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Abstract. In our tentative to bring some useful elements necessary in defining our transition, we think
we should start from establishing the final goals of this process. This means that, from the very beginning,
we accept the thesis that the transition from the Marxist socialism to the capitalist market economy is a
limited in time process, having a precise finality  which, once reached, marks its end.

Between the real economy and the nominal one there is a permanent interaction, the state of the
economic system existing in that period of time exerting its special mark upon it.

The interaction real-nominal has certain characteristics, generated by the substance of the process
concerning the institutional transformations, by the impact it produces on the economic system as a whole
and by the components of the economic agents, where the economic acts and facts are created.

Key words: real economy; nominal economy; informal economy; transition, transformation.

�

Conceptualizarea interacþiunii

Prin economie realã se înþelege acele fluxuri de bunuri
ºi servicii antrenate de producþia, circulaþia ºi utilizarea
acestora într-un cadru instituþional dat.

Economia nominalã este reprezentatã de fluxurile
monetare ce însoþesc inevitabil fluxurile reale de bunuri ºi
servicii, în cadrul circuitului economic.

În mod firesc, între economia realã ºi cea nominalã
existã o interacþiune permanentã, asupra cãreia îºi pune
amprenta, în mod deosebit, starea sistemului economic în
perioada respectivã.

În þara noastrã, în perioada de tranziþie de la plan la piaþã,
interacþiunea real–nominal ce însoþeºte fluxurile circuitului
din economia naþionalã are anumite trãsãturi ce provin din
substanþa acestui proces de transformãri instituþionale, din
impactul pe care îl produce asupra sistemului economic în
ansamblu, din componentele agenþilor economici între care
se creeazã actele ºi faptele economice.

Pentru perioada de tranziþie pe care a parcurs-o þara
noastrã dupã 1989, impactul procesului de transformãri
instituþionale s-a concretizat în existenþa unui sistem eco-
nomic slab structurat, cu comportamente economice
contradictorii ºi instabile.

La baza acestei aprecieri se aflã ambiguitatea definirii
drepturilor de proprietate asupra unei pãrþi însemnate a
avuþiei naþionale, eficienþa slabã a noilor mecanisme de piaþã

introduse în viaþa economicã realã, caracterul
contradictoriu ºi instabil al comportamentelor agenþilor
economici noi ºi vechi, implicarea excesivã ºi de multe
ori pe contrasens a factorului politic în procesele de alocare
ºi distribuþie a resurselor, accentuarea alunecãrii derulãrii
fluxurilor economice spre zona afacerilor necontabilizate
oficial etc.

Înþelegerea interacþiunii dintre expresiile reale ºi cele
nominale ale fluxurilor ce se deruleazã în cadrul unei
economii naþionale presupune sã analizãm PIB în termeni
nominali ºi PIB în termeni reali.

PIB-ul în termeni nominali (PIB
nom.

) exprimã vânzãrile
finale de bunuri economice la preþurile perioadei pentru
care se face estimarea, numite ºi preþuri curente. O creºtere
a PIB-ului nominal poate proveni din sporirea fie a
preþurilor, fie a producþiei finale.

PIB-ul în termeni reali (PIB
real

) exprimã aceleaºi vânzãri
finale de bunuri ºi servicii ale unei perioade, dar în preþurile
dintr-un an de bazã, predeterminat, numite preþuri constante.
Sporirea valorii PIB-ului real corespunde creºterilor
înregistrate în rezultatele producþiei fizice finale1.

Efectele modificãrilor producþiei fizice finale ºi cele ale
modificãrilor preþurilor asupra evoluþiei vieþii economice
pot fi evidenþiate prin distincþia dintre PIB nominal ºi PIB
real.
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Aceastã diferenþiere pe care am prezentat-o este generalã,
cu ea împãrþim variabilele macroeconomice în variabile
nominale – reprezentate de valori la preþuri curente ºi în
variabile reale – reprezentate de valori la preþuri constante
(comparabile). Pe baza acestei diferenþieri, putem sã
determinãm deflatorul PIB-ului (DPIB) – care este un mod
de a mãsura nivelul general al preþurilor bunurilor economice
finale luate în calculul acestor indicatori agregaþi.

real

.nom

PIB

PIB
PIBDeflator =

Rata de creºtere a deflatorului PIB-ului poate servi ca
mãsurã a inflaþiei într-o economie. Rata de creºtere a
deflatorului PIB este egalã cu rata de creºtere a PIB nomi-
nal minus rata de creºtere a PIB real. Potrivit acestei
metodologii, în anul de bazã ales, ca predeterminat, PIB în
termeni nominali este egal cu PIB în termeni reali, ceea ce
înseamnã cã deflatorul PIB-ului este egal cu unitatea.

Deflatorul PIB-ului este considerat ca reprezentând o
medie a tuturor preþurilor bunurilor economice finale,
exprimate în activitãþi monetare, unde fiecare dintre preþuri
este condiþionat de ponderea produsului respectiv în PIB,
ce variazã de-a lungul anilor.

O mãsurã alternativã a inflaþiei se bazeazã pe o medie a
preþurilor cu pondere fixã, denumitã indicele preþurilor. Un
exemplu, în acest sens, este indicele preþurilor de consum
(IPC), ce se bazeazã pe un coº alcãtuit din produse
consumate de cãtre un „cetãþean obiºnuit“, unde cantitatea
din fiecare produs sau categorie de produse va determina
ponderea preþurilor respective2.

Decorelarea economiei nominale
de economia realã

În perioada de dupã 1989 asistãm la decorelarea
dinamicii nominale de dinamica realã a PIB-ului.

Decorelarea dinamicii celor douã paliere în perioada
de tranziþie este cauzatã sau favorizatã de acþiunea conjugatã
a unui complex de factori, expresie a caracterului slab
structurat a comportamentelor agenþilor economici. Dintre
aceºti factori, analizele de specialitate îi evidenþiazã pe
urmãtorii3:

a) persistenþa crescândã a blocajelor financiare,
cunoscute sub denumirile gemene de arierate – din punctul
de vedere al debitorului ºi creanþe, restanþe – din cel al
creditorului;

b) prezenþa crescândã a fenomenului „dolarizãrii“, ca
fenomen ce se desfãºoarã în paralel cu derularea circuitelor
monetare controlate de banca centralã;

c) proporþiile considerabile ºi în creºtere a activitãþilor
economice necontabilizate oficial;

d) puternica expectaþie inflaþionistã a agenþilor
economici însoþitã de dubla asimetrie – structuralã ºi
temporalã – a lichiditãþilor monetare.

Evident cã la baza evoluþiei fiecãruia din factorii
enunþaþi se aflã un ansamblu de cauze ce interacþioneazã în
timp ºi spaþiu, determinând ruptura dintre evoluþia
economiei reale ºi evoluþia economiei nominale în aceastã
perioadã de tranziþie în þara noastrã.

În legãturã cu persistenþa crescândã a blocajelor
economico-financiare, ca un factor semnificativ ce
contribuie la decorelarea dinamicii celor douã paliere, ne
permitem sã evidenþiem urmãtoarele:

� prin blocaj economico-financiar înþelegem plãþile
restante, neonorate printr-un transfer corespunzãtor
de bani, în intervalul de timp prevãzut în contracte
ºi în normele legale cu privire la decontãrile dintre
agenþii economici: firme, bãnci, organisme
guvernamentale, menaje;

� existent în orice economie, blocajul economico–
financiar capãtã proporþii ºi consistenþã în funcþie
de fazele ciclului conjunctural al afacerilor, de natura
mecanismelor ce reglementeazã tranzacþiile, de
caracterul structurat sau mai puþin structurat
instituþional al comportamentului agenþilor
economici, de constrângerile instituþionale tari sau
slabe care controleazã acest fenomen economico-
financiar etc.4;

� în economie, agenþii economici se împart în debitori
neþi, care au arierate nete, adicã datorii de plãtit mai
mari decât încasãri de primit, ce au depãºit perioada
scadentã; creditori neþi, care au restanþe nete, adicã
încasãri de primit mai mari decât plãþi de fãcut, ce
au depãºit perioada scadentã, ºi agenþi economici,
cu arierate nete sau restanþe nete egale cu zero. Pe
ansamblul economiei naþionale, suma arieratelor
nete ce trebuie plãtite este egalã cu suma creanþelor
nete ce trebuie primite;

� atât pentru fiecare agent economic, cât ºi pe ansamblul
economiei naþionale, creanþele restante ºi arieratele –
brute sau nete – se exprimã ca mãrimi curente – aferente
unei anumite perioade analizate – sau ca mãrimi
cumulate, însumate pentru mai multe perioade;

� întrucât creanþele restante ºi arieratele se formeazã
în urma unor tranzacþii efective, legate de fluxurile
reale de bunuri ºi servicii ºi de evaluãrile monetare
existente în economie prin preþuri, masa monetarã
(M) multiplicatã cu viteza de circulaþie a banilor (V)
trebuie sã fie egalã cu suma tranzacþiilor interme-

diate de bani ( ):YP ii∑ ∑
=

=×
i

iiYPVM ºi, în

acest caz, arieratele nu au cum sã aparã;
� la nivel microeconomic, fiecare agent economic are

o funcþie-obiectiv care îi motiveazã comportamentul
faþã de nivelul încasãrilor, respectiv al plãþilor, dupã
cum urmeazã:

– are o înclinaþie spre solvabilitate minimalã (pentru
plata salariilor negociate cu personalul angajat  ºi a
importurilor directe);

– are o înclinaþie spre solvabilitatea intermediarã (plata
parþialã a furnizorilor, dobânzilor sau creditelor
bancare ºi obligaþiilor faþã de bugetul general
consolidat);

– are o înclinaþie spre solvabilitate integralã
neprofitabilã (plata integralã a obligaþiilor, fãrã a
obþine profit ºi a-ºi constitui fondul de amortizare);

– are o înclinaþie spre solvabilitate integralã ºi parþial
profitabilã (prin constituirea fondului de amortizare
ºi a profitului minim);
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– are o înclinaþie spre maximizare a profitului, cu
solvabilitate integralã, potrivit mediului concurenþial
în care acþioneazã;

� înclinaþia spre îndatorare, la nivelul majoritãþii
agenþilor economici debitori, are anumite limite,
determinate subiectiv ºi instituþional. Astfel, cu cât
este mai mare probabilitatea ca arieratele sã se
transforme în datorii normale, purtãtoare de dobânzi
ºi generatoare de sancþiuni, în cazul neachitãrii, cu
atât înclinaþia spre îndatorare este mai redusã ºi invers;

� înclinaþia spre acceptarea creanþelor restante, la
nivelul majoritãþii agenþilor economici furnizori, are
anumite limite, ce nu depãºesc un plafon, deoarece
este purtãtoare de riscuri mari. Factorii care
micºoreazã sau mãresc aceastã înclinaþie faþã de
plafonul maxim decurg din caracterul propriei
restricþii bugetare, intensitãþii presiunii sociale cu
privire la crearea de noi locuri de muncã sau mãririi
salariilor, din poziþia agentului economic pe piaþã etc.;

� cãile de reducere a blocajului economico-financiar
trebuie legate de cauzele formãrii ºi extinderii acestui
fenomen deosebit de complex ºi contradictoriu. În
aceastã direcþie ar putea sã acþioneze:

– pe termen scurt, desfãºurarea unor operaþiuni de
compensare bi– ºi multilateralã între agenþii
economici, fãrã a se reduce arieratele sau creanþele
existente nete;

– pe termen scurt, diminuarea arieratelor sau creanþelor
restante nete se poate realiza prin stimularea
debitorilor sã-ºi procure mijloacele de platã prin
deblocarea unor mijloace imobilizate, transformarea
arieratelor în titluri de cedare în avantajul creditorilor,
falimentul debitorilor, cu regularizarea datoriilor ºi
acordarea de subvenþii bugetare sau credite
convenabile pentru debitori etc.;

� soluþiile adoptate pe termen scurt, pentru diminuarea
blocajului economico-financiar ºi reducerea
arieratelor nete, trebuie însoþite de transformãri
profunde în economia realã care sã conducã la
comportamente instituþionale bazate pe maximizarea
profitului ºi raþionalizarea activitãþilor economice,
dupã regulile economiei concurenþiale. În aceastã
direcþie vor acþiona, pe termen lung, instituirea
constrângerilor bugetare „tari“ (inclusiv falimentul)
pentru toþi agenþii economici, generalizarea formelor
moderne ale creditului comercial, simplificarea
sistemului de decontãri, injectarea în economie a
cantitãþii de masã monetarã necesarã pentru
stingerea arieratelor ºi creanþelor restante5.

În legãturã cu persistenþa crescândã a fenomenului
„dolarizãrii“, ca fenomen ce se desfãºoarã în paralel cu
derularea circuitelor monetare controlate de banca centralã,
analiºtii au în vedere motivaþiile microeconomice ale acesteia.

În cadrul acestor motivaþii, supraevaluarea cursului de
schimb de referinþã al bãncii centrale, comparativ cu
expectaþiile agenþilor economici, genereazã atât extinderea
utilizãrii depozitelor valutare din sistemul bancar la cursuri
de schimb superioare celui de referinþã, cât ºi retenþia
agenþilor economici de a deþine o cantitate sporitã de valutã
internã, mai ales dacã regimul valutar nu este stabil ºi
funcþional.

La fel ca ºi arieratele, forma disturbantã a „dolarizãrii“
reprezintã un substitut al monedei naþionale, echivalentul
monetar al acesteia; la nivelul lui M

2
 este deosebit de im-

portant pentru o politicã monetarã ºi nu numai, orientatã
cãtre funcþionarea economiei reale ºi sincronizarea
desfãºurãrii fluxurilor reale cu cea a fluxurilor monetare
corespunzãtoare.

În legãturã cu proporþiile considerabile ºi în creºtere a
activitãþilor economice necontabilizate oficial, capãtã
importanþã unghiul din care este abordatã problema. În acest
sens, literatura de specialitate evidenþiazã folosirea unui numãr
mare de concepte, cum ar fi: neoficialã, neagrã, nestructuratã,
subteranã, invizibilã, camuflatã, ascunsã, paralelã, alternativã,
secundarã, ilegalã, ilicitã, perifericã, neînregistratã, dualã,
ocultã, disimulatã, neinstituþionalizatã, nefavorabilã, interzisã,
neadecvatã, secretã, contra-economie etc.6

Din punctul nostru de vedere, am adoptat termenul de
economie necontabilizatã oficial, în antitezã cu cealaltã
formã de activitate economicã realã contabilizatã oficial.

Echilibrul între economia nominalã
      ºi economia realã

Asigurarea acestui echilibru presupune influenþarea
permanentã a ambelor componente ale binomului, cu
întãrirea funcþiei productive a economiei reale.

Totodatã, din perspectiva cãilor ce trebuie urmate pentru
diminuarea economiei nominale neoficiale ºi menþinerea
ei sub control (mai ales cea ilegalã), prezintã o importantã
specialã cauzele ºi formele ce antreneazã asemenea activitãþi
economice.

1. Este vorba, în primul rând, de producþia omisã chiar
de sistemul statistic oficial.

2. Producþia compatibilã cu reglementãrile în vigoare
din SCN, dar care iese din estimãrile oficiale deoarece
agenþii economici se sustrag unor obligaþii fiscale, urmãreºte
sã-ºi compenseze „ºpãgile“ plãtite funcþionarilor publici,
ceea ce echivaleazã cu o activitate economicã evazionistã.

3. Producþia de bunuri legal interzise, din considerente
de securitate naþionalã, ecologicã, de moralitate etc.

4. Redistribuirea de venituri prin canale nepermise, cu
consecinþe asupra înclinaþiei spre consum ºi economisire,
proceselor investiþionale etc. (de exemplu, recompensarea
traficului de influenþã ºi a lipsei de loialitate, speculaþiile
ilicite, veniturile din ºantaj, furturile etc.).

5. Producþia necontabilizatã oficial, depistatã prin
metode de evaluare directe ºi indirecte, parþiale sau globale,
statice ºi dinamice7. În acest sens evidenþiem:

– identificarea discrepanþelor dintre diferitele metode
de estimare a agregatelor macroeconomice în chiar
contabilitatea naþionalã;

– variaþia ponderii numerarului în masa monetarã ºi a
vitezei de circulaþie a banilor, cunoscând cã
tranzacþiile în economia necontabilizatã oficial se
efectueazã cu bani cash, iar raportul dintre PIB ºi
masa monetarã oficial înregistratã are tendinþa de a
se diminua (abordarea monetarã)8;

– folosirea bugetelor de familie, controlului financiar,
anchetelor sociologice privind sursa veniturilor etc.
reprezintã metode directe de depistare a activitãþilor
economice necontabilizate oficial.
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6. Deºi în teoria ºi practica economicã din þara noastrã
se folosesc o serie de metode pentru depistarea proporþiilor
economiei necontabilizate oficial, totuºi, datele foarte
diferite la care se ajunge aratã cã informaþiile de care
dispunem sunt neclare ºi insuficiente, de multe ori nedemne
de încredere. În acest context, se subliniazã necesitatea de
a pune un accent deosebit pe dinamica fenomenului, ºi nu
pe volumul ºi ponderea sa.

Dupã opinia noastrã, nu credem cã putem aplica metode de
estimare a economiei necontabilizate oficial ca valabile pentru
întreaga economie. Este nevoie, în opinia noastrã, de gândirea
unor metode specifice diferitelor domenii, dat fiind faptul cã ºi
formele de manifestare sunt diferite de la un sector economic la
altul. Aºadar, soluþia nu este legatã de metode universal-valabile,
ci de folosirea unor metode specifice domeniului.

Spre exemplu, în construcþii, este nevoie de metode speci-
fice care sã depisteze munca la negru, subevaluarea lucrãrilor,
neînregistrarea oficialã a unor activitãþi sau chiar lucrãri etc.

În legãturã cu puternica expectaþie inflaþionistã a
agenþilor economici, însoþitã de dubla asimetrie – structuralã
ºi temporarã – a lichiditãþilor monetare, putem sã evidenþiem
urmãtoarele:

a) pe de o parte, în economia realã avem disponibilitãþi
monetare (în lei ºi valutã) ce nu-ºi gãsesc plasamente
suficient de atractive, iar pe de altã parte, aceeaºi economie
realã este excesiv de subcapitalizatã. În aceste condiþii,
hiperlichiditatea trebuie interpretatã în sens relativ, ea
manifestându-se în condiþiile unei penurii generale de capi-
tal circulant la nivelul majoritãþii agenþilor economici;

b) urmãrind minimizarea pierderilor induse de inflaþie,
agenþii economici exercitã o presiune considerabilã în
direcþia sporirii propriilor venituri nominale disponibile.
Prin urmare, în comportamentul tuturor agenþilor economici
se constatã o puternicã expectaþie inflaþionistã.

Ca urmare a acestui fapt, apare asimetria temporalã a
lichiditãþilor monetare, concretizatã prin aceea cã în anii
alegerilor generale ºi în anii imediat urmãtori rata de creºtere
a veniturilor nominale sporeºte, în timp ce, în anii urmãtori,
se constatã o atenuare a dinamicii veniturilor nominale, sub
imperiul constrângerilor economice tot mai severe.

O asemenea asimetrie temporarã a lichiditãþilor
monetare contribuie ºi ea, alãturi de ceilalþi factori analizaþi,
la dereglarea conexiunilor dintre fluxurile reale ºi cele
nominale în cadrul circuitului economic.

1. Determinarea în termeni reali a PIB se loveºte de apariþia de
produse noi sau de îmbunãtãþirea calitãþii celor existente. În
acest caz, statisticienii au creat proceduri pentru a lua în calcul
aceste efecte asupra determinãrii PIB în termeni reali.

2. O prezentare detaliatã a indicilor de preþuri de tip Laspeyres
(cu baze fixe) ºi de tip Peasche (cu baze variabile) se gãseºte
în lucrarea Statisticã macroeconomicã, autori Capanu I.,
Wagner P. ºi Secãreanu C., Editura Economicã, Bucureºti,
1997.

3. Interpretarea este realizatã pe baza lucrãrii prof. Emilian
Dobrescu, op. cit., p. 346.

4. Vezi Clifton E.V., Khan S.M., Interenterprise Arrears in
Transforming Economies: The Case of Romania, IMF Staff
Popers, vol. 40, nr. 3, 1993 ºi Croitoru L., Funcþionarea
economiei ºi mãsurarea economicã, tezã de doctorat, ASE,
Facultatea de Ciberneticã, Statisticã ºi Informaticã Economicã,
Bucureºti, 1995.
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