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Rezumat. Experienţa economică este, adesea, proiecţia unei teorii. 
Ce se întâmplă când consecinţele neintenţionate sunt net superioare celor 
intenţionate? Reuşim cumva să percepem care este cauza diferenţei dintre 
ce ne spune o teorie şi ceea ce întâlnim în realitate? Putem susţine, astfel, 
că o teorie ajunge să fie sursa crizei unei ştiinţe? Teoria economică a 
capitalismului corporatist este astăzi sursa crizei ştiinţei economice? 
Interogaţiile de mai sus pot fi multiplicate până la o provocare, insuficient 
încercată, cea a descifrării naturii economiei „subterane”. Simţim tot mai 
acut nevoia de a justifica raţional dreptul de a fi conceptualizată o 
realitate care, cel puţin statistic, nu mai poate fi neglijată. 
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„Eu cred că majoritatea teoreticienilor ar susţine că o teorie economică 
bună se preocupă de  rezultatele interesante din modelele în care toţi factorii se 
angrenează într-un comportament  individual de maximizare.” 

George A. Akerlof  
 
Prezenta lucrare nu îşi propune să aducă în atenţie vreun model de 

conduită în economia „subterană”, nici nu îşi propune să pună la zid unele 
componente ale economiei „subterane” care aproape că renunţă la morală. În 
acest demers îmi propun să dau curs invitaţiei conştiinţei mele faţă de această 
componentă a vieţii economice care nu mai poate fi lăsată în desuet cu atât mai 
mult cu cât economii numeroase apelează la mijloacele subterane pentru 
supravieţuire, poate astăzi mai mult ca oricând. Originea scrierilor în domeniul 
economiei „subterane” datează din anul 1971, când literatura economică 
consemnează pentru prima dată termenul de „economie informală” utilizat de 
Keith Hart într-un studiu asupra economiei din Ghana, pentru a caracteriza 
modelul de ocupare dualist(1) din mediul urban.  

Amploarea fenomenului aduce în actualitate necesitatea cunoaşterii 
corecte a activităţilor ce formează această componentă economică şi necesitatea 
găsirii unor metode de contracarare a fenomenelor sale negative. În acest sens, 
în anul 1977, Paul Gutmann, în articolul „The Subteranean Economy”, publicat 
în Financial Analysis Journal, lansează mesajul conform căruia activitatea 
economică neînregistrată statistic nu mai poate fi considerată o activitate 
neglijabilă. Faptul că economia „subterană” a ajuns să deţină o pondere 
considerabilă în activitatea economică, iar ritmul de dezvoltare al acesteia este 
mult superior celui atins în sectorul economiei vizibile este un indiciu că trebuie 
acordată atenţia cuvenită acestui fenomen.  

Scopul cercetării constă în îmbunătăţirea înţelegerii naturii economiei 
„subterane” prin justificarea raţională a dreptului de a fi conceptualizată o 
realitate care, cel puţin statistic, nu mai poate fi neglijată. Aşadar, are economia 
“subterană“ dreptul la existenţă de sine stătătoare şi implicit la 
conceptualizare ? 

Prezentul studiu se înscrie în categoria cercetării conceptuale şi 
metodologice, subiectul de cercetare fiind generat de logica internă a procesului 
de cercetare şi susţinut în paleta de subiecte de interes de credinţa mea de 
cercetător pasionat de un domeniu atât de prolific şi controversat. Pentru 
completitudine în analiză voi alege pentru fiecare obiectiv un instrument. 
Metodologia utilizată este de natură deductivă şi îmi propun  să pun temelia 
înţelegerii necesităţii unei teorii a economiei „subterane” printr-o analiză 
sistemică, comparativă şi o abordare complexă a temei cercetate, în funcţie de 
obiectivul final şi cele de etapă avute în vedere.  
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Descifrând natura economiei „subterane” 
 
În urma analizei efectuate asupra teoriei ce stă la baza studiului economiei 

„subterane” am concluzionat că o bună cunoaştere a istoriei gândirii economice 
este o necesitate pentru orice lucrare de analiză economică. Istoria este cea care 
naşte reguli, legi specifice unui sistem economic şi social şi tot istoria scrie noi 
pagini pentru generaţiile ce vor urma. O societate fără reguli  sau fără 
responsabilitate faţă de norme este sortită eşecului. Economia „subterană” face 
parte din ramura ştiinţelor economice, fiind o componentă ce nu trebuie 
neglijată în analiza economică, cu impact din ce în ce mai puternic asupra 
indicatorilor economici. Subiectul este suficient de spectaculos prin natura sa 
astfel încât, consider necesară apropierea de acesta din perspectivă ştiinţifică. În 
plus, economia „subterană” este un ingredient de neevitat al economiei unei 
ţări, în cele mai multe cazuri partea cea mai rentabilă a unei economii fiind cea 
subterană. Lipsa luării în considerare a acestei componente poate conduce la 
severe derapaje de analiză economică, care să conducă la adoptarea de strategii 
nerealiste. Susţin încă din debutul lucrării că nu latura cantitativă este cea de 
care voi fi preocupată în esenţă ci de aspectele logicii epistemice specifice 
economiei „subterane”. Consider că eroarea fundamentală în cercetarea acesteia 
este tocmai scoaterea din evidenţă a naturii umane. Se poate observa din teoria 
economică că omul este scos din evidenţa spirituală, acesta fiind doar homo 
economicus în căutarea randamentului(2). 

 
Sterilitatea termenului fără concept 
 
În ceea ce priveşte terminologia folosită, în literatură există puternice 

controverse, întâlnindu-se peste 40 de termeni ce descriu comportamente din 
sfera economiei „subterane”. Cu toate acestea, literatura lasă loc efectuării unei 
ordini şi distincţii terminologice. Termenul stabilit pentru a fi utilizat pe 
parcursul acestei lucrări este cel de economie „subterană”(3), considerat adecvat 
pentru a exprima corect sfera de cuprindere a activităţilor din realitatea 
economică. 

Economia „subterană” îşi cere astăzi, mai mult ca oricând, dreptul la 
conceptualizare. Această componentă a vieţii economice nu mai poate fi 
ignorată, deşi s-a încercat acest lucru chiar şi prin simpla omisiune. Timiditatea 
şi atitudinea poliţienească cu care a fost tratată ne-a îndepărtat de cunoaşterea 
corectă a fenomenului şi implicit de o descifrare a naturii economiei 
„subterane”. Evitarea acestui subiect ne adânceşte şi mai mult în ignoranţă cu 
atât mai mult cu cât economia „subterană” are o existenţă corelată foarte 
puternic cu existenţa umană şi chiar cu natura umană. Sterilitatea termenului 
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fără concept vine să ridice problema cunoaşterii naturii economiei „subterane” 
în vederea justificării dreptului la conceptualizare. Consider că utilizând doar 
investigaţii terminologice nesterile necesare unei înţelegeri corecte a 
fenomenului studiat, putem desluşi natura acestui fenomen a cărui existenţă este 
garantată în orice tip de economie. 

 
Existenţă, evoluţie, contextualizare, dimensiune şi consecinţă 
 
Existenţa „economiei subterane” este strâns legată de existenţa a două 

componente indispensabile activităţii economice: omul (natura umană) şi statul 
(condiţia umană). O serie de alte cauze stau la baza existenţei şi manifestării 
economiei „subterane”, dintre acestea le prezint în ordinea importanţei pe 
următoarele: cauze psihologice (mimetismul de apropriere); presiunea fiscală; 
inconsecvenţa şi incoerenţa legislativă; birocraţia; fenomene mondiale precum 
sărăcia, războaiele, globalizarea; contribuţia preţurilor de transfer; cauze 
sociale, economice, politice şi comunitare; cauze locale şi globale; mediul de 
afaceri nestimulativ; lipsa specializării şi a specialiştilor; toleranţa crescută faţă 
de cauzele și efectele economiei „subterane”; ignorarea unor standarde sau 
reglementări legale; evitarea aderării la unele proceduri administrative greoaie; 
şi bineînţeles alte cauze. Cauzele psihologice sunt considerate în prezenta 
lucrare drept cele mai importante mobiluri de a acţiona în sfera activităţilor 
economiei „subterane”. Considerăm că esenţiale sunt comportamente precum: 
înclinaţia spre câştig imediat, fără efort, utilizat strict pentru interesul personal; 
concurenţa exclusivă; interese politice, geostrategice de control geopolitic. 
Principală cauză, natura fiinţei umane, este ceea ce Rene Girard numeşte 
mimesis de apropriere sau imitaţia achizitivă(4). Aceasta justifică foarte limpede 
instinctul de apropriere din copilărie, care se conservă în perioada adultă 
manifestându-se printr-o seamă de comportamente evazioniste. Conform 
concepţiei lui R. Girard, imitaţia de apropriere stă la originea tuturor lucrurilor. 
Principalele interdicte, cele asupra obiectelor precum drogurile, interdictele 
sexuale, şi chiar unele alimentare, se referă mereu la cele mai apropiate obiecte, 
la cele mai accesibile, cele care aparţin grupului de coabitare. Obiectele 
respective sunt interzise pentru că se află în fiecare clipă la dispoziţia tuturor 
membrilor grupului, fiind susceptibile de a deveni miza rivalităţilor distructive 
pentru armonia grupului. Cauza fundamentală a economiei „subterane” rezidă 
în însăşi structura fiinţei umane. Procesul de hominizare presupune atât 
învăţare, imitaţie, asociere, colectivitate, raţiune, cât şi rivalitate, prohibiţie, 
sacrificiu, simţire. Eşecurile combinării acestora se pot observa prin unele 
dintre componentele economiei „subterane”, componente care sunt o reacţie 
firească a rivalităţii mimetice. Din dorinţa umană de apropriere, asimilare se 
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naşte economia „subterană”, de aici susţinem şi imposibilitatea eradicării 
acesteia. Refuzul de a accepta această realitate vine din incapacitatea 
contemporaneităţii de a înţelege că „simplitatea” şi „limpezimea” sunt concepte 
esenţiale indispensabile în orice expunere care se vrea a fi ştiinţifică. Interesant 
este cum astăzi „Simplitatea şi limpezimea nu sunt la modă”, după cum  René 
Girard afirma în lucrarea sa „Despre cele ascunse de la întemeierea lumii.”                                            

Evoluţia. Economia „subterană” a înregistrat o evoluţie pe diverse trepte, 
atât la nivel de manifestare şi amploare, cât şi la nivel de analiză şi cercetare. 
Astfel că, astăzi, vorbim de activităţi extrem de rafinate ale economiei 
„subterane” care au cuprins economia mondială, iar scrierile în acest domeniu 
încep să nu se mai mulţumească doar cu analiza poliţienească cu care s-au 
obişnuit peste vreme şi iată că asistăm la o analiză fină, îndrăzneaţă  asupra 
statutului acesteia şi asupra judecării dreptului la conceptualizare. Un exemplu 
elocvent în acest sens este propunerea existentă deja în literatură(5) de a nu se 
mai încerca cu obstinaţie anihilarea economiei „subterane” din componenţa 
economică a unei ţări, ci încercarea de a se stabili o rată naturală a acestei 
componente aşa cum există şi o rată naturală a şomajului. 

Contextualizarea. „Omul (...) îşi imaginează că poate să îi aranjeze pe 
membrii societăţii la fel de uşor cum aranjează piesele pe o tablă de şah. El nu 
ia în considerare că piesele de pe tabla de şah nu au un alt principiu de mişcare 
decât cel pe care îl imprimă mâna; dar, pe marea tablă de şah a societăţii, 
fiecare piesă are un principiu propriu de mişcare, cu totul diferit decât cel pe 
care legislatorul îl poate alege să îl imprime asupra sa...”, spunea Adam 
Smith(6). Aceste cuvinte sunt esenţiale pentru a evidenţia contextul în care 
economia „subterană” se formează şi ia amploare. Individul este cel care 
acţionează, aşadar este importantă analiza reacţiilor acestuia, care în 
permanenţă sunt însoţite de două restricţii: limitarea mijloacelor şi 
incertitudinea. De cele mai multe ori acestea două îl determină pe om să 
acţioneze în sfera economiei “subterane” şi nu în sfera economiei vizibile, reale, 
de suprafaţă. Economia „subterană” este considerată ca rezultând din 
comportamente individuale. Întâlnim în cadrul acestor activităţi indivizi care 
sunt motivaţi să beneficieze de unele servicii publice concomitent cu 
sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor, exemplificând astfel 
comportamentul de „pasager clandestin”(7). Este bine cunoscut că indivizii sunt 
sensibili la modificările de venit şi preţ survenite la un moment dat. Este cel 
puţin la fel de bine cunoscut că în vremuri austere, cum este perioada ce o 
traversăm astăzi, indivizii caută să îşi completeze veniturile cu surse de 
câştiguri din sfera activităţilor subterane. Acestea pot fi atât activităţi de muncă 
nedeclarate, sau declarate fracţionar, cât şi acte de corupţie şi criminalitate 
financiară. Natura umană este cea care justifică comportamentul de „pasager 
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clandestin”. Individul în tot ceea ce întreprinde, încearcă, după cum prea bine 
spune Adam Smith, să maximizeze fericirea umană(8). Autorul explică cum 
dorinţele egoiste ale oamenilor au un scop şi o finalitate pozitivă. Când omul îşi 
urmăreşte propriul interes în sfera economică, societatea este cel mai mare 
beneficiar, deoarece omul, componentă naturală a telosului, contribuie la 
fericirea umană globală. În acest context, dacă pentru un individ obţinerea 
fericirii presupune acumularea de cât mai multe bogăţii, atunci acesta ar trebui 
lăsat să se manifeste liber în a le obţine, însă fără a altera drepturile şi libertăţile 
celorlalţi oameni(9).   

Dimensiunea economiei „subterane” este cea care, astăzi mai mult ca 
oricând, nu ne permite să avansăm în ignoranţă. Estimările cantitative ale 
dimensiunii acestei componente economice ne responsabilizează suplimentar 
faţă de soluţiile ce trebuiesc generate. Estimările statistice trag puternice 
semnale de alarmă în economiile mondiale, în care avem de a face cu proporţii 
uriaşe ale economiei „subterane”, cu estimări de până la jumate din activitatea 
economică desfăşurată. Aşa cum am demonstrat, încă prin teza de doctorat, 
economia „subterană” este un concept echivoc care nu este de domeniul 
măsurabilului şi al combaterii sau eradicării. Argumentele aduse în favoarea 
ideii de incomensurabilitate sunt întocmai limitările unor încercări obsedante de 
a măsura economia „subterană”. Se remarcă prezenţa tendinţei mondiale spre 
modelare macroeconomică în domeniul măsurării economiei „subterane”. Un 
exemplu care vine să susţină cele de mai sus este chiar ţara noastră. Astfel că, 
informaţii ale Institutului Naţional de Statistică prezintă o pondere în PIB al 
economiei „subterane” de 20%, iar unii specialişti, inclusiv ai Serviciului 
Român de Informaţii, estimează un procent al economiei „subterane” de 45%. 
Diferenţele sunt colosale şi vin să lărgească rândul argumentelor potrivnice 
posibilităţii şi relevanţei măsurării economiei „subterane”. Economia 
„subterană” este un concept echivoc deoarece procesul nu poate fi cuantificat, 
nu este de domeniul evidentei empirice, fiind astfel foarte greu de raportat. 
Conform spuselor anterioare dezaprob posibilitatea combaterii fenomenelor 
economice subterane şi susţin posibilitatea diminuării acestora. În concluzie, 
economia „subterană” nu poate fi măsurată, ci doar aproximată, şi nu poate fi 
combătută, ci doar diminuată. Încercările obsedante de a măsura, respectiv 
combate economia „subterană” nu vor face decât să îngusteze spectrul ştiinţific 
al tematicii de cercetate şi să conducă inevitabil la rezultate deformate.  

Consecinţa. Economia „subterană” apare ca parazitară în ţările 
occidentale industrializate, regulatoare a penuriilor de tot felul în vremea 
vechilor regimuri comuniste din est şi factor de dezvoltare în cazul ţărilor lumii 
a treia. Până la colapsul vechilor regimuri, ţările est-europene aveau propria lor 
economie „subterană”, un tip special de economie paralelă. Astăzi, ea pare să 
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supravieţuiască, în plus adaptându-se din mers la mutaţiile economice în curs de 
derulare în aceste ţări. Ţările în curs de dezvoltare, în ciuda unor situaţii 
economice foarte eterogene, se caracterizează prin existenţa unui extins sector 
tradiţional care scapă oricărui control al statului. Acest tip de economie 
constituie într-un număr mare de cazuri modul dominant de producţie, 
concurând sectorul economic înregistrat, dacă nu la dezvoltare, cel puţin, în 
ceea ce priveşte supravieţuirea populaţiei. Într-o caracterizare generală, se poate 
afirma că, în prezent, în vreme ce în ţările occidentale există tendinţa de 
contabilizare şi control a activităţilor subterane, în ţările în curs de dezvoltare 
predomină tendinţa de a tolera acest gen de activităţi. În ţările postcomuniste, 
cel puţin până în prezent, există o atitudine ambiguă în ceea ce priveşte 
controlul activităţilor subterane. De asemenea, conform estimărilor, economia 
„subterană” reprezintă doar o fracţiune din economia ţărilor occidentale, dar 
aceasta depăşeşte, în multe cazuri, economia înregistrată în cazul ţărilor în curs 
de dezvoltare. În cazul ţărilor estice, nu există încă estimări clare la nivel global 
în această chestiune(10). Sistemul actual al conturilor naţional exclude prin 
convenţie activităţile subterane necomercializabile, îndeosebi acelea din 
domeniul economiei casnice. Această parte a „contabilităţii uitate” are 
consecinţe limitate în cazul ţărilor occidentale, în special al ţărilor europene, 
unde activităţile legale nedeclarate reprezintă cea mai importantă parte a 
economiei „subterane”. În ţările în curs de dezvoltare, autoconsumul rămâne 
încă important, iar producţia nonoficială continuă să reprezinte adesea partea 
cea mai importantă a economiei comercializabile. Aşadar, economia 
„subterană” există pretutindeni şi va exista, fapt certificat de însăşi natura sa, 
care este în puternică corelaţie cu natura umană. O adevărată provocare în 
materie de analiză ştiinţifică constă în evidenţierea impactului asupra nivelului 
de dezvoltare economică şi nu atât măsurarea cu obstinaţie a procentului de 
răspândire. Consider că datoria economistului este de a analiza soarta 
conceptelor economice din prisma beneficiului adus individului şi nu limitarea 
la măsurarea sterilă, acţiune care poate fi cel mult apanajul matematicii, 
statisticii sau al altor ştiinţe.  

 
Dreptul de a conceptualiza o realitate care statistic nu mai poate fi 

neglijată 
 
Elemente de natură epistemică şi metodologică în economia „subterană” 
 
Nevoia de epistemologie economică rezidă în însăşi natura conceptuală a 

economiei „subterane”. Epistemologiei îi sunt rezervate chestiuni legate de 
statutul unei discipline ştiinţifice, fiind reprezentată tocmai de acest discurs 
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critic asupra cunoaşterii ştiinţifice (Pohoaţă, 2011, p.11). Etimologia termenului 
epistemologie clarifică necesitatea şi importanţa acestui gen de abordare, care 
însoţeşte fără echivoc orice analiză critică a unui spectru care se vrea a fi 
ştiinţific. Aproape că nu mai putem vorbi despre ceea ce înseamnă economie 
„subterană” fără să îmbrăcăm haina criticului şi pe cea a controversatului. În 
plus, abordarea acestei componente din viaţa economică fără a ţine seama de 
parametri metodologici nu ne va scoate nicicum câştigători de pe calea încâlcită 
şi obscură pe care a apucat-o economia „subterană”. Consider introducerea unor 
elemente de natură epistemică şi metodologică eminamente necesară pentru a 
întregi construcţia naturii economiei „subterane”. Doar aşa putem întregi harta 
argumentelor care să câştige în instanţa logicii şi să susţină dreptul de a 
conceptualiza o realitate care statistic nu mai poate fi neglijată. Componentă 
inevitabilă a vieţii economice, economia „subterană” trebuie neapărat 
conceptualizată cu atât mai mult cu cât “economia ca ştiinţă a rămas o formă de 
geometrie euclidiană, bidimensională.”, iar „Maniera mecanicistă de percepere 
a funcţiilor economiei rămâne însă cel mai mare handicap epistemic...” (11). 
Aceluiaşi risc îi este supusă şi economia „subterană”, cu atât mai mult cu cât 
observăm înclinaţia scrierilor în domeniu spre cuantificare, măsurare, calcul şi 
identificare. Am argumentat incompatibilitatea acestora cu economia 
„subterană” încă din teza de doctorat.  

 
Puterea cauzală a naturii economiei „subterane”  
 
Puterea cauzală a naturii economiei „subterane” mă ajută în demersul meu 

să justific suplimentar dreptul la conceptualizare. În plus, relaţionarea 
economiei „subterane” în sfera spaţiului economic, la nivel mondoeconomic, 
macroeconomic, microeconomic şi instituţional este stringentă pentru 
înţelegerea corectă a fenomenului în sine. Fundamental însă pentru evidenţierea 
puterii cauzale a naturii economiei „subterane” este corelaţia dintre sectorul 
privat şi sectorul public.  

Relaţionarea economiei „subterane” cu sectorul privat şi sectorul public e 
suficient marcată de economistul Joseph E. Stiglitz, care ne atenţionează că 
printre principalele alegeri cu care se confruntă orice societate se numără şi cea 
privitoare la rolul guvernului într-o economie. Acesta susţine că „Succesul 
economic necesită stabilirea unui echilibru între guvern şi piaţă.” Echilibrul, 
despre care Stiglitz aminteşte, este diferit de la o ţară la alta şi de la o perioadă 
la alta, acesta ar putea fi motivul pentru care se lasă aşteptat în majoritatea 
naţiunilor. Mai mult, autorul aruncă vina chiar pe valenţele globalizării, care 
dacă nu sunt implementate corect pot produce daune severe, îngreunând 
stabilirea respectivului echilibru.  
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Pe de-o parte, realitatea ne arată că: „Economia „subterană” este primul şi 
cel mai important semn al insuccesului guvernamental”. Aşa cum timpul a 
demonstrat-o în repetate rânduri, statul este cea mai însemnată organizaţie din 
cadrul unei societăţi, care declară că se preocupă de apărarea interesului social. 
Care ar fi motivul pentru care indivizii ar considera contribuţia lor ca fiind 
justificată? Inegalitatea impozitării şi cea a redistribuirii va exista întotdeauna, 
indiferent de tipul reformelor aplicate de autorităţile statului. Consider că 
inechitatea socială va exista atâta timp cât: „Nici Executivul, nici 
Legislativul...nu sunt în realitate ceea ce teoria ne spune că ar trebui să fie, şi 
anume organe pure ale comunităţii, cu niciun alt gând decât acela de a promova 
bunăstarea generală”, spunea Wicksell în lucrarea sa „A new Principle of Just 
Taxation”. 

Pe de altă parte crearea unui sector privat competitiv este soluţia 
considerată corectă de majoritatea specialiştilor, deoarece statul este în poziţia 
cea mai vulnerabilă în faţa mecanismelor de „State Capture”, atunci când 
puterea economică este concentrată în doar câteva firme sau domenii industriale 
sau când interesele economice concurente nu au real acces la mediile politice 
decizionale. Liberalizarea preţurilor, creşterea transparenţei structurii 
proprietăţii şi conducerii firmelor, introducerea unei mai mari concurenţe pot 
ţine grupurile de interese economice sub control. Cu toate că sectorul privat este 
pe departe mult mai competitiv decât sectorul de stat, aceasta nu înseamnă că 
este ferit de tentaţia corupţiei. Tot realitatea demonstrează că de-a lungul 
timpului mediul privat a adus noi forme de economie „subterană”. 

Avem suficiente motive pentru care să considerăm că economia 
„subterană” poate fi studiată doar în relaţie cu sectorul privat. Activităţile 
subterane analizate sunt cu precădere acelea care reprezintă obiectul acţiunilor 
de sustragere din calea „jumulirii fiscale”, de aceea considerăm că statul prin 
intermediul agenţilor săi, nu ar avea niciun interes bazat pe principii de 
raţionalitate să se auto-eludeze. Din considerentele enumerate anterior susţinem 
că economia „subterană” poate fi studiată cu precădere în relaţie cu agenţii 
privaţi deoarece aceştia sunt cei mai interesaţi să îşi protejeze sursele proprii 
utilizate în spaţiul economic, şi nu agenţii statului, care operează cu surse atrase 
şi nu cu surse proprii. Natura umană este construită în aşa fel încât aceasta 
încearcă să îşi creeze cât mai multe mijloace de satisfacere a trebuinţelor. 
Nevoia colectivă solicită contribuţie din partea agentului individual, care se 
simte agresat atunci când este privat de o serie dintre mijloacele pe care şi le-a 
procurat cu eforturi proprii. Cu cât individul va simţi că a sa contribuţie nu este 
eficient utilizată, cu atât va considera acest efort ca fiind nejustificat şi va 
încerca să se sustragă. De aceea, consider amploarea economiei „subterane” 
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drept fragilitate în relaţia dintre stat şi cetăţean, astfel încât se simte pregnant 
nevoia de îmbunătăţire a acesteia. 

Concluzionând cele de mai sus, nu există niciun motiv care să reziste 
testului raţionalităţii, pentru care economia „subterană“ nu are dreptul la 
existenţă de sine stătătoare şi implicit la conceptualizare cu atât mai mult cu cât 
toate aceste eforturi sunt menite să deservească omul, căci aşa cum spunea 
Ragnar Frisch „Nu aş putea fi fericit, dacă nu aş crede că, în final, rezultatele 
strădaniilor noastre vor fi folosite, într-un fel sau altul, pentru îmbunătăţirea 
vieţii omului obişnuit.”                               
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 Note 
 

(1) Când spun model de ocupare dualist, mă refer la caracterul formal sau informal pe care îl 
poate îmbrăca. 

(2) Este drept că, aşa cum spunea Ion Pohoaţă în lucrarea sa „Fundamente epistemice şi 
metodologice ale ştiinţei economice”, „sarcina supremă a ştiinţei economice şi a 
economistului trebuie să se limiteze la ceea ce a stabilit A. Smith”, tot autorul afirmă că 
„scopul ştiinţei economice este de a ne învăţa cum se ajunge, mai repede şi mai eficient, la 
bogăţie.”, mai mult, consider că în cazul ştiinţei economice scopul nu trebuie să scuze 
mijloacele în orice împrejurare. Astăzi, mai mult ca oricând, randamentul şi bogăţia sunt 
scopul inevitabil al oricărei activităţi economice, consider însă că acestea două devin 
neinteresante în absenţa grijii faţă de natura umană. 

(3) Am justificat utilizarea acestui termen, pe care îl consider corect şi complet pentru 
descrierea conceptului cercetat, în teza mea de doctorat cu titlul „Cantitativ şi calitativ în 
analiza economiei subterane. Cazul României”, Bucureşti, 2009. 

(4) Acest principiu este foarte simplist surprins de autor printr-un exemplu foarte la îndemână. 
Este prezentat un experiment, la îndemâna oricui, prin care dacă punem la un loc mai mulţi 
copii care au în preajma lor foarte multe jucării, aceştia vor încerca fiecare la rândul său să 
îşi aproprie (revendice) cât mai multe jucării şi cu siguranţă pe cele mai frumoase; similar 
procedează adulţii, pe tărâmul economiei, care înconjuraţi fiind de cele trebuincioase vor 
încerca prin mijloacele de care dispun să îşi procure cât mai mult pentru sine. Acest 
exemplu are la bază o explicaţie naturală susţinută de latura egoistă caracteristică naturii 
umane. 
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(5) Propunerea aparţine autorului Emil Dinga în lucrarea „Studii de economie. Contribuţii de 
analiză logică, epistemologică şi metodologică.”, Editura Economică, Bucureşti, 2009. 

(6) Cuvintele lui Adam Smith, în lucrarea The Theory of Moral Sentiments (Teoria 
sentimentelor morale), 1982a, Editura D.D. Raphael and A.L. Macfie, vol. I din Ediţia 
Glasgow a lucrărilor şi corespondenţelor lui Adam Smith (Indianapolis: Liberty Fund). 

(7) Expresie utilizată pentru a desemna comportamentul unei persoane care vrea să obţină un 
avantaj fără să furnizeze ceva în contrapartidă. De exemplu, o persoană care călătoreşte fără 
bilet. Astfel de comportamente apar mai ales în legătură cu bunurile publice al căror consum 
poate fi efectuat simultan de mai mulţi indivizi, fără ca utilitatea resimţită de fiecare în parte 
să poată fi evaluată. Definiţia este preluată din Dicţionarului de Economie, al Catedrei de 
Economie şi Politici Economice, Ediţia a II-a, Editura Economică, 2001, p. 326. 

(8) Astăzi „Caracterul neobişnuit al avuţiei a fost impus în două variante: ca iluzie a egalităţii de 
şanse şi ca suport al accesului statistic la putere.” (Dinu Marin, „Reîncărcarea economiei”, 
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 6/2011, p. 559). 

(9) Pentru că aşa cum susţinea J. S Mill: „singura libertate demnă de acest nume este aceea de 
a-ţi urmări binele propriu, în felul tău propriu, atâta timp cât nu încerci să lipseşti pe alţii de 
binele lor sau să-i împiedici să şi-l dobândească. Fiecare este adevăratul paznic al propriei 
sănătăţi, fie ea trupească, mintală sau sufletească. Omenirea are mai mult de câştigat lăsând 
pe fiecare să trăiască aşa cum crede el că e mai bine decât silind pe fiecare să trăiască aşa 
cum li se pare celorlalţi că ar fi bine”. 

(10) Această situaţie se explică în principal prin lipsa unor date privind dimensiunea economiei 
subterane. În timpul regimurilor comuniste subiectul era interzis, în vreme ce astăzi lipsa 
unor informaţii agregate relevante se explică, parţial, prin procesul accelerat de reforme, 
inclusiv în domeniul contabilităţii naţionale şi al legislaţiei fiscale. 

(11) Vezi Marin Dinu, 2009, „Reconstrucţia ştiinţei economice”, Economie Teoretică şi 
Aplicată, nr. 12/2009 (541) 
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