriculturii, respectiv industriei la

PIB, majorându-se cea a serviciilor, însã într-un ritm infe-
rior celorlalte þãri candidate la UE [4].

În aceste condiþii, contribuþiile diferitelor sectoare de
activitate la PIB nu s-au modificat substanþial între 1995 ºi
2004, România având cel mai redus nivel al convergenþei
structurale dintre toate þãrile ECE (figura 7). Bulgaria a
înregistrat o valoare apropiatã de acestea (68%, în anul 2004).
Contribuþia agriculturii la PIB s-a redus, însã s-a manifestat o
slabã alocare a resurselor cãtre alte sectoare de activitate.
Aproape jumãtate din decalajul structural faþã de UE-15 este
explicat de ponderea relativ redusã a serviciilor în PIB (de
aproximativ 50%, faþã de 72% în UE-15 în anul 2004). Anali-
zând compoziþia acestora, se remarcã o slabã dezvoltare a
serviciilor cãtre firme, a serviciilor publice, de turism ºi o evolu-
þie favorabilã a comerþului, transporturilor ºi telecomunicaþiilor.

Extinderea nu a influenþat semnificativ structura
sectorialã a Uniunii Europene, reducându-se ponderea
serviciilor în PIB-ul UE-25 ºi majorându-se cea a industriei
ºi construcþiilor. Valoarea indicelui convergenþei structurale
a UE-25 a fost de 97,4% din cea înregistratã pentru UE-15,
în anul 2004. În aceste condiþii, raportarea la noua medie
determinã un indice al convergenþei structurale puþin mai
mare în cazul României – 53%.

Potrivit Comisiei de Prognozã (2005) pentru perioada 2006-2008, structura economiei va rãmâne relativ nemodificatã;
pentru anul 2008, indicele convergenþei structurale calculat relativ la UE-25 (2004) este de 55, 3% (tabelul 2). Divergenþa
structuralã poate creºte dacã ponderea serviciilor în PIB-ul UE-25 se va majora.

Sursa: calculele autorului; baza de date Eurostat, 2005.

Figura 7. Evoluþia gradului de convergenþã a structurii economice cu UE-15, în cazul României

Estimarea valorii adãugate la nivel sectorial
pentru perioada 2006-2008

Tabelul 2

Sursa: Comisia Naþionalã de Prognozã, 2005.

 2006 2007 2008 

Industrie 31,1% 31,4% 31,5% 
��������	 12,8% 12,3% 11,7% 
���������� 7,2% 7,5% 7,8% 
Total servicii 48,8% 49,0% 49,0% 

În privinþa repartizãrii sectoriale a populaþiei ocupate
tendinþa þãrilor aflate în tranziþie a fost aceea a reducerii
populaþiei ocupate (civile) în agriculturã ºi în industrie ºi
de majorare a acesteia în servicii. Evoluþia ocupãrii pe diferite
activitãþi a fost una divergentã în cazul României, caracte-
rizându-se prin alocarea resurselor de muncã în sectoarele
cu o eficienþã mai redusã – agricultura ºi industria.
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Principalele probleme în raport cu evoluþia din
UE-15, identificate în figura 8, se referã la urmãtoarele:

� ponderea foarte ridicatã ºi uºor descrescãtoare a
populaþiei ocupate în agriculturã începând cu anul
2000 (34,8% în 2003 - de peste 8 ori mai mare
comparativ cu media UE de 3,95%);

� ponderea crescãtoare, dar totuºi redusã, a populaþiei
ocupate în servicii (32,1% în 2003 faþã de 70,2% în UE);

� diminuarea populaþiei ocupate în industrie,
ponderea acesteia fiind însã de asemenea peste me-
dia europeanã de 18,1%;

� slaba mobilitate a forþei de muncã din agriculturã
ºi industrie cãtre sectorul serviciilor.

Indicele convergenþei ocupaþionale cu UE-15 reflectã
specificul repartizãrii pe activitãþi a ocupãrii din România,
precum ºi diferenþele enorme faþã de celelalte þãri din ECE.
Astfel, în anii 1995 ºi 2003, la o medie a indicelui acestora
de peste 65-70 %, România a înregistrat valori de 24,78 %,
respectiv de 26,05 %.

Aceste evoluþii au afectat creºterea economicã potenþialã
în România, deoarece alocarea într-o mãsurã mai mare a
resurselor din economie cãtre sectoarele cu o productivitate
mai redusã se reflectã într-o ratã mai micã de creºtere.
Eliminarea subvenþiilor, a preþurilor controlate reprezintã
modalitãþi prin care resursele se vor aloca de o manierã
mai eficientã.

Sursa: INSSE, 2004.

Figura 8. Evoluþia ponderii populaþiei civile ocupate la nivel sectorial în România

Corelaþia dintre cele douã forme ale convergenþei
structurale (în funcþie de valoarea adãugatã ºi de populaþia
ocupatã) se realizeazã prin analiza evoluþiei productivitãþii
muncii la nivel sectorial (în funcþie de valoarea adãugatã
în medie de fiecare lucrãtor).

Astfel, conform tabelului 3, România a înregistrat în
perioada 1997-2002 cele mai semnificative majorãri în
sectorul industrial, al construcþiilor ºi în cel al serviciilor
financiare, ritmurile de creºtere fiind superioare celor ale
ECE-8. Perioada analizatã cuprinde ºi o perioadã de reducere
a outputului, dar ºi de reluare a creºterii economice, dupã
2000. În aceste condiþii, o parte din câºtigurile sectoriale de
productivitate s-au datorat reducerii gradului de ocupare.

Sursa: WIIW, 2005, Research Reports/316, autor Stehrer, R.

Ratele de creºtere ale productivitãþii sectoriale
Tabelul 3

(%)

 ����������	 Industrie 
��������� 
����� Transport Servicii 
financiare 

Servicii 
publice 

România 1,8 7 5,6 3,4 3,4 10,6 2 

ECE-8 7,1 5,9 1,5 4,7 5,6 1,2 2,5 

 

Productivitatea muncii la nivel naþional (W) a crescut
cu aproximativ 4,6%, contribuþia majorãrii PIB-ului real
(1997-2002) fiind de 1,9 p.p. ºi cea a reducerii gradului de
ocupare de 2,7 p.p. (cu un aport de aproximativ 60%).

W = Y/L rezultã ∆%W = ∆% Y - ∆%L = 1,9% - (-2,7%).

Majorarea productivitãþii, precum ºi modificãrile
structurale din economie au avut un impact negativ asupra
ocupãrii, în timp ce sporirea PIB-ului real a determinat
creºterea gradului de ocupare.

În sectorul serviciilor, creºterea a fost generatã în cea
mai mare parte (cu excepþia transporturilor) de creºterea
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outputului, acesta având o contribuþie de 73% în comerþ,
58 % în serviciile financiare ºi de 125% în serviciile publice.
România a înregistrat în 2002 cea mai ridicatã productivitate
sectorialã ca pondere din cea a UE-15 în cazul serviciilor
financiare (de 73,9%) ºi cea mai scãzutã în agriculturã
(pondere de 24,8% din media UE-15). La nivel macroeco-
nomic, media a fost de 31,6% din cea a UE-15.

Analiza descompunerii creºterii productivitãþii muncii
presupune evidenþierea urmãtoarelor componente:

a) componenta structuralã, care are o influenþã pozitivã
asupra productivitãþii, dacã sectoarele în care aceasta se
majoreazã atrag mai multã forþã de muncã. Astfel, alocarea
resurselor de muncã susþine procesul de creºtere economicã;

b) componenta dinamicã, dacã ocuparea tinde sã creascã
în sectoarele în care se înregistreazã cea mai ridicatã ratã
de creºtere a productivitãþii;

c) efectul corespunzãtor creºterii productivitãþii agre-
gate, în condiþiile ipotezei cã fiecare sector de activitate îºi
menþine aceeaºi pondere ca ocupare.

În cazul României, între 1995 ºi 2002, primele douã
componente au avut o influenþã nefavorabilã asupra
productivitãþii; astfel, a crescut ponderea ocupãrii în sectoarele
cu o ratã mai redusã a productivitãþii în raport cu media
naþionalã (agriculturã, construcþii). În cazul celorlalte þãri ECE,
s-a înregistrat o creºtere a ocupãrii în sectoarele cu o pro-
ductivitate mai redusã, însã aceasta nu a explicat decât într-o
micã mãsurã evoluþia productivitãþii naþionale (tabelul 4).

Descompunerea creºterii productivitãþii muncii
Tabelul 4

Concluzii

România înregistreazã cel mai ridicat grad de
divergenþã structuralã în raport cu media europeanã, ceea
ce poate diminua impactul aplicãrii politicilor comune în
economia româneascã. De asemenea, relaþia dintre
convergenþa veniturilor ºi cea a structurii activitãþilor
economice este una negativã, fiind diferitã de cea a noilor
state membre ale UE. Astfel, s-a înregistrat o evoluþie
divergenþã a veniturilor relativ la UE-15 (pânã în anul
2000) în condiþiile majorãrii convergenþei structurale a
economiei ºi alta convergentã (începând cu anul 2000),
odatã cu creºterea divergenþei structurale. În condiþiile
ponderii relativ reduse a serviciilor în PIB, ciclul de afaceri
cu UE (ºi cu zona euro) va fi unul divergent, ceea ce va
afecta ajustarea economiei în perspectiva adoptãrii
monedei comune.

[1] De asemenea, þãrile care au un nivel apropiat de
dezvoltare (din punct de vedere al veniturilor) vor înregistra
o intensificare a schimburilor cu produse similare, ceea ce
va conduce la un grad mai ridicat de convergenþã
structuralã.

Relaþia dintre cele douã forme ale convergenþei nu
trebuie absolutizatã, deoarece este posibil ca o þarã care
are o structurã economicã divergentã ºi care este specializatã
în sectoarele cu o valoare adãugatã mai ridicatã decât me-
dia UE sã realizeze o convergenþã mai mare a veniturilor
(cazul Irlandei, dupã 1987).

[2] În cadrul Studiului „Evaluarea costurilor ºi
beneficiilor aderãrii României la Uniunea Europeanã”,
conform modelului integraþionist, publicat de cãtre Institutul
European din România (2004, Studii PAIS, II).

[3] Valoarea adãugatã de cãtre sectorul  serviciilor în
Ungaria s-a majorat de la 62,9 la 66,4% din PIB, iar în
UE-25 de la 67,9 la 71,6%. Ungaria are o contribuþie
aproape identicã cu UE în sectorul comerþului ºi
transporturilor ºi în cel al altor servicii; de asemenea,
serviciile de intermediere financiarã au ponderea cea mai
ridicatã în PIB relativ la celelalte noi þãri membre (cu
excepþia Ciprului): 21,5% în 2004 faþã de 28% în UE.

[4] În mod firesc, aceastã concluzie trebuie interpretatã
în funcþie de condiþiile iniþiale diferite – ponderea mai
ridicatã a sectorului agricol, gradul de mãrime a þãrii.
Comparaþia cu Polonia – economia cea mai asemãnãtoare
din punct de vedere structural la începutul tranziþiei – este
de asemenea nefavorabilã României – un indice al
convergenþei structurale de aproximativ 50% faþã de
o valoare a acestuia de peste 70% în cazul Poloniei, în
anul 2004.

 
��������������������	����
��������	�������� a) b) c) 

România 8 -8,7 -9,4 118 

Estonia 10,4 4,6 0 95,4 

Ungaria 10 8,2 3,1 88,7 

Bulgaria 9,1 10,2 9,4 80,4 

Sursa: WIIW, 2005, Research Reports/No. 316, autor Stehrer, R.

Simulãrile efectuate ºi în cazul României (studiu WIIW,
2005) pentru perioada 2002-2012 evidenþiazã tendinþele
de reducere a ocupãrii în agriculturã la 25%, de creºtere a
acesteia în sectorul comerþului de la 10 la 15% ºi în cazul
serviciilor publice (de la sub 15% la peste 20%). Ponderea
populaþiei ocupate în sectorul serviciilor financiare se va
menþine sub 5% în aceastã perioadã.

Modificãrile cele mai semnificative vor fi în agriculturã
(de 57%), în indusria uºoarã (73%) ºi în transporturi (73%).
Pentru anul 2012 s-a simulat reducerea ocupãrii în România
cu 16% relativ la anul 2002, ceea ce, în termeni absoluþi,
înseamnã aproximativ 1,5 milioane de lucrãtori.
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