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Rezumat. 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. Subiectul este suficient de spectaculos prin natura sa 
astfel încât considerăm necesară apropierea de acesta din perspectivă 
ştiinţifică. În plus, economia „subterană” este un ingredient de neevitat al 
economiei unei ţări, 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. În prezenta lucrarea îmi propun să elaborez o 
teorie care să marcheze dreptul economiei „subterane” la existenţă ca 
subramură a ştiinţei economice. Argumentul principal pentru care susţin 
necesitatea unei astfel de analize consistă în dovezile vremii asupra 
faptului că economia „subterană” este sursă de dezvoltare, subzistenţă şi 
chiar de evadare din periferie pentru economiile subdezvoltate. 
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 Introducere 
 
În prezenta lucrare îmi propun să elaborez o teorie care să marcheze 

dreptul economiei „subterane” la existenţă ca subramură a ştiinţei economice. 
Argumentul principal pentru care susţin necesitatea unei astfel de analize rezidă 
în dovezile vremii asupra faptului că economia „subterană” este sursă de 
dezvoltare, subzistenţă şi chiar de evadare din periferie pentru economiile 
subdezvoltate. În plus, economia „subterană” este un ingredient de neevitat al 
economiei unei ţări. 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. 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, astfel că 
subiectul este suficient de spectaculos prin natura sa încât consider necesară 
apropierea de acesta din perspectivă ştiinţifică.  

Metodele utilizate în analiză au ca scop evidenţierea economiei 
„subterane” drept sursă de subzistenţă şi chiar de evadare din periferie pentru 
economiile subdezvoltate, încercând în egală măsură creşterea şanselor unor 
străpungeri de tip teoretic în domeniul de interes ştiinţific. Pentru 
completitudine, în analiză voi alege pentru fiecare obiectiv un instrument. 
Metodologia utilizată este de natură deductivă şi îmi propun să fundamentez 
ceea ce se numeşte teoria economiei “subterane”. Aceasta constă în analiza 
sistemică, comparativă şi în abordarea complexă a temei cercetate, în funcţie de 
obiectivul final şi cele de etapă avute în vedere. Se vor utiliza instrumente 
specifice precum: clasificarea, sinteza, analiza comparativă statică şi dinamică, 
analiza de corelaţie, metodele inducţiei şi deducţiei, reprezentarea grafică a 
evenimentelor şi fenomenelor investigate. Se simte nevoia unei astfel de 
abordări tocmai datorită naturii temei cercetate; astfel putem spune că 
cercetarea unor fenomene economice poate avea rezonanţă ştiinţifică doar dacă 
utilizarea instrumentelor cantitative este însoţită în permanenţă de o logică 
analitică deductivă sănătoasă.  

Rezultatele cercetării constau în elaborarea unei teorii a economiei 
„subterane” bazate pe o hartă a argumentelor care vin să susţină necesitatea 
unui asemenea demers ştiinţific cu atât mai mult cu cât există dovezi 
consistente conform cărora economia „subterană” este sursă de dezvoltare, 
subzistenţă şi chiar de evadare din periferie pentru economiile subdezvoltate. 

Pentru a răspunde cerinţelor de mai sus, într-o manieră justă, neviciată din 
punct de vedere ştiinţific, am parcurs o serie de materiale relevante pentru tema 
de cercetare, aşa cum se poate observa în lista bibliografică. Dintre acestea 
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amintesc cu prioritate următoarele: Marin Dinu, Economia de dicţionar. 
Exerciţii de îndemânare epistemică, Editura Economică, Bucureşti, 2010, şi 
Emil Dinga, Studii de economie. Contribuţii de analiză logică, epistemologică 
şi metodologică, Editura Economică, Bucureşti, 2009. 

 
Apropierea prin cunoaştere de economia „subterană” 
 
Identificarea conceptuală a economiei „subterane” este primul şi cel mai 

important pas care trebuie făcut pentru cunoaşterea economiei „subterane”. 
Acest pas fiind deja marcat prin demersurile ştiinţifice anterioare voi trece mai 
departe la apropierea de fenomenul economiei „subterane” prin definirea 
acestuia şi delimitarea sferei sale de cuprindere. 

 Cum definim economia „subterană” 
Pornind de la scopul evident economic al activităţilor „subterane”, 

respectiv de maximizare a veniturilor indiferent de metodele şi mijloacele ce 
urmează a fi folosite pentru aceasta, şi de la activităţile eterogene atrase în sfera 
sa de cuprindere, colectivul Catedrei de Economie şi Politici Economice a 
acceptat ca definiţie a economiei „subterane”: ansamblul activităţilor economice 
desfăşurate organizat, cu încălcarea normelor sociale şi ale legilor economice, 
având drept scop obţinerea unor venituri ce nu pot fi controlate de stat.  

Consider că această definiţie poate să accepte în completare atât 
activităţile economice ce presupun autoconsumul, respectiv economia 
autoconsumului, cât şi activităţile economice nemonetizate, respectiv economia 
nemonetizată. La nivel mondial, cele două entităţi sunt agreate drept 
componente ale economiei „subterane” din motiv că acestea scapă evidenţelor 
fiscale, generându-se venituri ce nu pot fi controlate de stat, aşa cum definiţia 
de mai sus solicită. Atunci când se încearcă definirea economiei „subterane”, 
graniţele sunt extrem de greu de aşezat, iar diferenţierile sunt uneori 
imperceptibile. Economia „subterană” este atât produsul unor factori generali, 
cât şi al unora specifici şi poate să suporte structura prezentată mai jos: 
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Sursa: Structura economiei „subterane” prezentată în figura de mai sus este propunerea 

autorului. 
 

Figura 1. Structura economiei „subterane”  
 
Diversele puncte de vedere ale cercetătorilor prezintă o analiză în paralel 

a economiei „subterane” şi a economiei vizibile, sau altfel spus a economiei 
informale şi a economiei formale. Concluzia firească ce se poate desprinde este 
că nu putem vorbi de două tipuri de economie, deoarece economia este una 
singură. Relaţia pe care o consider veridică conform principiilor de bază ale 
logicii este că între economia vizibilă şi cea „subterană” se poate stabili o relaţie 
ca de la parte la parte, împreună formând ansamblul economiei reale a unei ţări, 
după cum se poate observa din figura 2.  
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Sursa: Figura 2 este o adaptare a autorului după schema lui Pierre Pestieau din lucrarea 
L’Economie Soutteraine. 

 
Figura 2. Structura economiei reale 

 
Definiţia pe care o consider potrivită pentru a descrie corect şi complet 

fenomenul este aceea conform căreia economia „subterană” reprezintă 
totalitatea activităţilor economice neoficiale, comerciale şi necomerciale, 
desfăşurate într-o formă organizată, care nu fac obiectul evidenţelor unui 
organism statal, legale sau ilegale, periculoase sau nepericuloase societăţii 
economice şi civile.  

Dacă la nivel mondial preocuparea pentru înțelegerea fenomenelor care 
conduc la perpetuarea şi dezvoltarea economiei „subterane” datează din anii 
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un autor la altul, iar datele furnizate de institutele oficiale de statistică sunt puse 
sub semnul întrebării. Acest lucru se întâmplă pentru că nu există o 
metodologie unitară pentru estimarea componentei „subterane” în cadrul unei 
economii, precum şi din cauza lipsei unor definiţii unitare la nivel global. 
Considerăm că economia „subterană” este produsul atât al unor factori generali, 
cât şi al unora specifici.  
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Două tipuri de economie, aşa cum sunt prezentate în literatură, care au 
compoziţie identică nu au sens să funcţioneze separat şi să fie analizate pe 
poziţie de rivalitate. Ambele tipuri de economie fac parte din viaţa economică 
reală, ambele există datorită unor nevoi reale ale oamenilor, ambele sunt 
capabile să satisfacă un set de nevoi reale ale acestora. Cu atât mai importantă şi 
necesară este luarea în considerare a acestei componente economice cu cât 
politicile macroeconomice sunt fundamentate astăzi doar pentru o parte din 
activitatea economică a unei ţări, şi anume pentru cea înregistrată de indicatori 
precum produsul intern brut, rata inflaţiei, rata şomajului ș.a.m.d., în condiţiile 
în care aceştia iau în calcul doar activităţile declarate şi înregistrate. Restul 
activităţilor existente generatoare de valoare adăugată, ce ocupă ponderi 
considerabile în economiile lumii, sunt lăsate în umbră, nefiind luate în calcul 
atunci când se stabilesc strategii de macrostabilizare şi relansare economică. 
Acest handicap îngreunează posibilităţile de acţiune ale decidenţilor macroeco-
nomici şi face ca politicile adoptate să nu aibă rezonanţă în economia unei ţări. 

 
Cum justificăm existenţa economiei „subterane” 
 
Nevoia unui nou model explicativ al economiei „subterane” se simte fără 

îndoială. Economia „subterană” trebuie tratată ca o componentă a economiei 
oricărei ţări, care există cu sau fără voia noastră. Cred că nu trebuie să începem 
prin a căuta soluţii de combatere ci mai degrabă prin a căuta soluţii de a o 
înţelege şi cunoaşte. Aşadar, cunoaşterea şi înţelegerea unui fenomen este 
principala cale spre utilizarea acestuia în scopuri benefice pentru economie. 

 De ce există economia „subterană”?  
Întrebarea ”De ce există economia „subterană”?” este una la care foarte 

puţini au încercat să găsească răspuns. Încercând câteva răspunsuri putem 
susţine că existenţa economiei „subterane” îşi are seva atât în incapacitatea 
agenţilor din piaţă, cât şi în incapacitatea reprezentanţilor statului: 1. Economia 
„subterană” există pentru că furnizează bunuri economice care răspund unor 
nevoi reale ale societăţii. Fără existenţa componentei cererii, ofertanţii din piaţa 
„subterană” nu ar exista; 2. Economia „subterană” există pentru că s-a dovedit a 
fi o metodă eficientă pentru controlul puterilor globale. Controlul puterilor 
globale este realizat cu mai multă uşurinţă prin intermediul unor operaţiuni 
ascunse şi corupte; 3. Economia „subterană” există pentru că oferă şanse 
manifestării spiritului antreprenorial într-o economie de piaţă. Spiritul 
antreprenorial, de care are nevoie orice economie care se vrea a fi economie de 
piaţă dezvoltată, este inhibat de presiunea fiscală şi aglomerarea birocratică 
dintr-o ţară; 4. Economia „subterană” există pentru că poate exista şi este 
încurajată să existe. Lipsa unui sistem de control foarte bine pus la punct 
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permite dezvoltarea activităţilor economiei „subterane” şi apariţia altora noi;  
5. Economia „subterană” există pentru a oferi portiţe deschise celor în faţa 
cărora se închid porţile de către autorităţile statale. Coerciţia este născătoare de 
idei, cu ajutorul cărora sunt ocolite barierele impuse de autorităţi; 6. Economia 
„subterană” există pentru că reprezintă o sursă reală de dezvoltare, dar şi de 
subzistenţă şi chiar de evadare din periferie pentru economiile subdezvoltate. 

 Cum funcţionează economia „subterană”? 
 Economia „subterană” a făcut dovada unui sistem de economie 

funcţional de-a lungul istoriei. În orice timp şi în orice economie, indiferent de 
nivelul de dezvoltare, economia „subterană” s-a făcut simţită în diferite 
proporţii. Conform unui articol din publicaţia „The Economist” din anul 2008, 
ţările cu cea mai crescută vulnerabilitate faţă de corupţie sunt ţările nou-intrate 
în Uniunea Europeană: România şi Bulgaria. Cu toate că rata de creştere 
economică se arăta ca fiind puternică pe parcursul anului 2008, ameninţările nu 
întârzie să apară, astfel că deficitul de cont curent al Bulgariei se situa la finele 
anului 2008 la nivelul de 24%. Împrumuturile bancare de proastă calitate vor 
expune foarte mult sistemul bancar la falimente, astfel încât se va pune 
problema de câtă asistenţă externă vor beneficia cele două ţări. În plus, ţările 
baltice sunt recunoscute pentru nivelul ridicat al corupţiei, datorat în speţă 
incapacităţii autorităţilor sau a lipsei de voinţă de a controla aceste activităţi. 

În contextul globalizării este eminamente necesară analiza problematicii 
corupţiei. Trebuie ţinut cont şi de faptul că odată ce economia s-a supus 
ordinelor globalizării, fenomenele corupte se propagă cu viteza curenţilor de aer 
rece care învăluie planeta. Dacă analizăm remarcabila lucrare despre corupţie a 
lui Susan Rose-Ackerman (1999), vom găsi că trei dintre cele patru capitole se 
fundamentează pe considerarea corupţiei drept „o problemă economică, 
culturală sau politică”. Friedrich Schneider, expert austriac în materia 
economiei „subterane”, a pus în discuţie prăpastia existentă între interesele 
întreprinzătorilor privaţi da a angaja, în mod ilegal, emigranţi ca strategie de 
supravieţuire în contextul din ce în ce mai competitiv al economiei mondiale şi 
sentimentele cetăţenilor comunitari, care îşi văd locurile de muncă ameninţate 
de o concurenţă neloială, la toate acestea adăugându-se şi cerinţa guvernelor 
proprii de mărire a contribuţiilor bugetare la fondurile comunitare. 

În scopul limitării dezvoltării economiei „subterane” se impun, alături de 
stabilirea de noi măsuri coercitive sau de majorarea sancţiunilor în cazul celor 
deja existente, amplificarea măsurilor economice ce au rolul de a favoriza o 
creştere economică susţinută, a reducerii presiunii fiscale, precum şi realizarea 
unei reale stabilităţi legislative. 

 
 



Ştiinţa economică şi teoria economiei „subterane” 

 
59

 Harta argumentelor care explică existenţă economiei „subterane” 
Mi-am propus să construiesc o hartă a argumentelor care să explice 

prezenţa economiei „subterane” în structura economică a oricărei ţări, astfel 
încât să pot demonstra cum că această componentă este sursă de dezvoltare, 
subzistenţă şi chiar de evadare din periferie pentru economiile subdezvoltate.  

Sistemul libertăţii naturale al lui Adam Smith în economia „subterană”. 
Sistemul propus de Adam Smith este cel în care fiecare individ îşi urmăreşte 
propriul interes spre beneficiul întregii societăţi. Puterile oamenilor, slăbiciunile 
lor, afectele şi dispoziţiile sunt date de către Dumnezeu. Proiectul lui Smith a 
fost să stabilească principiile naturale care guvernează comportamentul 
oamenilor. A încercat să elucideze legile naturale care reglementează legile 
morale. 

Presiunea fiscală trezeşte simţul proprietăţii. Studii psihologice asupra 
comportamentului plătitorului de taxe au demonstrat o creştere simţitoare a 
evaziunii fiscale doar dacă acesta percepe taxa ca fiind incorectă. Dacă 
cetăţeanul conştientizează că taxa este rezultatul unui consens exprimat şi nu un 
decret arbitrar, conştiinţa îl va îndemna la plata datoriilor către stat. Acest 
comportament, pe care majoritatea îl susţinem, este un adevăr de mult ştiut, 
astfel că Adam Smith, în Avuţia naţiunilor, scria: „în acele guverne corupte 
unde există cel puţin o suspiciune generală cu privire la o cheltuială inutilă sau o 
utilizare greşită a venitului public, legile nu sunt respectate în totalitate”. De aici 
trasăm următoarea concluzie: cu cât percepţia generală indică suspiciuni cu 
privire la utilizarea venitului public, cu atât legile vor fi mai puţin respectate.  

Egoism vs. altruism. Fenomenul eludării nu este doar un fenomen 
economic, ci mai degrabă unul social, cu puternice implicaţii psihologice. 
Literatura economică a găsit ieşire cu următorul argument: „este în natura 
omului de a agonisi şi de a evita cât mai mult posibil cedarea unor părţi din 
avuţie” sau „omul are întotdeauna reacţia adversă faţă de autoritate, pe care 
încearcă să o înşele” sau „individualismul este o trăsătură de comportament 
uman mai puternică decât colectivismul” (Le Bars, 1979). Pentru a ne feri de 
jocurile ideologice ca opţiune clară pentru extreme, am simţit nevoia unei 
analize de tipul egoism - altruism. Înţelegerea comună utilizează termenul de 
persoană egoistă, acea persoană care urmăreşte interesul personal cu prioritate şi 
nu doreşte să împărtăşească colectivităţii din avuţia sau realizările sale. 
Conform studiilor sociologice ale lui Anthony Giddens, în care sunt prezentate 
amănunţit treptele evolutive ale speciei umane, prin prisma studiilor lui Charles 
Darwin, putem trage concluzia că specia umană este predispusă „selecţiei 
naturale”, asemenea animalelor din acelaşi teritoriu care luptă pentru supremaţie 
(Giddens, 2000, p. 27). Aceasta însemnând că, pentru a supravieţui şi pentru a 
perpetua specia, fiinţa umană participă la selecţie. Încă de la primele trepte 
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evolutive omul s-a dovedit a fi înclinat spre individualism mai mult decât spre 
colectivism, aceasta rezultând din instinctul primar de autoapărare. Analizând 
comparativ cele două tipuri de comportamente, lumea necuvântătoarelor şi 
specia umană, putem trage următoarea concluzie: animalele atacă doar dacă sunt 
agresate intervenind instinctul de apărare, şi animalele nu sunt fiinţe rele prin 
natura lor, aşa cum şi fiinţa umană îşi declanşează  instinctul de apărare când se 
simte agresată de autoritatea statală, care vine să îi ştirbească veniturile şi să 
descurajeze spiritul antreprenorial. Concluzia este că omul nu s-a născut rău, ci 
are un simţ al apărării extrem de dezvoltat, care îi permite să „perpetueze 
specia” în timp şi spaţiu, instinct fără de care specia umană ar fi sortită 
pierzaniei. Omul se naşte individualist şi implicit cu o latură egoistă dezvoltată, 
iar traiul în colectivitate îl poate învăţa să fie altruist. 

Proprietate privată vs. proprietate publică. Concluzia este că proprietatea 
privată poate conduce la izolare, depărtându-ne de coeziune socială şi uneori de 
cooperare, caracteristici ale modelului european pe care şi ţara noastră l-a 
îmbrățișat. Simţul proprietăţii individuale este cel care stârneşte goana după 
agoniseală. Din dorinţa de a avea mai multe bogăţii individul va fi tentat să 
ocolească plata contribuţiilor către stat şi să fie astfel contribuitor la evaziunea 
fiscală, mai ales dacă acesta simte că efortul său pus în slujba colectivităţii nu 
este răsplătit corespunzător.   

Frauda fiscală, la interferenţa dintre simţul proprietăţii şi conştientizarea 
dreptului de proprietate privată. În urma analizei realizate asupra informaţiilor 
colectate prin intermediul chestionarului şi în urma consultării literaturii de 
specialitate, am ajuns la concluzia că sunt cel puţin două motive care justifică 
percepţia opusă a celor două categorii asupra tendinţei economiei „subterane” 
din România. Primul motiv este acela că respondenţii din sectorul privat sunt 
mai puţin încrezători în capacitatea guvernului de a asigura un pachet de măsuri 
care să îi poată determina pe agenţii din sfera activităţilor „subterane” să treacă 
bariera spre activităţile înregistrate, contabilizate, în contextul în care aceştia 
consideră că frauda fiscală este principala componentă a economiei „subterane”. 
Al doilea motiv este acela că activităţile „subterane” vin din sfera activităţilor 
private în legătură cu statul, iar atât timp cât instituțiile statului nu vor garanta 
proprietatea privată şi nu vor utiliza cu responsabilitate resursele atrase, 
economia „subterană” va continua să ia amploare. 

Existenţa pieţei schimburilor „subterane”. Piaţa schimburilor „subterane” 
are structura unei economii de piaţă globalizată, în care proprietatea este 
garantată, concurenţa este acerbă, preţul este format liber din confruntarea 
cererii cu oferta, libera iniţiativă este la ea acasă şi chiar diviziunea muncii 
funcţionează cu mai mult spor de eficienţă decât funcţionează pe piaţa 
schimburilor vizibile. Pentru a apăra valori precum colectivism şi altruism, 
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entităţi mondiale încearcă să facă demonstraţia intervenţiei în controlul efectelor 
nocive ale economiei „subterane” asupra omenirii. 

Instrumentul principal este, după părerea noastră, crearea unui cadru 
legislativ coerent şi responsabilizarea cetăţenilor faţă de autorităţile care ar 
trebui să ne protejeze. Acest lucru se poate realiza printr-o atenţie sporită din 
partea guvernului faţă de rolul său de institutor al siguranţei naţionale drept 
condiţie de bază pentru o societate în continuă dezvoltare. 

Implicaţiile nivelului fiscalităţii asupra cererii şi ofertei agregate de pe 
piaţa economiei „subterane”. În ceea ce priveşte comportamentul uman faţă de 
impozitare, şi atunci când rata impozitării creşte implicit cetăţeanul trebuie să 
aloce o sumă mai mare plăţii taxelor, intervine instinctual de apărare a 
proprietăţii.  Întrebările fireşti care se pun sunt: 1. care este nivelul optim al 
taxării şi cum se stabileşte acesta? 2. în ce condiții reducerea fiscalităţii ar avea 
efecte pozitive pentru economia României? Concluzia este că de rezultatele 
benefice ale noii impozitări beneficiază doar populaţia cu venituri situate peste 
medie, ceea ce se traduce într-un procent foarte scăzut al populaţiei României. 
Este foarte sigur că o creştere a cererii agregate să depășească cu mult creşterea 
PIB potențial, în condiţiile în care productivitatea muncii înregistrează o 
creştere uşoară. Aşadar, pe termen lung, veniturile fiscale colectate la bugetul de 
stat, din creşterea bazei impozabile, cresc cu o rată mult mai mică faţă de rata de 
scădere a încasărilor la buget ca urmare a aplicării cotei unice, creşte deficitul 
bugetar, apar presiuni inflaţioniste puternice, iar pe termen lung va creşte rata 
inflaţiei.  În condiţiile ceteris paribus, un nivel înalt al consumului prezent 
înseamnă că din ce în ce mai puţine resurse produse de o economie sunt 
disponibile pentru a fi investite în capital productiv. 

Va reuşi o cotă mai mică de impozitare să scoată la suprafaţă economia 
„subterană”? Statistica arată că baza impozabilă nu a crescut în ultima 
perioadă, fapt care confirmă lipsa de reacţie a contribuabililor la stimulentul 
impozitării. Credeți că întreprinzătorul român va fi determinat să declare 
veniturile realizate doar pentru că s-a redus cota de impozitare cu nouă puncte 
procentuale? Acest lucru pare imposibil în condiţiile în care mentalitatea 
românilor este de a câștiga cât mai mult într-un timp cât mai scurt, iar 
responsabilitatea faţă de norme se şubrezeşte pe zi ce trece sub acţiunea 
deformatoare şi destabilizatoare a deciziilor guvernamentale. 

Implicaţiile cotei unice de impozitare asupra economiei „subterane” din 
România. Consider că orice studiu referitor la cota unică de impozitare adoptată 
de România în anul 2005 trebuie să facă referire măcar la cele două aspecte 
esenţiale pe care le are în vedere. Adoptarea cotei unice de impozitare în 
România a adus două modificări importante. O primă modificare constă în 
faptul că s-a adoptat o impozitare uniformă, care înlătură discriminarea fiscală. 
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În felul acesta agenţii economici competitivi nu vor mai simţi pedeapsa unei 
impozitări progresive într-un sistem în care şi aşa nu se simt recompensaţi. O a 
doua modificare constă în reducerea procentului de impozitare de la 25% la 
16%. Aceasta înseamnă că 9% din realizări vor rămâne în buzunarul 
contribuabilului. Numeroase studii susţin cum cota unică de 16% avantajează 
companiile, însă nu aduce mari câștiguri salariaților modești şi adâncește 
dezechilibrele macroeconomice. 

Credibilitatea autorităţilor statului contribuie semnificativ la 
aplicabilitatea unei teorii. Întrebarea care stăruie pe buzele multora este cât din 
economia „subterană” va fi scos la suprafaţă pe seama introducerii cotei unice? 
Răspunsul variază de la o sursă la alta, încercând să ofere estimări pentru o 
situaţie pe care am demonstrat-o deja că nu este de domeniului evidenţei 
cantitative. Dacă au existat efecte sau nu asupra componentei „subterane” a 
economiei româneşti este mai puţin relevant. Important este că această decizie 
nu este suficientă pentru a determina contribuabilul să se conformeze 
impozitării. Consider că această decizie ar trebui însoţită de eforturi susţinute de 
reconstrucţie a responsabilităţii faţă de norme şi instituţii. 

Implementarea cu succes a unei teorii trebuie să ţină seama de specificul 
unei naţiuni. Reducerea impozitului pe profit şi a impozitului pe venit nu au 
fost suficiente pentru creșterea semnificativă a gradului de conformare 
voluntară. O parte importantă din piață nu a reacționat şi a continuat cu vechile 
practici. Motivele nu sunt multe, dar sunt importante şi cred eu că țin, în 
principal, de nivelul foarte mare al contribuțiilor sociale. Astfel, individualismul 
este pus în slujba proprietăţii publice şi generează de cele mai multe ori 
economie „subterană”. Cauza fundamentală este atracţia faţă de avuţie pe care o 
prezintă oamenii, generată din faptul că omul se naşte individualist, egoist. 

Aşadar consider că egoismul pus în slujba proprietăţii private generează 
de cele mai multe ori eficienţă. Comunitarismul pus în slujba proprietăţii 
nonprivate generează coeziune, însă poate conduce la lipsa de randament. 
Economia „subterană” poate fi generată de oricare dintre noi şi cu atât mai mult 
aceia ale căror sentimente altruiste nu au fost dezvoltate armonios în societate. 
Egoismul, trăsătură umană fundamentală, pus în slujba proprietăţii nonprivate 
generează de cele mai multe ori activităţi corupte, cu atât mai mult cu cât 
sistemul este permisiv şi are o structura fragilă.  

Consider că harta de mai jos îşi joacă rolul descriptiv, ajutând la 
justificarea existenţei economiei „subterane”, însă trebuie menţionat faptul că 
analiza ştiinţifică a economiei „subterane” poate fi efectuată doar în legătură cu 
condiţia umană, deoarece natura umană este incognoscibilă, aşadar, nu vom 
putea elabora un model având în vedere că nu putem identifica un 
comportament predictibil.  
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Sursa: schema este realizată de autor pe baza raţionamentelor proprii prezentate pe 

parcursul prezentei lucrări. 
 

Figura 3. Harta argumentelor ce susţin existenţa economiei „subterane” 
 
Este economia „subterană” sursă de dezvoltare economică? 
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imaginat. Astfel că problemele actuale pot avea rezonanță în tratarea unor 
implicaţii ce ţin de economia „subterană”.  Sistemul economic actual nu este 
condus de o mână de oameni, aşa cum foarte mulţi cred astăzi, el are la bază un 
„concept care a ajuns să fie acceptat drept literă de lege: orice creştere 
economică este în avantajul omenirii şi cu cât este mai mare această creştere, cu 
atât mai răspândite sunt beneficiile ei” (Perkins, 2007, p. 14). Această credinţă 
răspândeşte idei conform cărora aceia care alimentează creşterea economică 
trebuie recompensaţi şi idolatrizaţi, iar cei care sunt născuţi săraci să fie 
exploataţi după bunul plac al celor care controlează. Conceptul prezentat 
anterior este totalmente eronat. După cum se ştie, în majoritatea regiunilor lumii 
doar o mică parte a populaţiei beneficiază de creşterea economică, în timp ce  
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Naţiunilor Unite estimează că, dacă am folosi mai puţin de jumătate din această 
sumă, am putea asigura apă potabilă, alimentaţie corespunzătoare, servicii 
sanitare şi educaţia elementară fiecărui locuitor de pe planetă.  

Globalismul, în viziunea lui Marin Dinu, exprimă un stadiu al evoluţiei 
interdependenţelor în care un actor al vieţii internaţionale are un rol 
preponderent în gestiunea resurselor planetei (economice, culturale, militare, 
ştiinţifice, politice etc.). Ordinea rezultată din principiul adversităţii a produs 
polarizare (economică, ideologică), sisteme politice închise (state străjuite de 
graniţe geografice, economice, ideologice, rasiale) sau cooperare subminată de 
suveranitatea naţională (de interesele divergente ale statelor). Stadiul în care ne 
aflăm este cel în care o parte (un stat) controlează întregul (globul), gestionează 
discreţionar puterile globale, exercită unilateralismul deciziilor şi favorizează 
nivelarea diversităţii (inclusiv culturale). Este vorba evident de o formulă 
arhitecturală a vieţii şi regimului internaţional la care s-a ajuns pe căi paşnice 
(Dinu, 2008). Reducerea sărăciei extreme la jumătate până în anul 2015 este 
doar un deziderat, pe cât de frumos pe atât de nerealizabil, deoarece după cum 
observăm în ultimul deceniu al secolului trecut sărăcia, în loc să se reducă, a 
continuat să crească, deşi venitul mondial a fost în creştere, iar, pe de altă parte, 
chiar şi acest procent de doar 0,7% din PIB-ul ţărilor donatoare, ca ajutor oficial 
consacrat dezvoltării, nu s-a efectuat. Doar cinci ţări dezvoltate au atins şi 
depăşit acest procent în anul 2000, pe când contribuţia SUA, ţara cea mai 
puternică din lume, au alocat dezvoltării doar 0,24% (Soros, 2002). Decalajul 
dintre bogaţi şi săraci creşte atât în mod absolut, la nivel mondial între primii 
bogaţi din ţările dezvoltate şi milioanele de săraci din ţările mai puţin 
dezvoltate, cât şi în mod relativ, în ţările în dezvoltare între elitele acestora şi 
majoritatea alcătuită din lucrătorii din agricultură. În acest sens, câteva date sunt 
edificatoare: 1% dintre cei mai bogaţi oameni din lume au tot atât cât 57% din 
populaţia cea mai săracă. Peste un miliard de oameni trăiesc cu mai puţin de un 
dolar pe zi. Aproape un miliard nu au acces la apă curentă, iar 826 de milioane 
suferă de malnutriţie.  

Cine adânceşte decalajul dintre bogaţi şi săraci, dintre ţările dezvoltate şi 
cele în dezvoltare? Date similare sunt susţinute şi de organismele internaţionale. 
În Raportul Dezvoltării Umane al PNUD din 1999 se menţionează: ,,Cu 30 de 
ani în urmă decalajul dintre cincimea bogată a lumii şi restul lumii sărace era de 
30 la 1, în 1990 el a ajuns la 60 la 1, iar în 1999 la 82 la 1. Cincimea cea mai 
bogată îşi însuşeşte 86 % din producţia mondială, iar cincimea cea mai săracă 
doar 1%.” Din cele câteva referiri la ajutorul promis de instituţiile internaţionale 
constatăm că beneficiile globalizării pentru ţările în dezvoltare sunt mici, iar 
preţul plătit este mult prea mare, atât sub raport financiar, cât şi prin 
dezechilibrele economice şi sociale, prin deteriorarea mediului, ajungând chiar 
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la violenţă. În tot acest peisaj economia „subterană” îşi găseşte locul bine 
meritat atâta vreme cât guvernele sunt incapabile să ofere populaţiei cât mai 
mult din cele necesare traiului.  

                                                                                     
Concluzii 
 
Cercetătorii afirmă cu tărie că economia „subterană” poate fi benefică, 

atât timp cât serveşte bunei desfăşurări a mediului economic prin satisfacerea 
cererii pentru serviciile urbane şi micii meşteşugari. Din acest punct de vedere 
sectorul informal asigură spiritul antreprenorial al economiei, poate conduce 
către o creştere a concurenţei, eficienţă sporită şi bariere puternice pentru 
activităţile guvernului care înlesnesc sau chiar inhibă manifestarea 
instrumentelor pieţei. Sectorul subteran poate contribui la crearea de pieţe, 
creşterea resurselor financiare, sporirea antreprenoriatului şi asigurarea 
acumulărilor pentru instituţiile economice şi sociale. Selecţia naturală între 
sectorul formal şi informal, descrisă mai sus, poate furniza un potenţial sporit 
pentru creşterea economică, ceea ce conduce la o relaţie pozitivă între creşterea 
sectorului subteran şi creşterea economică. Sunt evidente efectele benefice ale 
acestor cheltuieli asupra creşterii economice şi asupra impozitului pe venit. 
Având în vedere cele enunţate mai sus, consider că dreptul economiei 
„subterane” la existenţă ca subramură în rândul ştiinţelor economice este 
câştigat, iar argumentul principal consistă în dovezile existente asupra faptului 
că economia „subterană” este sursă de dezvoltare, subzistenţă şi chiar de 
evadare din periferie pentru economiile subdezvoltate.  
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