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Rezumat. Criza actuală este un nou studiu de caz pentru teorii 
privind fluctuaţiile economice. Interpretările acestui fenomen variază de 
la acceptarea caracterului său de regulă în istoria capitalismului 
modern, care aduce corecţii unor excese în comportamentul economic, 
până la evidenţierea unicităţii sale determinate de efectele globalizării 
fără precedent. Economia României a parcurs criza pe fondul unor 
probleme structurale persistente mascate parţial de avântul din perioada 
de creştere economică anterioară. Considerând productivitatea ca 
parametru semnificativ pentru competitivitatea economiei naţionale şi 
creşterea economică sănătoasă ca şansă de recuperare a decalajelor faţă 
de alte ţări europene, lucrarea îşi propune să identifice activităţile 
economice care au contribuit la creşterea economică până în anul 2008 
şi surse potenţiale de revenire economică în următoarea perioadă. Pe 
baza unei analize empirice se urmăresc efectele impuse de criză şi 
înţelegerea semnalelor date de tendinţele productivităţii cu privire la 
măsura în care s-au produs schimbări structurale în economie după 
declanşarea crizei. Întrucât producţia industrială în România a avut o 
revenire rapidă în 2011 comparativ cu alte ţări membre ale UE, analiza 
prezentei lucrări se extinde asupra contribuţiei acestei activităţi la 
creşterea economică. 
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1. Introducere  
 
Dezbaterea privind cele mai potrivite modele de dezvoltare are în prezent 

o nouă abordare, întrucât criza a afectat într-o măsură mai mare sau mai mică 
toate ţările angrenate în fluxurile economice internaţionale. Criza actuală este un 
nou studiu de caz pentru teorii privind fluctuaţiile economice. Potrivit opiniei lui 
Nouriel Roubini, în istoria capitalismului modern crizele sunt regula, nu excepţia. 
Crizele produc pierderi monumentale, distrugând industrii întregi, distrugând 
avuţie şi provocând disponibilizări masive (Roubini, 2010, pp. 35-36). Cauzele 
crizelor pot fi însă diferite. În funcţie de persistenţa şi efectele ei, actuala criză 
poate determina o reconsiderare a fundamentelor teoriei economice.  

Problema restructurării nu este însă strict conjuncturală şi neaşteptată, ci 
pentru unii economişti a fost chiar previzibilă. Încă înainte de orice manifestare 
a crizei în Uniunea Europeană, aceştia au semnalat necesitatea restructurării 
UE, considerând că fără reforme serioase, profunde şi clare, Europa va ajunge 
inevitabil într-o situaţie de declin, iar un declin relativ poate deveni unul absolut 
(Alesina, 2006, p. 3). 

Un subiect care a atras mult atenţia literaturii în domeniul economiei 
politice este rolul crizelor economice şi politice în generarea stimulentelor 
pentru reformă (Agéon, 2004, p. 670). De regulă incertitudinea privind 
consecinţele economice are implicaţii puternice asupra acceptării de către 
populaţie a unor programe de ajustare. Politicile structurale produc efecte 
pozitive pe termen mai lung, în schimb efectele pe termen scurt nefavorabile 
sunt greu de acceptat, mai ales în lipsa unei credibilităţi a programelor de 
reformă. Criza economică impune constrângeri bugetare tari, care pot produce 
restructurări forţate şi în timp scurt. 

O primă posibilitate de contracarare o constituie stabilizatorii automaţi. 
Unele studii arată însă că Europa de Est se caracterizează prin nivel redus al 
stabilizatorilor automaţi. O posibilă explicaţie este aceea că în economiile cu un 
grad mai mare de deschidere stabilizatorii automaţi funcţionează mai slab 
datorită efectelor pozitive ale creşterii cererii asupra altor ţări (Dolls et al., 
2009). Astfel, creşterea interdependenţelor în economia globală reduce 
funcţionarea acestor mecanisme de autoreglare. 

În România procesul de restructurare economică a început în 1990, cu un 
parcurs dificil al procesului de tranziţie către economia de piaţă. Politica de 
privatizare şi politica de restructurare a întreprinderilor şi de introducere a 
disciplinei financiare au fost mult discutate în deceniul trecut. Concluziile unui 
studiu sistematic al modificărilor structurale în România arată că economia 
românească a suferit datorită restricţiilor bugetare slabe (Croitoru, 2003). În 
această perioadă a funcţionat hazardul moral generat de convingerea 
întreprinderilor că statul va găsi o soluţie. Comportamentul specific al 
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întreprinderilor cu pierderi cuprindea finanţări în plus de la furnizori, neplata 
impozitelor etc., practici care au continuat şi după încheierea perioadei de 
tranziţie. 

Motorul creşterii economice începând cu anul 2000 a fost consumul. 
Guvernele au promovat o politică expansionistă cu caracter prociclic. În 
perioada 2005-2008 cheltuielile bugetare s-au dublat în termeni nominali, 
sporind ponderea sectorului public de la 32% la 37% din PIB (Marinaş, 2012). 
Acumularea unor deficite bugetare şi de cont curent în timpul expansiunii 
economice a făcut ca la declanşarea crizei să nu se mai poată apela la politici de 
stimulare a cererii, întrucât ar fi condus la o datorie publică nesustenabilă. 
Constrângerile bugetare tari au impus politica de austeritate în România, ca şi în 
alte ţări ale UE. Acestea pot să diminueze inclusiv efectele ciclului electoral, 
întrucât marja de acţiune pentru stimularea economiei a devenit mult mai 
restrânsă.  

Percepţia firmelor româneşti în 2008 cu privire la riscul unei eventuale 
crize a fost nerealistă. Joldes şi Horobeţ (2008) au arătat faptul că managerii din 
România nu au conştientizat gradul de expunere al companiilor lor la efectele 
crizei. În afara lipsei de expertiză în evaluarea riscurilor, atitudinea mai degrabă 
optimistă la debutul crizei poate fi explicată prin încrederea dată de aderarea la 
Uniunea Europeană şi de obişnuinţa creată de constrângerile bugetare slabe 
anterioare. 

Considerând productivitatea ca parametru semnificativ pentru competi-
tivitatea economiei naţionale şi creşterea economică sănătoasă ca şansă de 
recuperare a decalajelor faţă de alte ţări europene, lucrarea îşi propune să 
identifice activităţile economice care au contribuit la creşterea economică până 
în anul 2008 şi surse potenţiale de revenire economică în următoarea perioadă. 

 
2. Modificări structurale şi implicaţii asupra productivităţii  

 în economia României 
 
După o perioadă în care economia României a cunoscut o evoluție 

pozitivă (2000-2008), ajutată de o conjunctură regională și mondială favorabilă, 
dar și de numeroasele schimbări ce au intervenit în mediul economic intern 
(aderarea la Uniunea Europeană, atragerea de investiții, stabilizarea mediului 
economic), anul 2009 a cunoscut o puternică contracție a economiei (scădere a 
PIB  cu 6,6% față de anul 2008). 2010 a fost cel de-al doilea an de recesiune, 
PIB-ul real fiind cu 1,6% mai mic decât în anul 2009. În 2011 s-a înregistrat o 
creștere economică de 2,5%, pe fondul stabilizării mediului internațional, dar și 
al rezultatelor bune obținute de economia României în industrie şi agricultură. 

Creşterea susţinută a produsului intern brut în perioada 2000-2008 s-a 
datorat creşterii absolute şi relative a serviciilor (comerţ, hoteluri şi restaurante, 
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transporturi, intermedieri financiare şi tranzacţii imobiliare) şi boom-ului 
construcţiilor în perioada 2006-2008 (figura1). Astfel, pe parcursul unui 
deceniu s-a schimbat structura pe ramuri a economiei naţionale prin creşterea 
ponderii serviciilor, în special pe seama reducerii ponderii agriculturii în VAB, 
de la 10,2% în 2000 la circ 7,4% în 2009-2011.  

 
 

 
Sursa: Baza de date Eurostat. 
 

Figura 1. Contribuţia principalelor activităţi la Valoarea Adăugată Brută, 2000-2010 
Milioane euro (anul de referinţă 2005) 

 
Şocul produs de criză se regăseşte în reducerea accentuată a ponderii 

serviciilor din sectoarele comerţ, hoteluri şi restaurante şi transporturi, de la 
26,5% din VAB în 2008 la 24,2% în 2011. Ponderea agriculturii în VAB a 
scăzut de la 8% la circa 7,4% în perioada de criză, cu toate că a existat o uşoară 
creştere a populaţiei ocupate în agricultură, ca soluţie de supravieţuire. Industria 
a înregistrat o creştere continuă, dar lentă, a volumului valoric al VAB după 
2000, ajungând în 2011 la 31% din VAB total, cea mai ridicată valoare din 
întregul interval 2000-2011. 

Aceste schimbări structurale la nivel macroeconomic au avut efect asupra 
nivelului productivităţii muncii. Productivitatea muncii este un indicator 
economic principal ce ne ajută să măsurăm eficiența unei activități sau a 
economiei în ansamblu (Blanchard et al., p. 67). Reducerea ponderii agricul-
turii, care a avut o productivitate de 25-28% din nivelul naţional, şi creşterea 
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ponderii construcţiilor şi intermedierilor financiare cu productivitate mult peste 
medie au fost surse de evoluţie a creşterii productivităţii pe ansamblu. Astfel se 
constată că situaţia productivităţii s-a îmbunătăţit vizibil faţă de Uniunea 
Europeană până la declanşarea crizei (figura 2). 

Criza a determinat nu numai declinul imediat al activităţii în comerţ, 
hoteluri, restaurante şi construcţii, ramuri ce asigură un număr mare de locuri de 
muncă, dar şi o reducere a productivităţii datorată rigidităţilor pieţei muncii. 
Revenirea din 2011 se datorează creşterii absolute a productivităţii din 
industrie. 

Se observă o recuperare mai lentă a decalajelor de productivitate faţă de 
media UE-27 măsurată pe oră lucrată (figura 2). Creşterea numărului de ore 
lucrate suplimentare până în 2008 poate fi  o cauză a diferenţei dintre cei doi 
indicatori ai productivităţii. Criza a mărit decalajul faţă de UE mai accentuat la 
productivitatea orară, semnalând o substituţie a orelor din activităţi mai 
productive cu cele mai puţin productive (agricultură, servicii publice).  

 

 
*PIB calculat la paritatea puterii de cumpărare. 
Sursa: Baza de date Eurostat. 
 

Figura 2. Productivitatea muncii* în România comparativ cu UE-27 
(UE-27 =100%) 

 
Pentru a evidenţia eficienţa activităţii economice, care reflectă şi 

caracteristicile structurale ale economiei naţionale, este necesară şi analiza 
productivităţii resurselor, care indică PIB obţinut pe unitate de consum material 
intern (CMI). CMI măsoară volumul total al materialelor utilizate direct în 
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economie şi cuprinde cantitatea anuală de materii prime extrase în ţara 
considerată, la care se adaugă diferenţa dintre import şi export în unităţi fizice.  

În România productivitatea resurselor a scăzut cu 40% în perioada 2000-
2009 (scădere treptată), în timp ce în UE-27 a crescut în medie cu 17% 
(Eurostat, 2012). Această tendinţă arată eficienţa scăzută a proceselor de 
producţie, corelată cu predominanţa tehnologiilor de nivel mediu şi scăzut. În 
anul 2009 productivitatea muncii a scăzut brusc, iar productivitatea resurselor a 
crescut semnificativ (figura 3). Scăderea CMI este în mare măsură asociată cu 
declinul în construcţii,  industria metalurgică, fabricarea produselor de cocserie 
şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea substanţelor şi 
produselor chimice şi în alte ramuri mari consumatoare de resurse materiale. 

 

 
Sursa: Baza de date Eurostat. 
 

Figura 3. Dinamica productivităţii muncii şi a productivităţii resurselor  
în România (în % faţă de anul precedent) 

 
În condiţiile specifice anului 2009, în România productivitatea muncii pe 

persoană ocupată a fost de 49,2% din media UE-27, productivitatea orară a 
muncii 43%, iar productivitatea resurselor de numai 34%. Soluţia esenţială 
pentru obţinerea unor schimbări structurale favorabile şi creşterea competi-
tivităţii economiei o constituie investiţiile în activităţi ce produc valoare 
adăugată mai mare, oricare ar fi ramura.  

Potrivit unui studiu publicat în iulie 2012 de firma Roland Berger 
Consultants efectuat pe un eşantion de 300 firme din România şi Germania, mai 
mult de jumătate din respondenţii din România consideră că există riscul unei 
noi recesiuni, iar 68% se aşteaptă la un impact negativ mai mare al crizei 
datoriilor suverane. De remarcat este că, în anul 2011, 52% dintre respondenţii 
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din România au afirmat că criza economică din 2008-2009 i-a ajutat 
semnificativ să crească competitivitatea pe termen lung prin restructurare. Pe 
lângă acţiunile de creştere a vânzărilor, managerii acordă prioritate programelor 
de reducere a costurilor şi de creştere a eficienţei. În opinia lor, cele mai mari 
probleme care frânează creşterea sunt oferta insuficientă de forţă de muncă 
pentru calificările cerute şi deficitul de lichiditate.  

 
3. Contribuţii ale industriei la creşterea economică 
 
În perioada 2002-2007, contribuţia industriei la creșterea economică a 

fost de cele mai multe ori devansată de aportul adus de sectorul serviciilor. 
Acest lucru se datorează în primul rând schimbărilor structurale la nivelul 
economiei, serviciile devenind un sector atractiv pentru investiții, având un rol 
decisiv în creșterea economică sustenabilă a economiei (dezvoltarea 
infrastructurii de telecomunicații). De asemenea, sectorul financiar și 
transporturile au avut un aport important la creșterea economică în perioada 
2002-2008. 

Industria a avut un rol decisiv în atenuarea contracției economice din 
2010, contribuind cu +1,2 puncte procentuale la modificarea PIB (tabelul 1). În 
2011 trendul pozitiv a continuat, contribuția acestui sector la creșterea PIB în 
2011 reprezentând mai mult de jumătate din total.  

 
Tabelul 1 

Contribuţia sectoarelor economice la creşterea economică 
(%) 

 PIB 

Agricultură, 
silvicultură, 
piscicultură Industrie Construcţii Servicii 

Impozite 
nete pe 
produs 

2009 -6,6 -0,2 -0,3 -1,1 -3,6 -1,4 
2010 -1,6 -0,4 1,2 -0,8 -1,1 -0,5 
2011 2,5 0,7 1,3 0,3 -0,1 0,3 

Sursa: Anuarul statistic 2011, Buletinul statistic lunar, ianuarie 2012, Institutul Național de 
Statistică (INS). 

 
Putem observa că cea mai mare influență asupra producției industriale în 

perioada analizată a avut industria prelucrătoare. Aceasta a crescut semnificativ 
față de anul de bază 2005, contribuind la dinamica pozitivă a producției 
industriale în perioada 2005-2011, dar având un rol decisiv și în contracția 
acesteia în anul 2009 (tabelul 2). 
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Tabelul 2 
Indicii producției industriale,  pe activităţi principale 

(2005=100%) 
(%) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 
Total 109.3 120.6 123.8 116.9 123.4 130.3 
Industria extractivă 102.4 100.8 100.7 88.7 82.6 86.3 
Industria prelucrătoare 112.5 126.1 130.1 121.6 128.9 136.1 
Energie, apa, gaze 92.3 96.3 96.6 103.4 111.8 118.8 

Sursa: Anuarul Statistic 2011, estimări pe baza detalor din Buletinul statistic de industrie,  
12/2011, INS. 

 
Principalele activități ce influențează în mod pozitiv trendul producției 

industriei prelucrătoare sunt: 
 industria alimentară; 
 prelucrarea lemnului; 
 fabricarea autovehiculelor de transport rutier.  
Activitatea cu cea mai mare influență pozitivă asupra producției 

industriale este „Fabricarea autovehiculelor de transport rutier”, acest lucru 
datorându-se succesului avut de constructorul local de autoturisme Dacia pe 
piețele externe într-o mare măsură, dar și pe piața internă. 

În perioada 2000-2010, după cum putem observa în figura 4, 
productivitatea muncii în industrie a crescut, la fel ca şi în cele trei ramuri 
menţionate mai sus.  

 

 
Sursa: Anuarul Statistic 2011, INS. 

 
Figura 4. Indicii productivităţii muncii pe un salariat (2005=100%) 
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În anul 2009, productivitatea muncii la nivelul economiei naționale s-a 
contractat cu 4,7% față de 2008 și în 2010 cu 0,2% față de anul 2009. În 
schimb, productivitatea muncii în industrie a crescut cu 15% în 2009 față de 
anul 2008 și cu 16% în 2010 față de anul 2009. Acest lucru denotă faptul că 
industria a fost un sector cu eficienţă peste media naţională, reușind să 
contribuie decisiv la atenuarea recesiunii în 2010 și la revigorarea economiei 
în 2011.  

Rezultatul excelent înregistrat de industrie este datorat în mare parte 
eficienței producției. Astfel, numărul persoanelor ocupate din industrie a 
scăzut cu circa 10%, iar valoarea adăugată brută a înregistrat o creștere de 
aproximativ 5% în anul 2010 față de anul 2009. În anul 2011, numărul de 
persoane ocupate în industrie s-a stabilizat, iar valoarea adăugată brută a 
crescut cu aproximativ 2%. 

Pentru a putea avea o analiză completă asupra dinamicii industriei și a 
rolului acesteia în economia națională, vom analiza în cele ce urmează dinamica 
investițiilor din industrie. Rolul investiţiilor este determinant în stoparea 
situaţiilor de criză economică şi înviorare a activităţii economice (Welfens, 
2008, p. 109). Conform estimărilor făcute de către DeLong și Summers (1991), 
o creștere cu un procent a investițiilor va atrage după sine o creștere cu o treime 
din acel procent. La nivel macroeconomic orientarea permanentă a agenţilor 
economici spre investiţii constituie o condiţie obligatorie pentru menţinerea lor 
în competiţie economică şi modernizare. 

După cum putem observa în figura 5, investiţiile nete în industria 
prelucrătoare au avut în perioada 2001-2007 o tendinţă susţinută de creştere. 
Interesul pentru industria extractivă s-a activat abia începând cu anul 2005. 
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Sursa: Anuarul Statistic 2010, INS. 

 
Figura 5. Indicii investițiilor nete în industria din România, 2001-2007 

(2000=100 %) 
 
În 2009 investiţiile nete în industria prelucrătoarea au scăzut cu 32,8%, iar 

în următorul an cu încă 20,8%. Prin urmare creşterea productivităţii din 2009 şi 
2010 (figura 4) se datorează mai degrabă restructurării de personal decât 
modernizării producţiei.  

În 2010 se remarcă o creştere cu 88% a investiţiilor în producţia şi 
furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat. 
Acest lucru se datorează în principal interesului investitorilor pentru sistemul 
energetic. De asemenea au crescut investiţiile în tratarea apelor și recuperarea 
deșeurilor, aceste sectoare fiind vizate de organismele abilitate ale Uniunii 
Europene și având termene limită pentru a fi în concordanță cu cerințele 
impuse. Acest lucru are un impact pozitiv asupra creșterii economice 
sustenabile, astfel de investiții având un efect imediat atât asupra ocupării, cât și 
asupra mediului înconjurător. 

Cu toate că industria a avut o evoluţie comparativ mai bună în anii de 
criză, aceasta are o vulnerabilitate ridicată în faţa condiţiilor economice globale. 
Industria are o puternică tendinţă de reexport şi, respectiv, are o piaţă internă 
relativ slabă ce absoarbe numai în mică măsură importurile industriale. Potrivit 
estimărilor, în primele trei trimestre ale anului 2012 producţia industrială a 
scăzut cu 0,2%, resimţind impactul stagnării economice din UE. Creşterea 
cererii interne şi consolidarea unor segmente ale producţiei industriale cu 
valoare adăugată mai mare constituie soluţii pe termen lung pentru ca industria 
să susţină creşterea economică. 
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Concluzii 
 
Criza a fost previzibilă pentru unii economişti, întrucât în istoria 

capitalismului modern crizele sunt regula, nu excepţia. Constrângerile bugetare 
tari aduse de criză pot impune măsuri de austeritate, care produc restructurări 
forţate ale economiei în timp scurt. Acest lucru se întâmplă mai ales dacă 
politicile expansioniste anterioare au condus deja la deficite bugetare 
importante, astfel că stimularea cererii devine nesustenabilă. 

România a parcurs un proces de restructurare specific perioadei tranziţiei 
la economia de piaţă, care încă nu este pe deplin finalizat. În perioada creşterii 
economice susţinute, bazată pe stimularea consumului, s-au produs schimbări în 
structura activităţilor principale care au determinat o creştere a productivităţii. 
Aceasta se situează încă mult sub media UE.  

Şocul crizei a afectat în primul rând construcţiile, comerţul şi turismul. 
Sursa de revenire a PIB în 2010 şi 2011 a fost industria, care a demonstrat că 
poate contribui la o creștere economică sănătoasă. 

Evoluția pozitivă a producţiei industriale este strâns legată de 
productivitatea muncii și investițiile din acest sector, cu condiţia ca acestea să 
fie orientate spre activităţi cu valoare adăugată mai mare, bazate pe inovație şi 
pe metode de producție nepoluante, având un grad mai mare de sofisticare al 
produselor și un grad mai ridicată de calificare al persoanelor ocupate. O altă 
condiţie este consolidarea pieţei interne pentru bunuri industriale produse în  
România. 
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