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Nevoia de soluţii 
 

 
Dedicarea acestui supliment al revistei „Economie teoretică şi 

aplicată” Simpozionului anual al AGER a pornit de la ideea că astfel de 
manifestări publice ale cercetării trebuie cunoscute. Cât de mult aceste 
lucrări vor reuşi să convingă este mai puţin important. 

Revelarea efortului reluat al breslei economiştilor de a se avansa 
şi în acest fel soluţii divers formulate la probleme totuşi reale, unele 
dintre ele aflate sub semnul urgenţei procesului de integrare în Uniunea 
Europeană, este în sine un risc publicistic asumat. Totuşi, este vorba de 
un risc a cărui evaluare nu poate fi făcută decât în sânul comunităţii 
economiştilor. Orice  tentativă de a căuta referenţiale extraprofesionale 
este nu doar contraproductivă, ci şi imorală. 
 
      Redacţia 
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Abstract. This article is expressing the authors’ point of view as 

regards the economic and social evolution of Romania during 2005. After 
highlighting the basic elements of the general frame to consider for 
Romania in 2005, the article develops the analysis by the main sectors of 
activity.  The Gross Domestic Product analysis is performed both in 
comparison with the year 2004 and by its structure, pointing out the 
influence of the factors which contributed to its achievement. 
Furthermore, there are the significant developments by branches of 
activity which are analyzed in a sectorial manner. The analysis is 
performed in correlation with the situation which is going to be imposed 
by the adhesion of Romania to the European Union. The basic aspects are 
suggestively supported and underlined by the synthetic tables and 
diagrams included in the text. 

 
Key words: economy; Gross Domestic Product; inflation; 

unemployment; economic growth.     
 

 

 
Anul 2005 a fost primul din mandatul de 4 ani al actualei coaliţii 

guvernamentale (Alianţa PNL – PD, Partidul Conservator, UDMR şi 
Grupul Independent al Minorităţilor Naţionale), care a încercat să 
transpună în practică programul anunţat în noiembrie-decembrie 2004. 

Orice interpretare făcută în acest moment în legătură cu anumite 
evoluţii ar fi, după opinia autorilor, uşor de considerat ca favorizantă într-o 
direcţie sau alta. 

Desigur, nu poate fi trecută cu vederea atmosfera generală din anul 
2005, în care opoziţia nu a putut să iasă la rampă, fiind măcinată de 
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propriile probleme care la începutul anului 2006 s-au acutizat şi chiar  
„transpus” în practică. 

PSD se confruntă cu unele curente interne, doreşte să-şi schimbe 
imaginea, ceea ce nu este uşor şi, de aceea, preocupările de partid nu s-au 
reflectat pe măsură în ceea ce priveşte activitatea de opoziţie parlamentară. 

La rândul său, PRM a făcut unele, să le spunem, „epurări” care, 
practic, nu au lăsat timp pentru o activitate viguroasă în plan parlamentar. 

De partea cealaltă, a continuat inversarea raportului de forţe în 
cadrul Alianţei PNL – PD, trezindu-se ambiţii de moment, care văd că 
evoluţia nu este cea care să mai justifice algoritmul stabilit în anul 2004. 

Partidul Conservator şi-a schimbat numele de Partid Umanist şi a 
fost privit în continuare, cel puţin de Partidul Democrat, ca „soluţia 
imorală” la care s-a recurs. Despre acest partid este greu de spus dacă s-a 
întărit, a slăbit sau s-a menţinut, dar cert este că a fost preocupat de a 
introduce unele proiecte de legi care, până în prezent, nu s-au bucurat şi 
de accepţiunea (acordul) Coaliţiei.  

UDMR s-a situat pe linia introducerii Legii minorităţilor, s-a 
limitat la a merge pe calea care îi este hărăzită să o aibă în perioada de 
guvernare, de la care nu a lipsit până în prezent. 

Pe acest fond, al unor dispute, Parlamentul nu a avut o activitate 
deosebită, legile adoptate fiind aprobări sau respingeri de ordonanţe şi 
ordonanţe de urgenţă sau legiferări în unele domenii privind punerea în 
practică a Programului de guvernare. 

Guvernul şi-a asumat în două rânduri răspunderea, pe două 
pachete de mai multe legi, pachetul de legi privind reforma justiţiei, 
respectiv pachetul de legi privind sistemul de sănătate din România. 

Acestea vor avea nevoie de corective şi de transpunere în practică. 
Cert este că ele au fost adoptate în perspectiva răspunderii guvernamentale. 

Fără dificultăţi, pentru că toate partidele de la guvernare sau din 
opoziţie au subscris la aderarea României la Uniunea Europeană, începând 
cu luna ianuarie 2007, s-au adoptat legile privind armonizarea cadrului 
legislativ din România cu cel al Uniunii Europene, precum şi posibilitatea 
de a introduce unele modificări la unele legi adoptate anterior. 

În aceste condiţii, putem concretiza că guvernul, care s-a remaniat 
din mişcare, în 2-3 împrejurări, a mers pe calea implementării şi 
respectării cadrului legislativ necesar aderării României la Uniunea 
Europeană, a continuat programul preluat de la guvernarea precedentă şi, 
în cele din urmă, exceptând două cauze obiective, inundaţiile fără 
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precedent din România şi „performanţa” agriculturii, deosebit de slabă, 
mai ales calitativ, au condus la rezultate aşteptate. 

Se aşteaptă, în continuare, modificarea Codului Fiscal, precum şi 
rectificări ale bugetului consolidat care să întrunească şi unele dintre 
cerinţele FMI, care să permită deblocarea negocierilor şi, în această 
perspectivă, primirea „cecului în alb” de care România încă mai are nevoie. 

În ceea ce priveşte pregătirea şi integrarea României în Uniunea 
Europeană începând cu 1 ianuarie 2007, este de subliniat faptul că sunt 
necesare măsuri care să asigure acest cadru şi, mai ales, să faciliteze 
transpunerea în practică a măsurilor postaderare. 

Întrucât în anul 2006 această problemă este de importanţă vitală 
pentru evoluţia României în anii următori,  am consacrat un capitol 
separat, în care sunt prezentate, mai pe înţelesul  tuturor, aceste aspecte. 

Cu această scurtă incursiune, care credem că nu are nicio trimitere 
spre părţi laterale, să revenim la modul în care România este reflectată de 
cifrele, multe dintre ele încă provizorii, înregistrate în anul 2005. 

 
1. Indicatori statistici macroeconomici 
 
Indicatorul cel mai sintetic al României, privind rezultatele 

obţinute în anul 2005, îl reprezintă produsul intern brut, care a fost de 
287,2 miliarde lei noi, exprimat în preţuri curente ale anului 2005. 

Pe baza acestui indicator rezultă că PIB/locuitor a fost de13.822 
RON, ceea ce reflectă o uşoară creştere faţă de perioadele anterioare. 

PIB/locuitor calculat pe baza parităţii puterii de cumpărare a fost 
de 7.600 unităţi paritate de cumpărare standard, care reprezintă  unitatea 
monetară de referinţă la nivelul Uniunii Europene, ca valută 
convenţională ce exclude influenţele diferitelor preţuri naţionale. 

Pe acest fond, deficitul balanţei de comerţ exterior a fost de 10,3 mili-
arde euro, fiind cel mai mare înregistrat de economia României din toate 
timpurile  până în prezent. 

Situaţia creată impune unele discuţii dar, rezumativ, acestea s-ar 
limita la: 

• importurile au crescut datorită cursului pe care l-a înregistrat 
moneda naţională, care s-a apreciat în întregul an 2005, continuând acest 
trend şi în 2006. Pe acest fond, importurile au devenit rentabile întrucât, 
chiar dacă s-a înregistrat o apreciere a monedei naţionale faţă de euro şi 
dolarul SUA‚ de peste 20%, preţurile angro şi en-detail, nu s-au ajustat 
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prin reduceri, societăţile comerciale considerând că este un bun câştigat la 
care nu este cazul să renunţe;  

• pe de altă parte, exporturile şi-au diminuat vizibil posibilitatea de a 
creşte, întrucât această modificare a cursului de schimb faţă de cele două 
valute din coşul valutar de referinţă a fost dezavantajoasă, producţia internă 
devenind  mult mai scumpă pentru export care, în consecinţă, s-a redus; 

• creşterea cu 10,3 miliarde euro a deficitului comercial este mult 
prea mare, adăugându-se la datoria externă şi deficitul consolidat pe care 
îl înregistrează România; 

• în mod normal, deficitul unei ţări, inclusiv al Românei, nu este 
alarmant în măsura în care face parte dintr-un program de împrumuturi 
externe, dirijate pe proiecte, care să nu afecteze avuţia naţională; 

• în contextul în care importurile au avut o înclinaţie spre bunurile 
de larg consum, situaţia poate fi tratată ca negativă. 

Oricum, reţinem că acestea au fost datele care, voluntar sau 
involuntar, au condus la această situaţie 

 

Indicatori statistici macroeconomici* 
 - 2005 - 

Produsul intern brut (mld. RON preţuri curente) 287,2 
PIB/locuitor (RON)           13.282 
PIB/locuitor calculat pe baza parităţii puterii  
de cumpărare                                                                

7600 
PCS**) 

Investiţii străine directe la sfârşitul anului 2005 (mil. euro)  20130,4 
 - în % - 
Creşterea PIB 2005/2004 4,1 
Rata de ocupare 57,7 
Rata şomajului BIM 7,2 
Rata inflaţiei dec. 2005/dec.2004 8,6   
Dinamica câştigului salarial mediu net 123,7 
Indicele producţiei industriale 2005/2004 102,0 
Indicele producţiei agricole 86,1 
Indicele volumului investiţiilor 113,4   
Dinamica exporturilor 109,0 
Dinamica importurilor 118,7 

 *) date provizorii 
 **) PCS - Paritatea de cumpărare standard reprezintă unitatea monetară de 
referinţă la nivelul  UE ca valută convenţională care exclude influenţa diferenţelor 
de preţuri naţionale.  
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2.  Evoluţia produsului intern brut în 2005 
 
În anul 2005, PIB estimat este de 287,2 miliarde RON, cea ce 

înseamnă o creştere cu 4,1% înregistrată faţă de rezultatele anului 1994. 
Subliniem faptul că această creştere a fost afectată de contribuţia 

negativă a agriculturii, care a fost de 1,7% negativă, în condiţiile în care 
dacă şi în acest domeniu de activitate se obţinea cel puţin un ritm 
constant, creşterea ar fi fost de cel puţin 5,8%. 

Putem aprecia că nivelul de creştere a PIB în 2004, respectiv 8,4%, 
a fost şi poate rămâne un nivel de vârf, de referinţă, pentru economia 
românească, mai ales în perspectiva aderării la Uniunea Europeană când, 
în mode cert, se vor impune o serie de ajustări care nu vor mai depinde 
numai de dorinţa sau situaţia concretă din ţara noastră, ci şi de politica 
armonizată a Uniunii Europene. 

Produsul intern brut pe locuitor a înregistrat o scădere cu 33%, 
semnificativ pentru nivelul României. 

Comparând nivelul de creştere a PIB al României cu unele ţări din 
Uniunea Europeană, vom vedea că , exceptând Lituania, care a avut o 
creştere a PIB de 8,8% în 2005, faţă de 2004, Cehia, cu o creştere de 6% 
în aceeaşi perioadă şi Ungaria, care a înregistrat un ritm similar cu al ţării 
noastre, restul ţărilor au înregistrat creşteri ale PIB mult inferioare celui 
realizat de România. 

Astfel, Olanda înregistrează o creştere de doar 0,9%, Belgia 1,4%, 
Germania 0,9%, Italia înregistrează o creştere zero, Finlanda 2,1%, 
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 1,8%, Slovenia 3,9%, 
Danemarca 3,4%, iar pe totalul Uniunii Europene (cele 25 de ţări), 
indicele mediu de creştere a PIB a fost de 1,6%. 

Aşezată în această serie de date, vedem că România s-a situat în 
partea de sus cu nivelul de creştere al PIB într-un an pe care îl putem 
aprecia ca dificil din punct de vedere al evoluţiei condiţiilor naturale. 

 
Creşterea PIB 2005/2004  
România şi unele ţări UE 

– % – 
ROMÂNIA 4,1 
UE (25) 1,6 
Belgia  1,4 
Cehia  6,0 
Danemarca 3,4 
Finlanda 2,1 



România în Uniunea Europeană. Potenţialul de convergenţă 

 

14

14

Germania 0,9 
Italia  0,0 
Lituania  8,8 
Olanda 0,9 
Polonia 3,2 
Regatul Unit 1,8 
Slovenia 3,9 
Ungaria  4,1 

* Notă 
• PIB estimat 2005 = 287,2 mld. RON 
•  Creşterea PIB în 2005 (4,1%) cu circa 1%  sub creşterile (relativ constante, în 
jur de 5%) din  
             2001-2003; 
•  Scăderea semnificativă faţă de 2004 (an de vârf al seriei) – 8,4%; 
•  PIB/locuitor PPS – 33%. 

 
3. Factorii de creştere a produsului intern brut pe categorii  
de resurse 
 
În anul 2005 PIB s-a realizat pe seama activităţii desfăşurate în 

principalele ramuri ale economiei naţionale. 
Contribuţia a fost diferită din punctul de vedere al valorii adăugate 

brute ce s-a realizat la nivelul fiecărei ramuri. Impozitele nete pe produs 
şi-au adus o contribuţie de creştere de 1%, activitatea serviciilor a 
determinat o creştere de 3,6% a PIB, construcţiile şi industria şi-au adus o 
contribuţie individuală de câte 0,6% fiecare. 

Agricultura, silvicultura şi piscicultura  au avut o contribuţie negativă 
de 1,7%, toate la un loc conducând la o rată de creştere a PIB de 4,1%. 

Produsul intern brut a fost realizat pe categorii de resurse prin 
contribuţia evoluţiei din următoarele ramuri: agricultura a înregistrat o 
scădere de 13,9%; industria a avut o creştere de 2,5%; construcţiile 9,9%; 
serviciile 8,1%, valoarea adăugată brută în totalitate a înregistrat o 
creştere de 3,4% iar impozitele nete pe produs au crescut cu 9,2%.  Putem 
aprecia că au avut o influenţă pozitivă asupra realizării PIB serviciile, 
industria, construcţiile şi impozitele pe produs, care în cifre relative au 
contribuit cu 5,8% la creşterea valorii adăugate brute, iar agricultura a 
avut o influenţă negativă, de 1,7%. 
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Contribuţia ramurilor la formarea PIB în 2005 
                                                                        %  faţă de anul 2004  

Produs intern brut    104,1 
Agricultură   86,1 
Industrie            102,5 
Construcţii         109,9 
Servicii*               108,1 
VAB – total        103,4 
Impozite nete pe produs  109,2 

* Activităţile din servicii şi construcţii au avut o contribuţie de 54,8% la formarea 
PIB. 

 
Activităţile din servicii şi construcţii, împreună, au avut o 

contribuţie de 54,8% la formarea PIB, ceea ce înseamnă un fapt pozitiv 
pentru economia României, care s-a restructurat, a renunţat la o serie de 
subramuri ale industriei, angajându-se pe făgaşul dezvoltării producţiei 
serviciilor, al construcţiilor ş.a.m.d.p., element care trebuie interpretat ca 
atare. 

 
Factori de influenţă ai creşterii PIB în 2005 

pe categorii de resurse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Influenţă pozitivă: servicii, industrie, construcţii, impozit pe produs  +5,8%  
Influenţă negativă: agricultură     -1,7% 

 
 

Produs 
intern brut 

4,1%

Agricultura,  
silvicultura,  
piscicultura 

 -1,7% 
Industrie 

0,6%

Construcţii 
0,6%

Servicii
3,6%

 

Impozite 
nete pe 
produs 

1,0%

-2 0 2 4 6
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4. Realizarea produsului intern brut pe categorii de utilizări 
 

Din punct de vedere al „utilizărilor”, la realizarea PIB în anul 2005 
şi-au adus contribuţia: variaţia stocurilor, exportul net, formarea brută de 
capital fix, consumul final colectiv al administraţiei publice, consumul 
final individual al gospodăriilor populaţiei. 

În analiza datelor pe anul 2005 trebuie să pornim de la situaţia 
concretă pe care a înregistrat-o ţara noastră în acest an. 

Aşa, de pildă, variaţia stocurilor a avut o contribuţie de – 1,1%, 
adică a condus la deprecierea PIB, iar exportul net, adică diferenţa dintre 
exporturi şi importuri, a avut un efect determinant, de – 5%. 

În aceste condiţii constatăm că la realizarea PIB din punct de 
vedere al utilizărilor, au contribuit doar formarea brută de capital fix, cu 
2,8%, consumul final colectiv al administraţiei publice, cu o creştere de 
0,5%, consumul final individual al gospodăriilor populaţiei, cu o creştere 
de 6,9%, ceea ce conduce la următoarele concluzii: 

• influenţele pozitive la realizarea PIB din punct de vedere al 
utilizărilor au avut-o consumul final individual al gospodăriilor 
populaţiei, consumul final colectiv al administraţiei publice şi formarea 
brută de capital fix, toate, împreună, determinând o creştere de 10,2%; 

• au avut o influenţă negativă deosebită la formarea PIB exportul net 
şi variaţia stocurilor, pe baza cărora s-a înregistrat o depreciere de – 6,1%. 

 

Evoluţia structurală a PIB în 2005 
 

– % faţă de anul 2004 – 
Produsul intern brut 104,1 
Consumul final efectiv 108,5 
Consumul final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 109,0 
Consumul final colectiv efectiv al  administraţiilor publice 104,9 
Formarea brută de capital fix 113,0 
Exportul de bunuri şi servicii 107,6 
Importul de bunuri şi servicii 117,2 
Cerere internă + 8,3% 

 

Analiza la acest capitol al factorilor de influenţă ai creşterii PIB pe 
categorii de utilizări poate fi reliefată şi prin analiza ritmului în care au 
crescut în 2005, faţă de 2004, categoriile de utilizări luate în calcul la 
realizarea PIB. 

Astfel, produsul final efectiv, adică consumul final individual al 
gospodăriilor populaţiei şi consumul final colectiv al administraţiei 
publice, împreună, au crescut cu 8,3%.  
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O creştere mai accentuată, de 9%, s-a înregistrat în consumul final 
individual efectiv al gospodăriilor populaţiei, în timp ce consumul final 
colectiv efectiv al administraţiei publice a crescut cu 4,9%. 

Un efect pozitiv l-a avut ritmul în care a crescut formarea brută de 
capital fix, respectiv 3%. 

În domeniul schimburilor economice externe, exportul de bunuri şi 
servicii a avut un ritm ascendent, crescând cu 17,5% faţă de anul 
precedent, dar importurile de bunuri şi servicii au crescut mult mai 
vertiginos, cu 23,9%, ceea ce a condus la debalansarea, prin înregistrarea 
unui deficit, a balanţei comerciale externe, cu efect imediat de consum de 
5% din PIB, compensat pe seama celorlalţi factori (utilizări). 

Din analiza datelor globale, rezultă că cererea internă de bunuri şi 
servicii a crescut în anul analizat cu 8,3%, ceea ce se situează într-un ritm 
apropiat de cel al inflaţiei, în sensul că indicatorul PIB şi elementele 
structurale componente sunt exprimate în analiza anului respectiv în 
preţurile curente. 

 

Factori de influenţă ai creşterii PIB în 2005 
pe categorii de utilizări 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă: 
 Suma influenţelor pozitive : 

- consumul final individual al gospodăriilor populaţiei, consumul final al 
administraţiilor publice şi formarea brută de capital fix + 10,2%  

  Influenţa negativă: 
    - exportul net, variaţia stocurilor - 6,1% 
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5. Realizarea produsului intern brut pe forme de proprietate 
 
Din analiza efectuată rezultă că în anul 2005, pentru care datele sunt 

provizorii, sectorul privat a contribuit cu 70,4% la formarea PIB Reducerea 
ponderii sectorului privat a fost determinantă, în special, prin valoarea 
adăugată brută din agricultură, care a scăzut de la 97,8% în 2004 la 95,5% în 
2005. Este normală această influenţă deoarece în 2005 agricultura s-a 
confruntat cu condiţii naturale negative.  

Într-o comparaţie cu perioadele anterioare, se constată că această pon-
dere a sectorului privat la realizarea PIB este mai mică decât în anul 2004, dar 
superioară celorlalte perioade anualizate din 2000, şi chiar din 1990 până la zi. 

În anul 2005, pe care îl analizăm, s-a constatat creşterea ponderii 
sectorului public în valoarea adăugată brută din construcţii, ca urmare a 
refacerii infrastructurii şi a caselor distruse de inundaţii, activităţi finanţate  de 
la bugetul de stat. Pe acest fond, sectorul privat, fiind mai puţin prezent în 
acest domeniu, a avut o influenţă mai mică la formarea PIB. 

Important este că ritmul ascendent de creştere a ponderii sectorului 
privat la realizarea valorii adăugate brute pe ramuri ale economiei naţionale 
şi, în final, la formarea PIB, s-a menţinut şi s-a accentuat. Există încă o 
pondere de 29,6% care trebuie să constituie un element de valorificat în 
perioadele următoare. În acest sens, este evident că privatizarea altor ramuri 
de activitate ori extinderea privatizării în ramurile deja privatizate va avea 
efectul scontat. 

Trebuie făcută remarca referitoare la faptul că nu întotdeauna o astfel 
de analiză este pertinentă deoarece vor fi, şi vor rămâne, sectoare de activitate 
absolut importante pentru economia naţională la care statul trebuie să îşi 
menţină atributul de proprietar. 

 

Produsul intern brut 
– ponderea sectorului privat în 2003-2005 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Date semidefinitive. 2) Date provizorii. 
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6. Investiţii străine directe 
 
Anul 2005 a fost unul în care o serie de sectoare de activitate au 

continuat să se privatizeze, cele deja privatizate au continuat să-şi sporească 
patrimoniul (capitalurile), prin atragerea de noi investiţii autohtone şi străine, 
aspect demn de luat în consideraţie din punct de vedere al efectelor asupra 
structurii economiei naţionale. 

Investiţia străină directă a crescut vertiginos în anul 2005, pe seama 
înfiinţării de noi societăţi comerciale cu participare străină, a sporirii 
capitalurilor sociale sau altele la societăţile deja existente ori prin privatizarea, 
cu participare străină, a unor importante sectoare de activitate. 

În aceste condiţii, conform datelor furnizate de BNR, rezultă că în 
2005 valoarea totală a investiţiei străine directe în România a ajuns la 20,13 
miliarde euro. Aceasta reprezintă o creştere de peste 5 miliarde euro, 
comparativ cu anul precedent, ceea ce înseamnă un fapt important. Din 
această sumă 3,75 miliarde euro provin din procesul de privatizare a Băncii 
Comerciale Române. 

Investiţia străină directă în România a crescut astfel în 2005 cu 33,8% 
faţă de 2004. 

În anul 2005, 80% din investiţiile străine directe s-au localizat în 
sectorul „intermedieri financiare şi asigurări” şi numai 20% în sectorul 
„întreprinderi nefinanciare”. 

De asemenea, la sfârşitul anului 2005, investiţia directă a rezidenţilor 
români în străinătate a fost de 205,4 milioane euro, aceasta fiind o contribuţie 
ce a putut fi măsurată prin sistemul de documentare existent în ţară. 

 

Investiţii străine directe (ISD) în 2003-2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Date rectificate.  **) Date provizorii. 
Sursa: BNR. 
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7. Evoluţia inflaţiei (preţurile de consum) 
 
Un element important în aprecierea evoluţiei economice a unei ţări 

într-o perioadă de timp este cel privind modul în care au evoluat preţurile 
de consum, pe total, precum şi pe grupe de mărfuri şi servicii, dar şi prin 
comparaţia duală cu ţinta planificată, prognozată şi rezultatele anului 
precedent.  

În contextul în care au existat preocupări pentru ajustarea 
sistemului de colectare a veniturilor, bazat pe cota unică de impozitare, 
precum şi de aducere a Codului Fiscal la termeni corelativi cu situaţia 
concretă din ţară, în anul 2005 s-au produs o serie de evenimente ce 
merită a fi subliniate. 

• În primul rând, discuţiile succesive şi, aş putea spune, fără ţintă 
finală, dintre Guvernul României şi FMI, s-au blocat datorită nivelului 
diferit de înţelege a conceperii şi funcţionalităţii bugetului de stat şi, mai 
larg, a bugetului consolidat. Au existat câteva elemente cu care FMI, 
intransigent şi doritor să vadă o economie de piaţă în acţiune, nu a fost de 
acord. Aşa, de pildă, au fost multe preocupări pentru a determina FMI să 
accepte un deficit de până la 1% din PIB sau de a accepta încă situaţia de 
a se impune unele subvenţionări la nivelul economiei naţionale. 

Pe de altă parte, în ideea de a-şi respecta promisiunea electorală, 
Coaliţia de la guvernare nu a acceptat sugestia FMI de a sprijini 
colectarea suplimentară de venituri prin impunerea unor taxe majorate. Se 
avea în vedere fie majorarea cotei de TVA, dacă nu la toate produsele şi 
serviciile, măcar la o parte dintre acestea, fie creşterea cotei unice de 
impozitare cu câteva procente sau, ca ultimă alternativă, introducerea 
unor alte taxe sau impozite. 

Coaliţia aflată la guvernare şi-a asumat răspunderea de a merge pe 
exerciţiul conceput în campania electorală şi propus în Programul de 
guvernare, chiar dacă în interiorul ei existau partide, cum este cel 
conservator, care au solicitat şi solicită reducerea cotei de TVA la  unele 
produse de consum şi utilitate zilnică, existând astfel „dezacordul”, cel 
puţin pentru o perioadă de timp, între cele două părţi aflate în dispută. 

Să spunem că s-a produs doar o suspendare a acestor acorduri 
„stand-by”, acceptate o singură dată din 1990 până în prezent, şi să 
sperăm că se poate ajunge la redresarea situaţiei. 

• Al doilea fenomen esenţial al anului 2005 a fost evoluţia 
divergentă între indicele preţului de consum pe total şi pe structură, 
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comparativ cu evoluţia şi aprecierea monedei naţionale, Leul Nou, în 
raport cu cele două valute ce constituie coşul valutar, euro şi dolarul SUA. 

De câţiva ani încoace, ca urmare a politicii Băncii Naţionale a 
României, care şi-a asumat răspunderea de a ţinti şi fixa inflaţia la 
anumite cote, evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale a urmat o 
traiectorie pozitivă din punct de vedere economico-financiar, dar cu efect 
dezastruos asupra exporturilor româneşti, pentru cei care lucrează în 
străinătate şi îşi duc traiul în ţară şi neconform cu situaţia economică 
propriu-zisă. 

Pe acest fond, întâlnim o apreciere semnificativă a monedei 
naţionale, în contrast cu creşterea peste aşteptări a ratei inflaţiei, pe total 
şi în structura pe produse şi servicii. 

• Un element esenţial în anul 2005 l-a constituit punerea în 
practică a denominării leului. Cunoaştem din teorie că un element 
important asupra aprecierii modului în care evoluează inflaţia  îl 
constituie şi masa monetară aflată în circulaţie.  

Din acest punct de vedere putem desprinde două evoluţii 
contradictorii. Pe de o parte, creşterea înclinaţiei spre consum a populaţiei 
şi, de aici, imperativul de a se lua măsuri de stopare a acesteia. Astfel, s-au 
redus, într-o primă fază, dobânzile la depozitele populaţiei după care, pentru 
a creşte atractivitatea spre economii, acestea au fost din nou majorate cu un 
singur scop: acela de a tempera dorinţa de consum a populaţiei. 

Pe de altă parte, în preocuparea de ţintire a inflaţiei şi, dacă vreţi, 
de o oarecare fetişizare a evoluţiei concrete a acesteia, s-a înscris şi 
termenul prea lung de scoatere din circulaţie  a cupiurii vechi şi 
introducerii celei noi. În mod normal, acest proces ar trebui să fie  mult 
mai scurt, în sensul că ceea ce iese din sistemul bancar către exterior 
(persoane fizice şi juridice) ar fi trebuit să fie numai în monedă nouă, iar 
ceea ce se retrage prin sistemul de tranzacţii pe piaţă să fie stocat şi scos 
din circulaţie. 

Se poate greşi într-o astfel de analiză, dar există şi posibilitatea de 
a crede că masa monetară tangibilă de pe piaţă este ceva mai mare, 
cunoscută doar de Banca Naţională. 

Iată de ce procesul de denominare, altfel efectiv şi bine pus la 
punct, poate masca şi justifica diferenţa dintre cursul de schimb,  realizat 
de cele mai multe ori prin măsuri de strategie administrativă a Băncii 
Naţionale, decât ca efect al economiei armonizate, în acţiune. 
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Evoluţia preţurilor de consum pe total şi pe grupele de 
mărfuri şi servicii în anul 2005 comparativ cu anul 2004 – în % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Un alt element specific anului 2005 a fost preocuparea 
permanentă a executivului, dar mai ales a Băncii Naţionale, de a se 
respecta obiectivele declarate cu privire la ţintirea inflaţiei, în sensul că, în 
câteva rânduri, această ţintire a fost scăpată de sub controlul propriu-zis 
dar, în cele din urmă, s-a aliniat aproape de nivelul anului 2004, fiind de 
108,6% faţă de 109,3% cât a fost în anul precedent. 

Pe fondul acestor elemente care, alături de altele, concurează la 
impunerea ritmului de creştere a ratei inflaţiei, trebuie arătat că acest 
indicator este calculat pe trei grupe mari de mărfuri şi servicii, respectiv: 
mărfuri alimentare, care au cunoscut o creştere de 5,7%; mărfuri 
nealimentare, cu o creştere de 9,8%, şi servicii, cu o creştere de 13,1%. 

În ponderea luată în calcul pe baza relaţiei mărimilor relative a 
rezultat această creştere de 8,6%. 

Semnificativ ar fi că din grupa „mărfuri alimentare”, ale căror 
preţuri au crescut, în medie, cu 5,7%, creşteri deosebite au înregistrat 
legumele şi conservele, 21,4%, ouăle, 16,2%, şi altele. 

Dintre mărfurile nealimentare, cu o creştere medie de 9,8%, gazele 
au înregistrat o creştere de 36,5%, energia termică 20%, iar la capitolul 
servicii au crescut costul transportului aerian cu 32%, apă – canal – 
salubritate cu 25,7%. 

O altă posibilitate de analiză asupra creşterii indicelui preţurilor de 
consum ar fi considerarea influenţelor preţurilor administrate care, în 
medie, au înregistrat creşteri de 15,5%.  

Şi aici ar fi de observat, dacă am face o analiză atentă, că numai 3-4 
grupe de produse au avut o creştere deosebită şi au determinat 
imposibilitatea atingerii ţintei planificate. Aşa, de pildă, taxele de consum 
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(pe viciu), respectiv accizele la produsele din alcool, tutun, dar şi la 
bunurile de lux, produse cum sunt gazele naturale sau energia termică au 
fost deosebit de mari, cu influenţă majoră asupra ritmului de creştere a 
indicelui preţurilor de consum (inflaţie). 

Analiza indicilor preţurilor de consum efectuată comparativ cu 
media anuală a celor 2 ani evidenţiază pentru 2005 o creştere  de 9% faţă 
de anul anterior. 

Mărfurile alimentare au avut o creştere de 6,1%, mărfurile 
nealimentare de 11,3%, iar preţurile serviciilor au crescut cu 10,5%. 

Din compararea datelor înregistrate decembrie 2004-decembrie 
2005, creşterea inflaţiei a fost de 8,6%, cele trei grupe de mărfuri şi 
servicii având creşteri după cum urmează: mărfuri alimentare – 5,7%, 
mărfuri nealimentare – 9,8%, iar serviciile – 13,1%. 

Din punct de vedere al ratei medii lunare, creşterile au fost de 
0,7% pe total, iar în structura celor trei elemente de calcul 0,5% pentru 
mărfuri alimentare, 0,8% pentru mărfuri nealimentare şi 1% pentru 
servicii. 

Ar fi multe de spus în această direcţie, dar pentru o imagine 
sintetică  asupra indicelui preţurilor de consum rămâne pe această analiză. 

 
8. Indicii producţiei industriale 
 
Indicii producţiei industriale în anul 2005 reflectă o creştere cu 2% 

faţă de anul precedent, fiind influenţaţi de restructurarea sectorului 
extractiv, precum şi de scăderea producţiei în lohn, care a determinat 
înregistrarea unui ritm mai lent în industria prelucrătoare. 

Ritmurile de creştere în domeniul industriei au fost diferite, 
înregistrându-se totuşi creşteri la unele categorii, cum este industria 
alimentară şi a băuturilor, cu un ritm de creştere de 3,5% şi cu o pondere 
de 5,6% în ramura respectivă, din care 3,6% reprezintă producţie în lohn.  

Rezultate bune s-au obţinut, de asemenea, în industria prelucrării 
lemnului şi a produselor din lemn (122,5%), edituri, poligrafie şi 
reproducere pe suporţi a înregistrărilor (115,1%), prelucrarea ţiţeiului, 
cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari (113,4%), 
mijloace de transport feroviar şi rutier (134,9%), mobilier şi alte activităţi 
industriale. 

De reţinut că aceste alte activităţi sau ramuri au avut ponderi mici 
în  totalul activităţii industriale din ţara noastră. 
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Reduceri mari au înregistrat o serie de ramuri cum sunt: producţia 
de textile (89,9%), articole de îmbrăcăminte (84,1%), pielărie şi 
încălţăminte (88,1%), produse din cauciuc şi mase plastice (93,2%), 
fabricarea materialelor de construcţii şi alte produse din minerale 
nemetalice (97,6%) şi maşini şi echipamente (98,8%). 

Primele trei categorii, produse textile, articole de îmbrăcăminte şi 
pielărie şi încălţăminte, şi-au desfăşurat producţia în lohn, înregistrându-se 
un ritm de temperare, care va putea să aibă efecte şi în perioadele viitoare. 

Ramuri cu creşteri deosebite, 
anul 2005*) faţă de 2004 

 Indicele 
producţiei 
industriale 

Ponderea 
ramurii în 

total industrie 

Ponderea producţiei 
realizate în lohn, în 
ramură, în 2005 

Alimentară şi băuturi 103,5 15,6 3,60 
Prelucrarea lemnului şi a 
produselor din lemn 122,5 2,8 4,07 

Edituri, poligrafie şi 
reproducerea pe suporţi a 
înregistrărilor 

115,1 2,2 0,62 

Prelucrarea ţiţeiului, 
cocsificarea  
cărbunelui şi tratarea 
combustibililor nucleari 

113,4 3,2 11,21 

Mijloace de transport 
rutier 134,9 3,0 6,98 

*) Anul 2005, date provizorii. 
 
Industria, în ansamblu, a rămas pe o poziţie pozitivă, în sensul că a 

contribuit cu 0,6% la realizarea PIB. 
Procesul de privatizare va putea să conducă, în perioadele 

următoare, la noi scăderi, atât a ritmului şi volumului producţiei unor 
ramuri, cât şi a contribuţiei totale pe care o poate avea industria la 
realizarea PIB, prin valoarea adăugată brută realizată. 

Productivitatea muncii pe un salariat, în industrie, a crescut cu 
5,2% în anul 2005 faţă de 2004. Acest ritm reprezintă mai puţin de 
jumătate din creşterea productivităţii muncii înregistrate în 2004 faţă de 
anul anterior. 

În anul 2005, totalul resurselor de energie primară a reprezentat 
48,763 milioane tone, din care producţie internă 27,461 milioane tone, iar 
din import 21,302 milioane tone. 
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Ramuri cu reduceri deosebite, anul 2005*) faţă de 2004 
 

 Indicele 
producţiei 
industriale 

Ponderea 
ramurii în 

total industrie 

Ponderea producţiei 
realizate în lohn, în 

ramură, în 2005 
Produse textile 89,1 3,07 38,37 
Articole de îmbrăcăminte 84,1 5,26 91,37 
Pielărie şi încălţăminte 88,1 2,15 74,00 
Produse din cauciuc şi 
mase plastice  93,2 2,50 1,04 

Fabricarea materialelor de 
construcţii şi alte produse 
din minerale nemetalice 

97,6 4,52 0,01 

Maşini şi echipamente 
(excl. echipamente 
electrice şi optice) 

98,8 5,58 0,62 

*) Anul 2005 date provizorii. 
 
9. Indicii producţiei din agricultură 
 
Anul 2005 a însemnat, din păcate, un an în care producţia vegetală 

a înregistrat ritmuri reduse la majoritatea culturilor.  
Astfel, producţia de cereale boabe a însemnat 19,325 milioane 

tone, fiind într-o scădere deosebită faţă de anul 2004, dar la un nivel 
acceptabil faţă de ceilalţi ani anteriori. 

Producţia de cartofi a fost de 3,877 milioane tone, cea de floarea-
soarelui de 1,379 milioane tone, cea de legume 4,527 milioane tone, cea 
de fructe de 1,349 milioane tone. 
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Cea mai dramatică reducere s-a înregistrat în sectorul viticol, unde 
producţia a fost de 497 mii tone, adică aproape 1/3 din cât se realizase în 
anul anterior. 

Desigur, în analiza producţiei agricole avem în vedere faptul că 
anul 2004  a fost anul cu cea mai mare producţie din ultimii 15, la care 
calitatea a fost discutabilă, dar, în acelaşi timp, s-a văzut şi efectul 
inundaţiilor. 

În ceea ce priveşte acest ultim aspect, trebuie avut în vedere că 
622 mii hectare din suprafaţa cultivată au fost inundate şi culturile 
compromise. Acesta este factorul obiectiv care a determinat scăderea 
producţiei agricole. 

Pe de altă parte, există şi un factor subiectiv, acela că în condiţiile 
climatice care au existat în anul pe care îl analizăm, s-a manifestat o preocu-
pare mai redusă din partea micilor  fermieri pentru activitatea lor de zi cu zi. 

 

Producţia vegetală în 2004-2005 
– mii tone – 

 

Indicatori 2004 2005* 
Cereale boabe 24.403 19.325 
Cartofi 4.230 3.876 
Floarea-soarelui 1.558 1.379 
Legume  4.774 4.527 
Fructe 1.744 1.349 
Struguri 1.230 497 

*) Date provizorii. Sursa datelor MAPDR. 
 

De reţinut că faţă de anul 2004 se înregistrează o reducere de 
13,9% pe total activitate agricolă. 

Efectivele de animale au înregistrat creşteri, ajungând la 2,846 mili-
oane bovine, 6,579 milioane porcine, 7,544 milioane ovine. 

În acest domeniu predomină proprietatea privată în gospodăriile 
ţărăneşti şi chiar de la oraşe, mai ales în cele mici, în care s-au înregistrat 
creşteri. În anul 2005, pe lângă recoltele şi chiar producţiile agricole 
reduse, un element negativ l-a reprezentat şi calitatea scăzută a producţiei. 
Aceasta deoarece prelucrarea terenului se face deficitar, sistemul de 
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fertilizare practic se aplică numai în cazurile în care sunt asigurate 
suprafeţe ce permit aceasta, seceta şi ploile nu se coordonează între ele, în 
sensul că au existat perioade din an cu precipitaţii deosebite şi alte 
perioade de secetă în care dispariţia sistemului de irigare a avut efecte 
dezastruoase. 

 
Efective de animale – la sfârşitul anului 2005 (mii capete) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)   Date provizorii. Surse administrative: MAPDR. 
 
Pe de altă parte, lotizarea şi lipsa oricăror asolamente, a seminţelor 

de calitate, în toate cazurile, au fost cele care au determinat atât recolte 
scăzute, cât şi o calitate deficitară. 

 
10. Investiţiile în construcţii 
 
Analizând rezultatele obţinute de România în anul 2005 constatăm 

că pe total investiţiile au înregistrat o rată de creştere de 13,4% faţă de 
anul precedent, dintre care investiţiile pentru utilaje şi mijloace de 
transport au crescut cu 14,7%, iar lucrările de construcţii noi au crescut cu 
10%. 

Pe destinaţii, investiţiile din industrie în anul 2005 au însemnat 
înlocuirea de utilaje vechi (23%), creşterea capacităţii de producţie (20%), 
modernizarea de tehnologii (29%), protecţia mediului (13%), protecţia 
muncii (11%) şi investiţii în alte domenii (4%). 
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Structura pe destinaţii a investiţiilor 
din industrie, în anul 2005 

 
Importurile de bunuri de capital, care reprezintă aproximativ 20% 

din totalul importurilor, au crescut cu 21,4% în anul 2005 faţă de anul 
anterior. Aceasta înseamnă că s-a realizat completarea bunurilor de 
capital şi s-a asigurat creşterea, prin capitalizare, a activelor societăţilor 
comerciale. 
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În ceea ce priveşte lucrările de construcţii, se constată că în anul 
2005 acestea au crescut cu 9,8% faţă de anul precedent. Acesta este un 
ritm care s-a înregistrat şi în anii anteriori. În 2005 s-a realizat construcţia 
a 32.268 locuinţe noi terminate, din care 1.540 au fost pentru sinistraţii ce 
s-au efectuat ca urmare a intemperiilor (inundaţiilor). 

De asemenea, 26.940 dintre aceste construcţii  au fost realizate din 
fonduri integral private. 

Din punct de vedere al structurii construcţiilor, s-a constatat că 
obiectivele de construcţii inginereşti au înregistrat un ritm de creştere de 
17,7%, pe când clădirile rezidenţiale au crescut cu numai 7,6%. O creştere 
însemnată s-a înregistrat în domeniul obţinerii de autorizaţii de 
construcţie, acestea ajungând la 43.542, ceea ce înseamnă o creştere de 
peste 25% faţă de anul 2004. 

 

 2003 2004 20051) 
Numărul locuinţelor terminate – 
total 29.125   30.127   32.368   

  din care:    
   - pentru sinistraţi 0 0 1540   

   - din fonduri integral private 22.910   25.160   26.945   
1)   Date provizorii. 

 
La 31 decembrie 2005, 89.658 construcţii  erau în diverse stadii de 

realizare, începându-se această activitate, ceea ce asigură un front de 
lucru important în anul 2006. 

 
11. Producţia de servicii 
 
În anul 2005, comparativ cu anul anterior, s-a înregistrat o creştere 

de 18,6% a indicilor serviciilor de piaţă prestate populaţiei şi 17,6% la 
indicii comerţului cu amănuntul.  

Această creştere este determinată de cererea internă, care a fost de 
1,3%, adică de peste 2 ori mai mare decât creşterea propriu-zisă a PIB. 

De asemenea, serviciile au atins o pondere de peste 45% în PIB, 
din care numai comerţul cu amănuntul a înregistrat o creştere de 17,6%. 

Contribuţia serviciilor la realizarea PIB prin valoarea adăugată 
brută realizată în acest sector de activitate este un lucru pozitiv, care, 
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pentru România, în acest stadiu al apropiatei integrări în Uniunea 
Europeană, înseamnă foarte mult. 

În analiza structurii activităţilor de prestări servicii reţinem că 
activitatea de comerţ cu amănuntul a înregistrat ritmuri de creştere 
deosebite. Astfel, comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 
marchează o creştere de 19,2%, iar comerţul cu produse nealimentare o 
creştere de 16,6%. 

S-a dezvoltat şi permanentizat vânzarea prin corespondenţă şi 
magazine virtuale, domeniu în care anul 2005 punctează o creştere de 
38,7% faţă de perioada anterioară. 

 
Evoluţia indicilor comerţului cu amănuntul şi ai serviciilor 

 de piaţă prestate în principal  
pentru populaţie – în %, în 2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinamica serviciilor pentru populaţie a fost susţinută în special de 

activitatea hotelieră şi a restaurantelor, care a înregistrat o creştere de 
26,4%.  

Pe scurt, în domeniul producţiei de servicii, anul 2005 reprezintă 
un an semnificativ prin următoarele coordonate: 

• creştere susţinută a ponderii pe care serviciile o deţin în 
realizarea PIB; 

• echilibrarea structurală a serviciilor prestate populaţiei; 
• creşteri diferenţiate, dar, în unele domenii, aşa cum am amintit 

anterior, semnificative ale producţiei în diferite zone ale acestora, care 
înseamnă o preocupare a dezvoltării producţiei serviciilor; 
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• ocuparea unui număr însemnat de persoane în activităţile de 
prestări servicii, domeniu în care şi în perioada următoare trebuie să se 
realizeze aceleaşi evoluţii; 

• îmbunătăţirea calitativă a serviciilor prestate populaţiei; 
• creşterea activităţii hoteliere, care a însemnat o mai bună 

ocupare a acestora şi contribuţie la realizarea PIB; 
• apropierea de o marjă de aproape 50% a contribuţiei producţiei 

de servicii la realizarea PIB (în unele ţări dezvoltate, Suedia, Elveţia etc., 
prestările de servicii sunt de peste 70% în realizarea PIB); 

• s-a dezvoltat prestarea de servicii financiar-bancare şi chiar ale 
pieţei de capital în care sunt  cuprinse o serie de salariaţi. 

Un alt aspect privind analiza activităţii  în domeniul producţiei de 
servicii în ţara noastră îl reprezintă volumul cifrei de afaceri pentru 
comerţul cu ridicata şi cu amănuntul al autovehiculelor, al comerţului cu 
amănuntul, al carburanţilor etc. În anul 2005 faţă de anul 2004, în acest 
domeniu de activitate s-a înregistrat o creştere de 29,9%. În anul 2005 au 
fost înmatriculate 216.554 autovehicule noi şi second-hand, iar cifra de 
afaceri realizată de IMM-uri a reprezentat 82,4% din totalul comerţului cu 
ridicata. 

Iată, deci, un alt element care denotă o evoluţie pozitivă a 
activităţii în domeniul producţiei serviciilor din ţara noastră. 

Cifra de afaceri, în general, a crescut în toate sectoarele, existând 
premisa ca şi în 2006 să se înregistreze acelaşi trend. 

În domeniul turismului internaţional, în anul 2005 a scăzut 
numărul vizitatorilor străini în ţara noastră, cu 11,5% faţă de anul 
anterior. Cu toate acestea, au existat 5,839 milioane vizite din exterior în 
ţara  noastră. În principal, s-a intensificat vizita persoanelor care au relaţii 
de rudenie sau prietenie cu persoane din ţara noastră. În acest domeniu, 
cele mai multe vizite s-au efectuat din Germania, Statele Unite, Israel, 
Franţa, Republica Moldova şi alte ţări în care există un număr însemnat 
de persoane de origine română. 

În anul pe care îl analizăm, rezultă că plecările vizitatorilor români 
în străinătate au ajuns la 7.139.800 persoane, ceea ce înseamnă o creştere 
cu 2,4% faţă de anul 2004. 

Şi în acest domeniu constatăm o creştere a interesului persoanelor 
din România de a călători în străinătate, fiind de anticipat că pe măsură ce 
se liberalizează accesul  în teritoriul altor state, numărul persoanelor ce 
vizitează alte ţări să crească. 
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În anul 2005, 84,1% din călătoriile în străinătate s-au realizat cu 
mijloace de transport auto proprii, sub forma vizitelor şi a călătoriilor 
pentru interes turistic în străinătate. Traficul aerian de pasageri a cunoscut 
şi el un reviriment, înregistrând o creştere de 24,7% faţă de perioada 
anterioară. 

 
12. Comerţul exterior 
 
Comerţul exterior a evoluat în anul 2005 sub un aspect dual. Pe de 

o parte, a crescut în mod vertiginos atât volumul exporturilor, cât şi 
volumul importurilor, fapt  care este pozitiv. 

Elementul de dualitate îl reprezintă faptul că, şi de această dată, 
importurile au depăşit ritmul de creştere al exporturilor, determinând un 
deficit al balanţei comerciale impresionant. 

Astfel, dacă exporturile de mărfuri în condiţia FOB au înregistrat 
un ritm de creştere de 17,5%, importurile de mărfuri, în condiţia CIF, au 
înregistrat un ritm de 23,9%. 

În cifre absolute, exporturile au fost de 22,26 miliarde euro, adică 
cu aproape 4 miliarde euro mai mult decât în perioada anului anterior, în 
timp ce importurile au fost de 32,57 miliarde euro, adică cu mai mult de 6 
miliarde euro faţă de anul 2004. 

Pe acest fond, soldul activităţii de comerţ exterior (deficitul 
balanţei comerciale) a fost de 10,31 miliarde euro. Desigur, aceasta este o 
creştere cu totul deosebită, dar trebuie văzut ce se poate întâmpla dacă nu 
se întreprind unele măsuri care să tempereze importurile şi să stimuleze 
exporturile. Oricum, în contextul  în care România va fi acceptată în 
Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, această evoluţie va avea o altă 
semnificaţie. 

 

Exporturile, importurile şi soldul operaţiunilor de comerţ exterior, 
2003-2005 

 

21 
26 

33 
15,61 18,94 22,26 

-5,59 -7,35 -10,31 2003 2004
2005

Exporturi FOB Importuri CIF Sold 



Supliment al Revistei de Economie teoretică şi aplicată 

 

33

33

• Exporturi FOB de mărfuri au crescut în 2005 faţă de 2004 cu 
17,5% 

• Importuri CIF de mărfuri au crescut în 2005 faţă de 2004 cu 
+23,9% 

• Deficitul comercial în anul 2005 a fost - 10.313,4 milioane euro 
în preţuri FOB/CIF 

(7.345,7 milioane euro în anul 2004) şi a reprezentat 13% din PIB 
• Exporturile către ţările UE (25) (67,6% în total export) au 

crescut în 2005 faţă de 2004 cu 9,0% 
• Importurile din ţările UE (25) (62,2% în total importuri) au 

crescut în 2005 faţă de 2004 cu 18,7% 
 
Deficitul comercial în anul 2005 a reprezentat 13% din PIB 

realizat, sau, cu alte cuvinte, 13% din PIB realizat prin efortul României a  
trebuit să fie plătit pentru importuri suplimentare, aceasta determinând 
creşterea datoriei externe sau, dacă vreţi, creşterea datoriei interne, 
depinde de punctul de vedere din care analizăm această problemă. 

Exporturile României în anul 2005 au reprezentat 67,6% exporturi 
către ţările Uniunii Europene (25 de ţări), ceea ce înseamnă o creştere de 
însemnată faţă de anul 2004.  

La rândul lor, importurile din ţările Uniunii Europene au repre-
zentat 62,2%, fiind deci o creştere de 8,7% faţă de perioada anterioară. 

În anul 2005, comerţul exterior, import şi export, a fost diferit din 
punct de vedere structural. Din totalul exporturilor, 19% au fost 
îmbrăcăminte, ţesături, materiale textile, 17,7%, maşini şi dispozitive me-
canice, aparate electrice, aparate de înregistrat şi reprodus sunete şi 
imagini, 14,8% produse metalurgice, 11,1% produse minerale, 7,9% mij-
loace şi materiale de transport, 5,8% încălţăminte şi articole similare. 

Grupele de mărfuri mai sus menţionate reprezintă 76,3% din 
totalul exporturilor realizate de România. 

De menţionat că la prima grupă de mărfuri, îmbrăcăminte, ţesături, 
tricotaje şi materii textile, majoritatea s-au realizat în lohn. 

Din punct de vedere al importurilor, ponderi însemnate au avut: 
importul de îmbrăcăminte şi ţesături, tricotaje, materiale textile – 10,2%, 
maşini şi dispozitive mecanice, aparate electrice, aparate de înregistrat şi 
reprodus sunet şi imagine – 23,4%; produse metalurgice – 8,8%; maşini şi 
mijloace materiale de transport – 15,6%, încălţăminte şi articole similare 
– 10,2%, produse ale industriei chimice şi conexe – 7,5%. 
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Elemente de structură a comerţului exterior în anul 2005 
 

 
 
Grupele de mărfuri mai sus menţionate reprezintă 57,7% din  

totalul importurilor. 
Singurul element care este pozitiv este acela că importul de 

maşini, dispozitive, produse metalurgice şi minerale a însemnat 
aproximativ 53%, ceea ce înseamnă că s-a ţinut seama de nevoia de 
completare pentru realizarea armonizării  economiei naţionale. 

 
Din punct de vedere al modului în care s-au realizat importurile şi 

exporturile pe cele trei grupe (definitive, după prelucrare activă, pentru 
prelucrare pasivă), structura a fost următoarea: 

• pentru export: exporturi definitive – 51,8%; exporturi după 
prelucrare activă – 47,9% şi exporturi pentru prelucrare pasivă – 0,3%; 

• pentru import: importuri definitive – 76,2%; importuri pentru 
prelucrare activă – 23% şi importuri după prelucrare pasivă – 0,8%. 

 

Structura comerţului exterior pe tipuri de activităţi în anul  2005 
 
 
 
 

Structura exporturilor: 
–  definitive                 51,8% 
–  după prelucrare activă      47,9% 
–  pentru prelucrare pasivă*)   0,3% 

Structura importurilor: 
76,2%      definitive   
23,0%       pentru prelucrare activă 
 0,8%       după prelucrare pasivă*) 
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Se impune un prim comentariu, respectiv importurile definitive au 
depăşit exporturile definitive, cu aproape 25% iar exporturile pentru 
prelucrare activă, deci prelucrare în exterior, folosind forţă de muncă 
străină, a fost mai mult decât duble comparativ prelucrările active, adică 
importurile realizate pentru a fi continuată prelucrarea în ţară în vederea 
exportului ulterior. 

Aceste două elemente se întâlnesc, de regulă, la ţările cu un nivel 
scăzut de dezvoltare. 

Din punct de vedere al ponderii principalelor grupe de mărfuri din 
Nomenclatorul Combinat în totalul operaţiunilor de export pentru 
prelucrare activă, reţinem că ponderea esenţială au avut-o: articole de 
îmbrăcăminte confecţionate din ţesături tricotate sau croşetate, materii 
textile (35,5%), maşini şi dispozitive mecanice, aparate electrice de 
înregistrat şi reprodus sunet şi imagini (23,7%), încălţăminte şi articole 
similare (11,4%), mijloace şi materiale de transport (10,9%), produse 
metalurgice (5,2%). 

 

Ponderea principalelor grupe de mărfuri din Nomenclatorul 
Combinat  în totalul operaţiunilor de export după prelucrare activă 

– % – 
Articole de îmbrăcăminte confecţionate din ţesături, tricotate sau croşetate, 
materii textile*) 35,5 

Maşini şi dispozitive mecanice; aparate electrice; de înregistrat şi reprodus 
sunet şi imagini 23,7 

Încălţăminte şi articole similare 11,4 
Mijloace şi materiale de transport 10,1 
Produse metalurgice 5,2 

*) ponderea în total exporturi în regim de prelucrare activă 
 
În total activitate de comerţ exterior, putem aprecia că aceasta a 

evoluat pozitiv din punct de vedere al volumului, dar negativ din punct de 
vedere al celor două elemente, import şi export. 

Reducerea exporturilor şi creşterea exagerată a importurilor a fost 
stimulate şi de aprecierea monedei naţionale în anul 2005. Pe acest fond, 
elementul pozitiv al aprecierii leului are efect negativ asupra exporturilor. 
Mulţi dintre exportatori fie şi-au temperat activităţile, fie au înregistrat, 
dacă nu pierderi, cel mult câştiguri modeste. 

Un alt element care a determinat evoluţia exporturilor într-un ritm 
mai lent decât al importurilor este acela că procesul de privatizare şi 
restructurare a determinat închiderea unor societăţi comerciale sau regii 
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autonome, ori calitatea produselor realizate nu a fost în măsură să 
satisfacă exigenţele beneficiarilor externi. 

 
13. Populaţia şi forţa de muncă 
 
La 1 iulie 2005, populaţia totală a României era de 21.623.800 

persoane, din care 11.080.300 bărbaţi şi 10.543.500 femei. 
În această perioadă constatăm o creştere a numărului  femeilor 

comparativ cu cel al bărbaţilor. Explicaţiile au la bază trei elemente: 
emigrarea masivă a bărbaţilor, ponderea naşterilor favorabilă femeilor şi, 
la capitolul decese, putem vorbi de un raport similar. 

Populaţia activă a înregistrat, în 2005, 9,851 milioane persoane, 
dintre care 5,431 milioane bărbaţi şi 4,420 milioane femei. 

Din această populaţie, cea ocupată reprezintă 9,147 milioane 
persoane, din care 5,011 milioane bărbaţi şi 4,136 milioane femei. 

Numărul de şomeri, după sistemul BIM, a înregistrat un nivel de 
704.000, din care 420.000 bărbaţi şi 284.000 femei. 

 
Populaţia activă, ocupată şi şomerii, pe sexe, în anul 2005 

 2004 20051) 
 - mii persoane - 

Populaţia (1 iulie) 21673 21624 
Bărbaţi 10571 10544 
Femei 11102 11080 
   
Populaţia activă 9957 9851 
Bărbaţi 5471 5431 
Femei 4486 4420 
   
Populaţia ocupată 9158 9147 
Bărbaţi 4980 5011 
Femei 4178 4136 
   
Şomeri BIM  799 704 
Bărbaţi 491 420 
Femei 308 284 

1) Date provizorii. 
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După sursa de date a Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de 
Muncă din România, în anul 2005 numărul de şomeri înregistraţi  a fost 
de 523.000 persoane, în scădere faţă de anii anterior. Dintre aceştia, 
219.000 persoane erau femei. 

Din punct de vedere al nivelului de instruire, constatăm că 418.000 
şomeri aveau pregătire primară, gimnazială sau profesională, iar dintre 
aceştia161.000 femei. 

Cu nivel de pregătire liceal şi postliceal erau 85.000 persoane, din 
care 47.000 femei, iar cu studii superioare 20.000 persoane, din care 
11.000 femei. 

Indemnizaţia de şomaj, în medie lunară, a fost de 235,7 RON, ca 
ajutor de şomaj, iar ajutorul de integrare profesională a fost de 159,6 RON. 

Desigur, la acest ajutor de integrare profesională s-a inclus şi 
indemnizaţia de şomaj acordată absolvenţilor institutelor de învăţământ 
superior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002. 

În ceea ce priveşte rata de activitate, de ocupare şi a şomajului, 
calculate în sistem BIM, adică calculate faţă de populaţia în vârstă de 15-
64 ani, acestea sunt:  

• rata de activitate a fost de 62,4% pe total, la persoanele de gen 
masculin fiind de 69,5%, iar la cele de gen feminin de 55,3%; atât pe 
total, cât şi pe cele două sexe, înregistrăm o reducere a ocupării cu 
aproape 1% faţă de anul anterior; 

• rata de ocupare a fost de 57,7%, mai mică cu 0,2% decât în anul 
anterior, înregistrându-se o creştere la bărbaţi, 63,9%, şi o scădere la 
femei, respectiv 51,5%; 

• rata şomajului, calculată în acelaşi sistem BIM a fost de 7,2%, 
respectiv 7,7% pentru bărbaţi şi 6,4% pentru femei. 

 
Rata de activitate, de ocupare şi şomajul BIM în 2005 

  2004 20051) 
  - procente - 
Rate de activitate 3) 63,20 62,4   
Bărbaţi  70,20 69,5   
Femei  56,20 55,3   
    
Rata de ocupare 3) 57,90 57,7   
Bărbaţi  63,60 63,9   
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Femei  52,10 51,5   
    
Rata şomajului BIM2) 8,00 7,2   
Bărbaţi  9,00 7,7   
Femei  6,90 6,4   

 

1)  Date provizorii.  
2)  BIM = Biroul Internaţional al Muncii.  
3)  Calculată faţă de populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani). 

 
Datele pentru calculul ratei de activitate, de ocupare şi a ratei 

şomajului au fost obţinute din Ancheta forţei de muncă în gospodării 
(AMIGO). 

Rata de ocupare a populaţie în vârstă de muncă, cuprinsă între 15-
64 de ani, în România a fost de 57,7% în anul 2005.Comparativ cu alte 
ţări din această zonă geografică, situaţia României este următoarea: în 
Uniunea Europeană, rata de ocupare este de 63,3%. Primele 15 ţări din 
cadrul Uniunii Europene au înregistrat o rată de ocupare de 64,7%, în 
timp ce noii membri (10 ţări) au înregistrat o rată de ocupare de 
56%.Ţările ne-membre, altele decât România, au înregistrat o rată de 
ocupare de 54,2%. 

 
Rata de ocupare a populaţiei  

în vârstă de muncă (15-64 ani) – în % 
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În ceea ce priveşte atingerea obiectivului Lisabona în anul 2010, 
până când se propune recuperarea a aproximativ 2 puncte procentuale 
anual, nivelul de ocupare pe totalul celor 27 de ţări membre ar trebui să fie 
de 70%. 

România are de recuperat 12,3% din acest decalaj, care ar însemna 
un ritm deosebit de dezvoltare a serviciilor şi a celorlalte activităţi, un 
proces activ de reconversie profesională şi, de ce nu, în ultimă instanţă, o 
posibilitate de utilizare a forţei de muncă şi în alte ţări europene. 

Un alt aspect este reprezentat de rata de ocupare a populaţiei în 
vârstă de 55-64 ani din totalul populaţiei ocupate. În România, această 
grupă de populaţie a reprezentat 39,4%, explicaţia fiind dată de faptul că 
multe persoane de această vârstă s-au pensionat ţinând seama de prevederile 
legislaţiei în domeniul muncii care mai are ceva de aşteptat până se va 
ajunge la nivelul de pensionare similar cu cel din ţările vest-europene. 

În celelalte ţări din Uniunea Europeană (toate cele 25) rata de 
ocupare a vârstnicilor este de 41%; în primele 15 ţări ale Uniunii 
Europene această rată este de 42,5%, pe când în cele 10 ţări recent 
aderate, această rată este de 32,5%. Şi în Bulgaria se înregistrează o rată 
de ocupare de 32,5%. 

Rata de ocupare a vârstnicilor, în anul 2005 – în % 
(populaţia în vârstă de 55-64 ani) 
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în măsura concretizării legislaţiei în domeniul muncii şi a evoluţiei noastre 
după aderare, înseamnă o posibilitate de a ne apropia de nivelul respectiv. 

Nivelul-ţintă propus pentru anul 2010, stabilit la Lisabona, este ca 
50% din populaţia în vârstă de 55-64 de ani să fie ocupată în continuare. 

La acest capitol se impune să facem unele aprecieri în legătură cu 
pensia medie lunară în România. Trebuie precizat că în 2005, faţă de 
2004, pensiile pentru pensionarii de asigurări sociale de stat au crescut cu 
15,1%, iar pentru pensionarii din agricultură, cu 18,1%. 

 
Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale şi pensia medie 

lunară în 2005 
Număr persoane 
- mii persoane - 

Pensia medie lunară 
- RON - 

 

2004 2005 2004 2005 
Total număr de pensionari 
  din care: 
- pensionari de asigurări sociale de stat 
- pensionari din agricultură 

6.205 
 

4.597 
1.474 

6.067 
 

4.611 
1.292 

204 
 

232 
74 

246 
 

267 
88 

 
Numărul total al pensionarilor a scăzut în perioada anului 2005 la 

6,067 milioane persoane, faţă de 6,205 milioane persoane în 2004. 
De asemenea, pensia medie lunară, exprimată în lei noi, a fost de 

246 RON, faţă de 204 RON cât a fost în 2004. 
În structura sa, numărul de pensionari înseamnă 4,611 milioane 

pensionari de asigurări de stat şi 1,292 milioane pensionari din domeniul 
agriculturii. 

Pensiile au crescut în ambele cazuri, ajungând la o pensie medie 
de 267 RON pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, respectiv 88 
RON pentru pensionarii din agricultură. 

Desigur, aceste cifre sunt interesante şi au efect asupra calităţii vieţii. 
 
14. Câştigul salarial mediu în anul 2005 
 
La sfârşitul anului 2004, PIB/locuitor era de 2.805 euro. Acest 

nivel se situează pe penultimul loc din Europa, fiind situată sub acest 
nivel doar Bulgaria, care a înregistrat un PIB/locuitor de 2.499 euro. 
Celelalte ţări stau mult mai bine. Aproape de noi se mai situează Turcia 
(3.357 euro/locuitor) dar celelalte ţări, inclusiv cele recent aderate la 
Uniunea Europeană, au creşteri deosebite. Astfel: Republica Cehă 8.500 
euro/locuitor, Estonia 6.669 euro/locuitor, Letonia 23.229 euro/locuitor, 
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Lituania 5.263 euro/ locuitor, Slovacia 6.154 euro/locuitor, Ungaria 
8.206 euro/locuitor. 

În anul 2005 salariul mediu brut a crescut cu 17,1%, în timp ce 
salariul mediu net a crescut cu 23,8%. 

Creşterea mai accentuată a câştigului mediu net se datorează 
efectului pe care l-a avut introducerea cotei unice de impozitare. Au 
beneficiat de câştiguri mai mari persoanele cu venituri mai mari şi de 
câştiguri modice cei care au avut salarii situate la nivelul minimului pe 
economia naţională sau salarii mici. 

Din punct de vedere al câştigului salarial mediu net pe economie 
constatăm că, în continuare, pe primul loc se află salariaţii din domeniul 
activităţilor de intermedieri financiare, la care salariul mediu net a fost de 
2.082 RON, urmaţi de cei din domeniul poştă şi telecomunicaţii, cu un salariu 
mediu net de 1.210 RON, industria extractivă, 1.150 RON, energie electrică, 
termică, gaze şi apă (1.104 RON), administraţie publică (1.081 RON), 
transporturi şi depozitare (838 RON). 

Rămân în continuare cu venituri mici lucrătorii din domeniul 
pescuit şi piscicultură (429 RON), hoteluri şi restaurante (470 RON), 
agricultură, vânătoare, silvicultură (540 RON). 

În învăţământ, nivelul mediu net a fost de 797 RON, în sănătate şi 
asistenţă socială de 671 RON.  

 

Câştigul salarial mediu net în anul 2005 – în RON 
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• Medie pe economie (738 RON) 
• Indici de creştere (%): 
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 - Câştigul salarial brut - 117,1 
 - Câştigul salarial net -  123,7 
Iată domenii sensibile pentru evoluţia viitoare a activităţii social-

economice din ţara noastră, de pregătire a generaţiilor viitoare sau de 
menţinere a sănătăţii populaţiei, în care veniturile sunt foarte mici. 

Din această cauză, costurile pentru sănătate sunt mari pentru 
populaţie şi se înţelege lesne de ce, iar salariaţii din aceste domenii nu au 
satisfacţia realizării a ceea ce consideră că ar trebui să se întâmple pentru 
specificul activităţii pe care o desfăşoară. 
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models based on the regression method and convergence factors. 
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În literatura economică, mai ales în cea privind creşterea 

economică comparativă ca şi în cea privind integrarea economică şi 
globalizarea, noţiunea de convergenţă (şi antonimul său, divergenţa) îşi 
găseşte o utilizare frecventă şi ocupă un rol central în descrierea evoluţiei 
diferitelor sisteme sau entităţi economice, în raport cu entităţile cele mai 
performante sau cu cele medii. Studiul convergenţei are în vedere 
descrierea modului în care diferiţi factori şi mecanisme economice, 
sociale şi politice acţionează sau concură la atenuarea unor diferenţe sau 
decalaje dintre aceste entităţi. Studiul convergenţei are în vedere 
apropierea nivelurilor indicatorilor economici, sociali, monetari, 
financiari şi de performanţă ai ţărilor/regiunilor, asigurarea reducerii 
decalajelor privind nivelul de dezvoltare, asigurarea stabilităţii monetare 
şi financiare în toate ţările, precum şi apropierea sau compatibilizarea 
structurilor şi mecanismelor instituţionale şi administrative ale diferitelor 
ţări/regiuni. 

                                                           
* Studiu introductiv realizat în cadrul proiectului privind „Creşterea 
economică, ocuparea şi competitvitatea în economia bazată pe 
cunoaştere”, Programul CEEX 05-08-nr. 24/05.10.2005. 
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Din aceste definiţii şi din analiza literaturii de specialitate se poate 
desprinde existenţa a trei tipuri de convergenţă specifice celor trei 
domenii de aplicaţii: 1) Convergenţa reală aplicată în domeniul evoluţiei 
economiei reale folosind indicatori privind nivelul de dezvoltare 
(performanţa în timp) a entităţilor economice studiate (PIB sau venitul pe 
locuitor). În acest caz, convergenţa evidenţiază tendinţa de apropiere sau 
chiar de egalizare a nivelului de dezvoltare a acestora;   2) Convergenţa 
nominală aplicată în domeniul monetar şi financiar pentru a urmări 
nivelurile de stabilitate economică prin ratele privind inflaţia, deficitul 
bugetar, rata  împrumutului public, tendinţa privind cursul de schimb;  

3) Convergenţa instituţională şi administrativă aplicată în 
domeniul compatibilizării, până la unificare a structurii instituţiilor 
economico-administrative din diferite ţări pentru a asigura o funcţionare 
eficientă a acestora şi o bună comunicare între ţări şi regiuni în scopul 
realizării obiectivelor comune. 

Pentru România, toate cele trei tipuri de convergenţă menţionate 
prezintă un interes special având în vedere, pe de o parte, decalajul 
apreciabil ce desparte ţara noastră de ţările membre ale UE în ce priveşte 
nivelul de dezvoltare a economiei reale (PIB pe locuitor şi alţi indicatori 
de nivel), iar, pe de altă parte, cerinţa pe care o impune integrarea în UE 
şi în Uniunea Economică şi Monetară, aceea de a realiza compatibilizarea 
structurilor şi mecanismelor instituţionale şi administrative româneşti cu 
cele ale UE şi de a realiza stabilitatea economico-financiară. De altfel, 
experienţa îndelungată a ţărilor arată că numai economiile naţionale cu un 
nivel mai ridicat de dezvoltare şi care dispun de instituţii moderne şi 
eficiente şi de stabilitate monetară şi financiară pot face faţă marilor 
provocări ale competiţiei în toate domeniile, mai ales în condiţiile 
deschiderii acestor economii. Ele pot stimula dezvoltarea cunoaşterii şi a 
noilor factori generaţi de cunoaştere, precum şi asimilarea sau absorbţia 
lor în economie. 

Studierea problemei convergenţei nu este nouă. Aproape toţi marii 
economişti care s-au ocupat de dezvoltarea economică pe termen lung au 
avut în vedere, în analizele lor, problemele convergenţei reale. Mulţi 
dintre ei au tratat însă această problemă în mod implicit atunci când au 
analizat rolul factorilor de producţie – capitalul, munca, resursele 
naturale, progresul tehnologic, capitalul uman – în dezvoltarea economică 
pe termen lung. De asemenea, tot în mod implicit ei au tratat problema 
convergenţei reale şi atunci când s-au referit, pe de o parte, la dezvoltarea 
economică, iar, pe de altă parte, la evoluţia anumitor categorii de activităţi 
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sau/şi ramuri economice complexe cu mare impact economic şi social 
(industriile bazate pe tehnologii medii şi înalte, serviciile, tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor), precum şi la instituţii şi mecanisme 
economice (structura pieţelor, repartiţia rezultatelor economice (renta, 
profitul, salariile etc.) privită ca o formă de stimulare economică). 

Studiul problemei convergenţei reale într-o formă explicitată şi 
într-un mod sistematic a început odată cu dezvoltarea modelelor 
neoclasice de creştere economică şi mai ales odată cu trecerea la aplicaţii 
econometrice ale acestor modele, precum şi a altor modele de creştere 
evoluate cum sunt cele de creştere endogenă şi de convergenţă 
condiţionată. De asemenea, problema convergenţei reale a stat în atenţia 
cercetărilor aplicative din domeniul integrării europene, precum şi în 
atenţia autorităţilor decizionale din UE implicate în conducerea şi 
monitorizarea procesului de integrare. Totodată, în domeniul statistic au 
fost înregistrate rezultate pozitive. Au fost calculate şi publicate date 
comparabile pe ţări ale unor indicatori folosiţi la analiza creşterii 
convergenţei reale, au fost inventaţi şi/sau utilizaţi diverşi indicatori de 
măsurare a convergenţei ori a unor laturi ale convergenţei. 

Întrucât, în prezent, există o mare diversitate de abordări şi de 
cercetări ale convergenţei reale şi o foarte mare diversitate de metodologii 
de calcul, ne propunem ca în acest material introductiv să prezentăm 
selectiv unele elemente definitorii ale unor categorii de abordări 
reprezentative, legate mai ales de procesul ajungerii din urmă a ţărilor 
europene dezvoltate.  

 
2. Convergenţa reală prin forţele pieţei concurenţiale  
funcţionale 
 
În literatura economică, mai ales în cea referitoare la integrarea 

europeană, există trei moduri de a percepe procesul de convergenţă reală, 
de a înţelege şi evidenţia cauzele şi tendinţele acestui proces, şi anume: 

- primul mod este cel care consideră convergenţa reală ca pe un 
proces natural care se bazează exclusiv pe forţele pieţei potrivit căruia cu 
cât piaţa este mai mare, mai funcţională, mai puţin distorsionată cu atât 
procesul de convergenţă este mai sigur şi mai rapid; 

- al doilea mod este cel care neagă procesul de convergenţă reală a 
ţărilor sărace cu cele bogate, susţinând tendinţa de polarizare sau de 
adâncire a divergenţelor şi inegalităţilor dintre centru şi periferie; 
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- al treilea mod este cel care consideră necesară realizarea 
convergenţei reale în condiţiile pieţei concurenţiale, însă prin aplicarea 
unor politici economice care să compenseze efectele negative ale 
inegalităţilor sau a divergenţelor, cel puţin până la maturizarea sistemelor 
economice, până când aceste sisteme ating aşa-numita masă critică pentru 
autosusţinerea procesului de convergenţă reală. 

Primul mod de a percepe realizarea convergenţei reale prin prisma 
exclusivă a forţelor pieţei este cel care aparţine teoriei neoclasice de 
creştere. Considerând că rezultatul economic (PIB/locuitor) este dat de 
contribuţia mai multor factori de producţie (capital, muncă, resurse 
naturale, progres tehnologic) modelul neoclasic ia ca ipoteză 
fundamentală dependenţa creşterii de particularităţile randamentului 
capitalului care are tendinţa generală de descreştere. La o anumită creştere 
a capitalului, rezultatele vor avea sporuri mai mici decât proporţionale. 
Mai precis, la aceeaşi rată de economisire (investiţii) randamentul 
marginal al capitalului este în descreştere astfel încât ţările sărace cu o 
zestre de capital pe locuitor mică cunosc o rată de creştere a 
randamentelor capitalului mai mare decât ţările bogate care au o zestre de 
capital pe locuitor considerabil mai mare.  

Creşterea mai rapidă a randamentelor în ţările sărace decât în ţările 
dezvoltate asigură convergenţa venitului pe locuitor. 

Procesul convergenţei reale este descris în mod succint de 
traiectoria curbei    y = f(k) din graficul redat în figura 1, în care pe linia 
orizontală (abcisă) s-a luat evoluţia indicatorului capital pe salariat (k), iar 
pe linia verticală (ordonată) s-a luat venitul pe salariat (y)(1). Convergenţa 
traiectoriei venitului pe salariat are loc în punctul (zona) de echilibru, 
adică acolo unde f(k) atinge valoarea maximă. În acest caz, starea de 
echilibru este definită în punctul (zona) de întâlnire a curbei f(k) cu rata 
capitalului pe salariat k* şi cu rata venitului pe salariat y*. 

Traiectoria curbei şi convergenţa se datoresc ipotezei 
randamentului descrescător al capitalului din modelul neoclasic. În 
conformitate cu acest model, construcţia şi lărgirea pieţei interne 
europene prin procesul de integrare ar avea un impact pozitiv şi totodată 
ar oferi însemnate oportunităţi ţărilor şi regiunilor să reducă, în timp, 
disparităţile de venit, să realizeze convergenţa reală. Doar acţiunea 
forţelor pieţei interne concurenţiale a UE, fără politici economice, ar 
garanta procesul de convergenţă reală a ţărilor şi regiunilor din spaţiul 
UE. Potrivit teoriei neoclasice, relevanţi în această direcţie devin 
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următorii factori (mecanisme) ai pieţei unice europene (Pelkmans, 
pp. 303-304). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Descrierea procesului de convergenţă reală prin modelul neoclasic 
 
(1) Specializarea pe produs şi pe proces pe pieţele de bunuri şi 

servicii, precum şi specializarea intraindustrială ca mijloc de exploatare a 
avantajului comparativ pentru toţi participanţii şi ca mijloc de exercitare a 
unei presiuni pozitive asupra productivităţii (inclusiv asupra salariilor) 
pentru personalul ocupat în producţia pentru export, ca şi asupra ajustării 
structurii de ramură cu tendinţa de ridicare a nivelului tehnologic al 
acestora; 

(2) Influxurile de capital, mai ales sub forma investiţiilor străine 
directe (ISD), acestea constituind un canal important pentru transferul de 
resurse şi know-how, expertiză de marketing şi organizaţională, de 
inovare etc. În mod frecvent în ţările şi regiunile sărace ale UE au loc 
influxuri de ISD în următoarele situaţii: a) atunci când există ori sunt 
oferite suficiente dotări de infrastructură şi de bună calitate, iar costurile 
de tranzacţie sunt scăzute (de regulă, proprii zonelor aglomerate); b) 
atunci când există resurse locale abundente şi ieftine, costurile reduse ale 
acestora putând compensa costurile suplimentare de tranzacţie datorită 
lipsei de dotări cu infrastructură; c) atunci când este vorba de investiţii 
orizontale bazate pe economii de scară, acestea fiind interesate în 
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dispersia unităţilor de producţie şi de distribuţie în diverse teritorii (ţări şi 
regiuni) în aşa fel încât unităţile respective să fie cât mai apropiate de 
potenţialii clienţi sau consumatori, în acest caz nivelul de dezvoltare 
economică şi de dotare cu factori a teritoriilor respective nefiind un 
criteriu hotărâtor sau primordial. 

(3) Expunerea concurenţială sporită exercitată pe piaţa unică 
lărgită la care este supusă competitivitatea bunurilor, serviciilor, factorilor 
şi firmelor din UE. Prin expunerea concurenţială piaţa este curăţată de 
activităţile ineficiente pentru a face loc pe termen lung activităţilor şi 
entităţilor viabile şi competitive la nivelul UE. 

Instituirea şi buna funcţionare a pieţei interne UE prin interzicerea 
a numeroase măsuri naţionale şi regionale care îngreunează accesul în 
piaţă sau distorsionează concurenţa în alte diferite moduri. 

Există credinţa fermă, atât la o seamă de economişti, cât şi la 
nivelul unor organe financiare internaţionale, că o piaţă funcţională şi 
lărgită, precum şi o integrare economică adâncă presupun mecanisme 
puternice de convergenţă fără să fie nevoie de politici economice care să 
determine şi să susţină convergenţa reală. Aplicarea unor asemenea 
politici, după opinia acestora, ar însemna tot atâtea distorsiuni în 
funcţionarea pieţei. 

Este evident că aceste opinii şi susţineri fac parte din melodiile 
comune ale corului format din adepţii nedeclaraţi ai modelului neoclasic, 
adepţi convinşi de faptul că numai forţele pieţei pot pune în mişcare cu 
eficienţă maximă acele mecanisme care să facă posibilă recuperarea 
rămânerilor în urmă a ţărilor sărace prin realizarea unor ritmuri de 
creştere superioare faţă de ţările dezvoltate. 

Cu toate că raţionamentul construit pe ipoteza randamentului 
descrescând şi pe ipoteza concurenţei perfecte este corect din punct de 
vedere logic, faptele însă infirmă asemenea susţineri. Pe de o parte, ţările 
sărace nu dispun de forţa economică, ştiinţifică, tehnologică şi financiară 
necesară de a face faţă competiţiei, fapt ce explică, în mare măsură, 
tendinţa inversă, cea de sporire a decalajelor (divergenţelor) ce despart 
ţările sărace de cele bogate, iar nu cea de atenuare a acestor decalaje. Pe 
de altă parte, nu poate fi ignorată nici omniprezenţa tendinţei naturale de 
aglomerare sau de polarizare la diferite niveluri (UE, naţional şi regional) 
care poate constitui o frână puternică în calea convergenţei. 
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3. Divergenţa şi polarizarea – efecte perene ale forţelor pieţei  
concurenţiale 
 
Cercetările empirice numeroase efectuate în ultimele două decenii 

pentru a testa validitatea modelului de creştere neoclasic, precum şi a 
altor tipuri de modele mai evoluate au demonstrat că în cele mai frecvente 
cazuri nu se verifică nici ipoteza randamentelor descrescânde ale 
capitalului şi, în mod implicit, nici convergenţa reală a ţărilor (regiunilor) 
sărace cu cele bogate. Este imposibil de a explica discrepanţele 
internaţionale în nivelul de dezvoltare de astăzi luând ca referinţă 
diferenţele iniţiale în înzestrarea cu factori (Thirlwall, 2001). Ceea ce 
contează astăzi în mod deosebit este de a releva obstacolele potenţiale 
care stau în calea creşterii în ţările sărace şi de a vedea dacă mecanismele 
prin care avantajele inegale dintre ţările dezvoltate şi cele sărace se 
perpetuează sau nu. 

 Aşa cum s-a subliniat, în procesul pregătirii pentru aderare şi în 
cel al integrării în UE ceea ce se urmăreşte prin reformele înfăptuite este 
de a crea o economie de piaţă funcţională şi întărirea capacităţi de a face 
faţă presiunii concurenţei şi forţelor pieţei în cadrul UE. 

Cu ajutorul conceptului privind cauza circulară şi cumulativă a 
proceselor economice, folosit prima dată de Myrdal, se poate explica 
creşterea diferenţelor internaţionale în nivelul de dezvoltare faţă de 
condiţiile iniţiale similare. Prin mişcările de capital, prin migraţia 
capitalului uman şi a forţei de muncă, prin schimburile comerciale de 
bunuri şi servicii sunt perpetuate şi chiar mărite inegalităţile 
internaţionale, ca şi cele regionale din diferite ţări în ceea ce priveşte 
nivelul de dezvoltare. Prin mecanismele comerţului liber, fără bariere 
vamale şi nevamale, ţările mai puţin dezvoltate lipsite de capital uman şi 
de capacitate ştiinţifică şi tehnologică sunt forţate să se specializate în 
producţia de bunuri, în special primare cu cerere inelastică (elasticitate 
scăzută) în raport cu preţul şi cu venitul.  

Ceea ce face ca inegalităţile dintre ţări să se accentueze este 
tendinţa de polarizare (aglomerare) nu numai interregională, ci şi 
internaţională, mai ales în condiţiile integrării economice şi monetare. 
Neexistând nici un fel de bariere între ţări în ce priveşte mişcarea 
bunurilor, serviciilor şi factorilor de producţie, anumite ţări şi regiuni 
formează poli de atracţie puternici provocând dezechilibre între ţările cu 
diferenţe mari de venituri pe locuitor. Ţările şi regiunile dezvoltate şi bine 
dotate cu factori devin poli de atracţie care absorb cantităţi tot mai mari 
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de capital şi forţă de muncă de bună calitate de la ţările şi regiunile mai 
puţin dezvoltate. 

Chiar dacă în procesul de aderare se fac eforturi susţinute pe linia 
reformelor economico-instituţionale şi încercări de a realiza echilibrul 
stabil în ce priveşte dezvoltarea, totuşi, în viaţa reală se manifestă o 
tendinţă naturală cu valabilitate universală, aceea de polarizare a 
proceselor care au ca efect însă adâncirea divergenţelor în nivelul de 
dezvoltare a ţărilor şi regiunilor. Myrdal susţine că, în contextul 
dezvoltării, deopotrivă forţele economice şi cele sociale generează 
tendinţe spre dezechilibru şi că ipotezele din teoria economică potrivit 
cărora situaţiile de dezechilibru tind spre echilibru sunt false (Myrdal, 
1957; Thyrlwall, 2001, Kornai, 1974). Dacă acest lucru nu ar fi adevărat, 
atunci cum s-ar putea explica diferenţele internaţionale în ce priveşte 
standardele de viaţă? Ca urmare a lipsei de răspuns la o asemenea 
chestiune, Myrdal înlocuieşte ipoteza echilibrului stabil cu ceea ce el 
numeşte ipoteza cauzei circulare şi cumulative sau, pe scurt, ipoteza 
cauzei cumulative. Prin această ipoteză se poate explica de ce diferenţele 
internaţionale şi interregionale în nivelul de dezvoltare pot persista şi 
chiar se pot mări în timp. 

Ipoteza lui Myrdal se întemeiază pe un mecanism de tip 
multiplicator-accelerator care produce creşterea veniturilor în ritmuri mai 
mari în aşa-numitele ţări şi regiuni favorizate adică mai dezvoltate, mai 
bine dotate cu infrastructură modernă, cu ascendenţe ştiinţifice şi 
tehnologice, cu influxuri de  capital fizic şi uman şi cu influxuri ştiinţifice 
şi tehnologice, acestea din urmă prezentând tot mai mult atractivitatea 
pentru capitalul şi pentru forţa de muncă din zonele mai puţin dezvoltate. 
Comerţul liber cu bunuri şi servicii şi libertatea deplină de mişcare a 
factorilor de producţie între ţări şi regiuni cu diferenţe mari privind 
nivelurile de dezvoltare înseamnă o accentuare mai puternică a 
polarizării: pe de o pare, ţări şi regiuni tot mai bogate care cunosc creşteri 
economice importante şi o mare atractivitate pentru factori de producţie 
de înaltă calitate, iar, pe de altă parte, ţări şi regiuni care cunosc stagnare 
şi declin economic cu o infrastructură de bază rămasă în urmă şi 
neatractivă, cu venituri şi o bază de impozitare tot mai scăzute care duc la 
scăderea cererii de bunuri şi servicii. 

În asemenea condiţii nici nu se mai poate vorbi de convergenţă 
economică. Atare abordări şi analize iniţiate de Myrdal, Prebisch, Seers 
ş.a. au creat un curent de gândire influent axat pe concepte de divergenţă, 
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care pune în evidenţă procesul de polarizare şi relaţiile divergente dintre 
centru şi periferie. 

Influenţa acestui curent de gândire s-a simţit pe cele două mari 
paliere: 1) pe cel practic, oglindit puternic în proiectele de construcţie 
europeană prin adoptarea unor instrumente de politică economică; 2) pe 
cel analitic, oglindit puternic în două mari direcţii: a) reconsiderarea 
construcţiei şi interpretării modelelor de creştere economică prin 
întoarcerea la realităţile economice şi sociale (este vorba de dezvoltarea 
modelelor endogene şi de testarea lor econometrică); b) abordări noi în 
domeniul economiei geografice (economiei regionale) luând în 
considerare procesele reale cum sunt: disparităţile regionale, aglomerările 
sau polii de dezvoltare, rolul infrastructurii, costurile de tranzacţie. 

 
4. Coeziunea – instrument important în sprijinul convergenţei  
reale în UE 
 
Atunci când în Tratatul de la Roma – ca primă constituţie pentru 

integrare – se puneau ca prime două obiective economice „dezvoltarea 
armonioasă a activităţilor economice” şi „expansiunea continuă şi 
echilibrată” se avea în vedere existenţa divergenţei structurale şi a 
divergenţei în creşterea venitului pe locuitor între regiunile rămase în 
urmă şi cele avansate din spaţiul Pieţei Comune. Pentru a obţine 
convergenţa reală între cele două cazuri, Tratatul s-a sprijinit în mod 
implicit şi exclusiv pe mecanismele de piaţă.  

Constatându-se existenţa unor insuficienţe ale mecanismelor de 
piaţă în materie de recuperare a rămânerilor în urmă a ţărilor şi regiunilor 
sărace, au fost adoptate în UE, în mod treptat, atribuţii pe linie de 
coeziune şi solidaritate care să faciliteze realizarea convergenţei reale a 
sistemelor prin ridicarea performanţelor economice. 

Adoptarea principiului coeziunii a fost determinată, în mare parte, 
de aderarea la UE a ţărilor cu diferenţe mari ale veniturilor pe locuitor 
faţă de media UE (Grecia, Portugalia, precum şi a ţărilor central şi est-
europene). Principiul coeziunii, aplicat cu ajutorul unor instrumente 
specifice (Fondul de Coeziune şi Fondurile Structurale), este larg folosit 
în UE pentru reducerea, în timp, a disparităţilor de venit între ţări şi 
regiuni prin ridicarea performanţelor(2). 

Pasul cel mai important pe linia adoptării principiului coeziunii a 
fost făcut prin introducerea în cadrul Tratatului de la Maastricht, în mod 
explicit, trei obiective economice care au în vedere convergenţa, şi 
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anume: (1) dezvoltarea armonioasă şi durabilă a activităţilor economice; 
(2) un nivel ridicat de convergenţă a  performanţelor economice; (3) 
coeziunea economică şi socială şi solidaritatea între statele membre. 
Aceste obiective care ţintesc realizarea (cu sprijinul coeziunii) a  
convergenţei reale a performanţelor economice au fost cuprinse şi în 
Tratatul de la Amsterdam, cu anumite modificări mai mult formale. 
Pentru punerea în aplicare a principiului menţionat, a fost instituit Fondul 
de Coeziune aplicabil numai pentru categoria ţărilor de coeziune (nu şi 
pentru regiuni) cu un nivel al PIB pe locuitor mai mic de 90 la sută faţă de 
media UE. De asemenea, au fost instituite şi folosite pentru diminuarea 
disparităţilor dintre regiuni şi ţări Fondurile Structurale. Pentru regiuni 
pragul maxim al acordării Fondurilor Structurale este de 75 la sută din 
media UE, iar folosirea lor are ca scop ridicarea performanţelor regiunilor 
rămase în urmă. 

Din totalul Bugetului UE (care reprezintă 4 la sută din totalul 
bugetelor naţionale) Fondul de Coeziune şi Fondurile Structurale – care 
sprijină direct realizarea convergenţei reale – prezintă 35,2 la sută, iar 
pentru sprijinirea agriculturii şi dezvoltarea economiei rurale 44,5 la sută. 

Primele ţări eligibile care au folosit Fondul de Coeziune pentru 
finanţări de proiecte au fost Grecia, Spania, Portugalia şi Irlanda. La 
acestea s-au adăugat şi statele care au aderat la UE în anul 2004. Ele 
(statele) se bucură de finanţări din Fondul de Coeziune atât timp cât nu 
depăşesc limita de 90 la sută din media europeană a PIB/locuitor. 

După unele evaluări efectuate pentru perioada 1986-1996, 
Fondurile de Coeziune şi Fondurile Structurale au asigurat convergenţa 
reală (prin reducerea disparităţilor) în proporţie de circa 1/3. 

 
5. Modelul endogen de creştere convergentă şi factorii  
determinanţi 
 
În paragrafele anterioare s-au subliniat limitele şi neajunsurile 

abordării convergenţei de pe poziţiile teoriei neoclasice, precum şi 
necesitatea de a apela la o nouă abordare pe baza unui model care să 
exprime procesele reale, adică a unui model potrivit căruia creşterea 
economică să fie considerată endogenă, adică să constituie un rezultat al 
sistemului economic însuşi, nu doar un rezultat mecanic al unor forţe 
independente, naturale, care acţionează din afara sistemului. Deci, 
modelul permite luarea în considerare a politicii economice. 
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Respingând vechea ipoteză a randamentelor descrescânde ale 
capitalului şi alte constrângeri neverificabile, noua teorie pune în centrul 
atenţiei tipuri de modele care să permită luarea în considerare a efectelor 
sub formă de externalităţi (spillovers) produse în cadrul sistemului de 
către unii factori de producţie importanţi – capitalul uman, cercetarea-
dezvoltarea-inovarea etc., precum şi tipuri de modele pentru determinarea 
cauzelor şi mecanismelor reale ale disparităţilor pe termen lung (folosind 
analiza transversală sau seriile cronologice lungi), corelând ratele de 
creştere ale producţiei şi ale venitului pe locuitor la nivel naţional sau/şi 
regional cu diferite variabile economice, sociale şi politice care formează 
fie motoarele, fie frânele creşterii economice. 

Noua teorie a convergenţei se bazează pe luarea în considerare şi 
operaţionalizarea efectelor produse de factorii intangibili (inclusiv pe cei 
privind politicile economice). Aceste efecte, numite externalităţi, se 
revarsă (spillovers) în economie într-un fel special, adică asupra altora 
decât asupra producătorilor direcţi. Efectele produse sunt cu mult mai 
mari decât inputurile necesare producerii lor sau decât cuantumul 
renumerării lor. 

De regulă, factorii intangibili (cunoştinţe, abilităţi sau calificări 
profesionale, informaţii, inovări, kow-how etc.) sunt răspândiţi ca 
externalităţi şi incorporaţi, între factori de producţie tangibili. Asemenea 
externalităţi pot apărea (pot fi produse) în cursul investiţiilor în capital 
fizic (Arrow, 1962), investiţiilor în capital uman (Lucas, 1988) ori în 
ambele categorii de investiţii (Romer, 1986). După cum subliniază 
Romer, dacă externalităţile sunt puternice, produsul marginal privat al 
capitalului fizic şi uman poate să rămână permanent deasupra ratei de 
discount (Romer, 1986, Thirlwall, 2001). Creşterea poate fi susţinută prin 
continuarea acumulării (investiţiilor) care generează externalităţi pozitive 
(Grossman, Helpman, 1994) asociată cu formarea capitalului uman 
(educaţie şi instruire sau calificare) şi cu cercetarea-dezvoltarea-inovarea, 
care previn scăderea randamentului capitalului sau creşterea capitalului 
specific (capital-output ratio-COR). 

În noua teorie au fost introduse noţiunile de convergenţă beta (β) şi 
convergenţa sigma (σ) şi tehnicile corespunzătoare de calcul. Aceşti doi 
indicatori sunt consideraţi complementari. Convergenţa sigma (σ) arată 
gradul de dispersie sau tendinţa de mărire ori de restrângere a dispersiei 
indicatorului privind nivelul venitului pe locuitor sau altor indicatori de 
creştere calculaţi pe diferite ţări. Pentru a se realiza convergenţa σ este 
necesar ca dispersia iniţială a veniturilor pe locuitor )( 2

0σ  să fie mai mare 
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decât dispersia calculată (propusă) pentru punctul staţionar (de echilibru), 
2
ss

2
0 σ>σ  deci, atunci când dispersia urmează să conveargă, în timp, 

către acest punct staţionar (de echilibru). În cazul când dispersia iniţială 
este mai mică decât cea din punctul staţionar (de echilibru) ( 2

ss
2
0 σ<σ ) 

are loc procesul invers, cel de divergenţă. 
Convergenţa beta (β) este rezultatul testului econometric pentru a 

constata existenţa sau inexistenţa unei relaţii inverse dintre rata de 
creştere a outputului pe locuitor şi nivelul iniţial al venitului pe locuitor. 

Pentru a determina convergenţa beta se poate aplica ecuaţia de 
regresie simplă liniară(3) 

ri,T = a – byi,0       (1) 
în care: 

ri,T – creşterea medie anuală a venitului pe locuitor 
yi,0 - nivelul iniţial al venitului pe locuitor 
b – parametrul ce urmează să fie estimat 
i – ţara 
0 – anul iniţial (de bază) 
T – anul final 
b = β 
Semnul negativ al parametrului beta, rezultat din estimarea 

efectuată cu ajutorul calculelor de regresie simplă, evidenţiază existenţa 
unei convergenţe necondiţionate inverse: cu cât nivelul iniţial al venitului 
pe locuitor este mai scăzut cu atât rata de creştere este mai ridicată şi 
invers. Coeficientul de corelaţie beta preia asupra sa intensitatea legăturii 
inverse şi a altor factori care nu au fost luaţi în considerare în cadrul 
modelului. Conceptul de convergenţă poate fi reconciliat cu datele 
realităţii atunci când se recurge la adoptarea modelului convergenţei 
condiţionate, adică atunci când în ecuaţia privind relaţia dintre rata de 
creştere şi condiţia iniţială se introduc o seamă de variabile de control cu 
efecte importante cum sunt: rata investiţiilor în capital fizic (I/Y), rata de 
creştere a populaţiei (p), investiţia în capital uman (H), investiţia în 
cercetare-dezvoltare-inovare (CD&I), comerţul exterior (Cext), cheltuieli 
guvernamentale (G), reforma instituţională (Inst)(4): 

ri = a+b1yi+b2(I/y)i+b3(p)i+b4(H)i+b5(CD&I)i+ 
      +b6(Cext)i+b7(G)i+b8(Inst)i                                                      (2) 
Luând în considerare variabile de control cu influenţă puternică, 

apare posibilitatea reală de a se schimba semnul convergenţei beta 
(reprezentând coeficientul de corelaţie): din pozitiv el poate deveni 
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negativ (bi<0) sau, invers, din negativ el poate deveni pozitiv (bi>0). Asta 
înseamnă că dispare posibilitatea ca factorul privind nivelul iniţial să 
afişeze influenţe care nu-i aparţin. 

Un semn pozitiv al coeficientului de corelaţie b1 (notat mai sus în 
text cu β) semnifică existenţa unei divergenţe. Aceasta confirmă faptul că 
în ţările dezvoltate acţionează robust factorii care produc externalităţi prin 
diseminarea în economie a cunoştinţelor sub cele mai diverse forme, în 
măsură să sporească productivitatea muncii şi randamentul capitalului, 
compensând astfel în proporţii mai mari descreşterea randamentului 
capitalului. 

Sunt autori care fac cercetări empirice asupra convergenţei şi 
divergenţei folosind modelul neoclasic modificat şi dezvoltat. De 
exemplu, Mankiw, Romer şi Weil (1992), precum şi Islam (1995) au scos 
în evidenţă faptul că economiile cu un nivel de venit iniţial scăzut tind să 
crească mai rapid decât economiile cu venituri iniţiale înalte după ce au 
introdus în model, ca variabile de control, rata de economisire şi rata de 
creştere a populaţiei, iar Barro, Salla-i-Martin, Blanchard şi Hall (1991) 
au luat în considerare, în mod suplimentar, mobilitatea capitalului, 
migraţia forţei de muncă ş.a(5). 

Ca o reacţie la asemenea studii care ignorau modelele endogene şi 
rezultatele cercetărilor efectuate pe baza acestora, a luat naştere şi s-a 
dezvoltat o literatură de opoziţie care, folosind metode econometrice 
alternative, susţine că modelul de creştere transversal este inconsistent cu 
convergenţa şi consistent cu varietatea de mecanisme ale creşterii 
endogene (Durlauf, 1995, 1996, Quah, 1996). 

Dintre ideile cele mai importante desprinse din această arie de 
cercetări sunt îndeosebi cele care se referă la formarea, comportamentul şi 
evoluţia aşa-numitelor grupuri de convergenţă (convergence-clubs). Cel 
care a făcut prima dată referiri la un astfel de proces a fost Baunmol 
(1986). Ceva mai târziu, ideea a fost preluată, dezvoltată teoretic şi 
cercetată empiric de către Quah, Bernard şi Durlauf, Galor (1996), 
Mihăescu (2003) ş.a. De exemplu, Quah atrage atenţia că teoria 
convenţională (neoclasică) a convergenţei şi rezultatele cercetărilor 
empirice inspirate de această teorie maschează prezenţa grupurilor de 
convergenţă şi polarizarea populaţiei în bogaţi şi săraci.  

Tot mai mult îşi face loc opinia mai multor economişti potrivit  
căreia convergenţa nu este şi nu poate fi un proces unitar pentru toate 
ţările şi regiunile, ci unul multicultural şi multipolar.  
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Plasând ipotezele convergenţei reale într-un câmp de intense 
controverse, Galor (1996) arată că cercetările empirice, printre altele, şi-au 
concentrat atenţia asupra validităţii unor noi ipoteze competitoare printre 
care asupra aceleia privind grupurile de convergenţă (polarizare, clustere 
etc.). Această ipoteză afirmă că veniturile pe locuitor ale ţărilor care sunt 
similare în ce priveşte caracteristicile lor structurale (preferinţe, 
tehnologii, rate de creştere a populaţiei, politici guvernamentale etc.) 
converg între ele pe termen lung numai dacă condiţiile lor iniţiale sunt, de 
asemenea, similare. 

Această ipoteză poate fi asociată cu cea privind convergenţa 
condiţionată întrucât – aşa cum subliniază Galor – ambele îşi au originea 
în modelul neoclasic (modificat şi dezvoltat – adăugăm noi – A. I.) prin 
includerea în structura acestuia a unor variabile semnificative menţionate 
mai înainte, la care se adaugă externalităţile, imperfecţiunile pieţei ş.a. 
Toate acestea întăresc viabilitatea ipotezei grupurilor de convergenţă, ca o 
concurentă a ipotezei privind convergenţa condiţionată. 

Ceea ce face să se deosebească cele două ipoteze concurente este 
faptul că la una (la ipoteza convergenţei condiţionate) convergenţa are loc 
în mod independent de condiţiile iniţiale, iar la alta (ipoteza grupurilor de 
convergenţă) procesul de convergenţă are loc dacă condiţiile iniţiale sunt 
similare. 

 
6. Concluzii 
 
Trecerea în revistă a principalelor aspecte ale convergenţei reale 

relevă nu numai complexitatea deosebită a tematicii acestui subiect şi 
paşii importanţi făcuţi de cercetarea economică pentru clarificarea multor 
probleme ale acestui domeniu. Ea subliniază, totodată, actualitatea şi 
interesul ştiinţific şi practic pentru România în legătură cu posibilităţile de 
a realiza convergenţa cu ţările UE. 

În introducere menţionăm existenţa celor trei tipuri de 
convergenţă: reală, instituţională şi nominală. Definirea, analiza şi 
cunoaşterea acestora deschid o nouă perspectivă a acţiunilor practice din 
domeniile reformei economice, acqui-sului comunitar şi procesului de 
integrare. De asemenea, pun într-o perspectivă mai clară formularea 
obiectivelor strategice de creştere economică şi, totodată, evidenţiază şi 
evaluează contribuţia factorilor motori la o creştere economică în măsură 
să asigure convergenţa reală. 
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Toate cele trei tipuri de convergenţă sunt importante pentru 
România. Totuşi, ţinând seama de decalajul mare care desparte România 
de ţările dezvoltate, precum şi de complexitatea problemei ca atare, 
convergenţa reală trebuie să se bucure de o atenţie specială. De altfel 
merită sa fie reliefat faptul că în cercetările teoretice şi empirice efectuate 
în domeniu, convergenţa reală reprezintă punctul nodal al creşterii 
economice; ea ajută pe cercetător să formuleze obiectivele, resursele şi 
mecanismele care pot conduce la realizarea convergenţei şi poate da 
semnalul de trecere a ţărilor din grupul periferic (sărac) în cel central 
(bogat). 

Pentru a studia din diferite perspective problema convergenţei 
reale au fost concepute şi utilizate două clase de modele: neoclasice şi 
endogene. În paginile acestui studiu s-au subliniat limitele modelului 
neoclasic axat doar pe acţiunea forţelor pieţei libere funcţionale. Acţiunea 
acestor forţe este importantă însă în condiţiile existenţei unor mari 
inegalităţi în nivelul de dezvoltare între ţări şi regiuni când apare tendinţa 
de divergenţă prin concentrări şi aglomerări geografice excesive şi 
polarizarea economică şi socială. Ca o replică la neajunsurile acestui tip 
de model, în studiu s-au prezentat cele mai importante trăsături ale 
modelului de creştere endogenă (şi ale unor modele derivate) care dă 
posibilitatea de a încorpora şi/sau a lua în considerare factorii 
determinanţi ai convergenţei reale. În studiu s-a considerat  coeziunea ca 
factor important care poate să asigure convergenţa între ţările membre ale 
Uniunii Europene. 

Ultimele cercetări empirice de validare a diferitelor ipoteze de 
convergenţă atestă faptul că nu există şi nu poate exista situaţia de aliniere 
a tuturor ţărilor la o convergenţă absolută. Ceea ce se verifică sau se 
confirmă de realitatea economică şi socială a ţărilor şi regiunilor este 
convergenţa de grup privită în dinamica sa, în funcţie de factorii de 
influenţă care acţionează în cadrul sistemului economic. În actualele 
condiţii, factorul care hotărăşte dinamica în ţările dezvoltate este cel 
reprezentat de cunoaştere sub multiplele sale manifestări. Factorul 
cunoaştere determină ritmuri de creştere superioare în ţările dezvoltate 
faţă de ţările sărace. 
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Note 
 

 
(1) Explicitarea relaţiilor dintre variabilele menţionate, inclusiv a traiectoriei 
descrisă de f(k), se poate face folosind funcţia de producţie din modelul neoclasic  
Y = AKαL1-α 
unde Y – producţia; K – capitalul; L – forţa de muncă (numărul de salariaţi); A – 
progresul tehnologic; α – elasticitatea producţiei în raport cu capitalul; 1 – α – 
elasticitatea producţiei în raport cu forţa de muncă. 
Ecuaţia de mai sus poate fi exprimată şi într-o formă simplificată – pe salariat – 
prin împărţirea întregii ecuaţii la numărul de salariaţi  

L

1LAK

L

Y α−α
=  

y = akα, 
ceea ce corespunde:  
y = f(k) = akα 
(2) În vederea realizării coeziunii au fost întreprinse următoarele măsuri: în 1968, a 
fost înfiinţat Fondul Structural Agricol pentru a promova modernizarea 
agriculturii. Acestui Fond i s-a atribuit, ulterior, în mod explicit, şi rolul de 
promovare a viabilităţii economice a zonelor rurale. În anul 1975 a fost înfiinţat 
Fondul de Dezvoltare Regională folosit pentru finanţarea infrastructurii a 
regiunilor subdezvoltate. Fondul Social a fost orientat spre formarea profesională 
în regiunile unde au loc restructurări şi unde rata şomajului este ridicată 
(Pelkmans, 2003, p. 299). 
(3) De regulă, în calculele unor probleme reale se aplică funcţii de producţie cu 
creşteri exponenţiale. Iată un exemplu de calcul al unei ecuaţii exponenţiale 
liniarizate prin logaritmare: 

)yln()e1(a
y
y

ln 0,i

0,i

T,i ⋅−−=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
β−  

Înlocuind: 

)yln(y
)e1(b

y
y

lnr

0,i0,i

0,i

T,i
T,i

=
−=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

β−  

se obţine forma ecuaţie redată în text. 
(4) Observaţia făcută în legătură cu forma ecuaţiei (1) este valabilă şi la ecuaţia de 
faţă (2). 
(5) În general vorbind – menţionează Villaverde Castro (2004) – prezenţa 
convergenţei este considerată ca un test valid în favoarea modelului de creştere 
neoclasic şi ca opus al modelelor endogene, care prevăd divergenţă în cele mai 
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multe cazuri. (José Villaverde Castro, Indicators of Real Economic Convergence, 
A Primer, W-2004/2, United Nations University). 
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Abstract. This paper starts with the FDI (Foreign Direct 
Investments) impact analysis to main macroeconomic indicators (total 
investments, Gross fixed Capital Formation, GDP, exports, imports, real 
wage, external debt and external payments balance) in 1995 – 2004 
period. There is a lack output trend of those indicators as result of the 
inconvenient evolution of the efficiency macroeconomic indicators. Also, 
this study analysis, the relationship between FDI, productivity and 
labours market related to FDI effects in home country.  
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1. Corelaţii  macroeconomice ale eficienţei ISD 
 
Investiţiile străine directe în România reprezintă un factor complex 

de influenţă pe diferite orizonturi de timp, asupra performanţelor 
economice şi financiare ale ţării.  De regulă, creşterea volumului ISD într-o 
ţară este asociată cu evoluţii macroeconomice favorabile ale acesteia. 
Integrarea României în UE va determina un plus de interes şi atractivitate 
pentru investitorii străini, din cadrul, dar şi din afara UE. 

La sfârşitul anului 2005, ISD provenind din ţările membre ale UE 
reprezentau 40,1% din numărul total al societăţilor comerciale, 89,8% şi 
65,2% din valoarea capitalului social subscris exprimat în monedă 
naţională, respectiv a capitalului subscris în valută. Aceste ponderi ridicate 
relevă predominanţa ISD din ţările UE, ceea ce va constitui un factor de 
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facilitare şi eficienţă a proceselor integraţioniste pe care România le are de 
parcurs în perioada de postaderare.  

Analiza noastră porneşte de la premisa că, date fiind atuurile comu-
nitare legate de libera circulaţie a produselor, forţei de muncă şi a capitalului, 
ISD din ţările UE constituie un factor care va contribui la creşterea eficienţei 
racordării economiei româneşti la procesele de globalizare a pieţelor 

Tranziţia României la economia de piaţă a reprezentat un factor de 
stimulare a ISD, cu efecte multiple la nivelurile macro şi microeconomice 
în planul generării de noi complementarităţi ale variabilelor independente şi 
dependente, interne şi externe ale creşterii economice, al diversificării şi 
îmbunătăţirii calitative a acesteia. 

Corelarea dinamicii ISD cu cea a principalilor indicatori 
macroeconomici, în perioada de tranziţie la mecanismele de piaţă, oferă 
posibilitatea desprinderii unor tendinţe semnificative ale variabilelor de 
efort (investiţii totale, investiţii străine directe, formarea brută de capital fix, 
importuri, datoria externă pe termen mediu şi lung) şi ale variabilelor de 
rezultat (produs intern brut şi exporturi). Analiza comparativă între cele 
două categorii de variabile s-a efectuat pe baza indicilor cu bază fixă şi în 
lanţ pe perioada 2001-2004. 

 

Evoluţia indicatorilor economici relevanţi ai 
economiei româneşti în perioada 1991 – 2004 

Tabelul 1.1 
   1991=100 

Indicatori de efort Indicator de rezultat  
Anul Investiţii 

total 
ISD 
euro 

Formarea brută de 
capital fix Produsul intern brut 

1992 98,9 148,5 111,0 91,2 
1993 107,2 181,5 120,2 92,5 
1994 135,5 254,9 145,1 96,1 
1995 150,0 273,8 155,1 103,0 
1996 154,7 321,5 163,9 107,0 
1997 146,3 347,5 166,7 100,4 
1998 140,3 411,6 157,2 95,6 
1999 132,0 485,7 149,7 94,5 
2000 136,7 551,3 157,9 96,5 
2001 149,8 676,7 173,9 102,0 
2002 164,3 764,1 188,1 107,2 
2003 182,7 881,6 205,2 112,7 
2004 197,7 1140,0 226,0 122,1 

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din Anuarul Statistic al României şi 
buletinele ONRC, anii 1993-2005. 
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Cea mai înaltă dinamică, în cadrul variabilelor de efort, au 
înregistrat-o ISD, care au crescut de 11,4 ori faţă de numai 2,2 ori 
formarea brută de capital fix şi 1,9 ori investiţii totale (tabelul 1.1). 
Aceasta se explică prin nivelul foarte scăzut al ISD, la începutul perioadei 
de tranziţie, dar şi ca urmare a demarării procesului de privatizare a 
activelor statului cu investitori străini şi a creării şi consolidării unei 
economii în care mecanismele pieţei au început să se afirme tot mai mult. 

Cel mai puţin a crescut variabila de efect PIB, care, în perioada 
analizată, s-a mărit de doar 1,2 ori. 

Este interesant de observat că, pe parcursul celor 14 ani de 
tranziţie, efortul investiţional a devansat cu mult ca dinamică efectul 
concretizat în PIB, ceea ce relevă perpetuarea unei situaţii de „decalaj” 
între dinamicile celor două variabile şi, pe cale de consecinţă, a unei stări 
de subperformanţă.  

În ciuda dinamicii susţinute a ISD, în perioada analizată, PIB a 
avut şi perioade de recul, ceea ce conduce la concluzia că efectul pozitiv 
propagat al ISD, pe ansamblul economiei naţionale, nu a putut contracara 
factorii declanşatori ai recesiunii. 

Devansarea indicatorilor de efect de către indicatorii de efort se 
continuă şi în perioadele viitoare, potrivit prognozelor elaborate de către 
Comisia Naţională de Prognoză, ceea ce impune, după părerea noastră, o 
reconsiderare a factorilor de natură să impulsioneze în măsură mai mare 
rezultatele, efectele, astfel încât să depăşim situaţii de a fi foarte 
„dinamici” la eforturi şi cheltuieli şi foarte „lenţi” la efecte şi rezultate, 
aşa cum s-au petrecut lucrurile până în prezent România. 

Având în vedere faptul că, în primii ani de tranziţie, economia 
românească a fost sub influenţa unor factori de impact deosebit, care au şi 
determinat un declin economic substanţial, într-o perioadă relativ scurtă 
de timp, precum şi unele dificultăţi inerente inclusiv în privinţa 
înregistrării statistice a exporturilor, importurilor şi datoriei pe termen 
mediu şi lung, am analizat evoluţia indicatorilor de efort şi efect, pe 
subperioada mai scurtă, 1995-2004, pentru a vedea în ce măsură s-au 
modificat sau nu trendurile constatate pe întreaga perioadă. În plus, am 
mărit numărul indicatorilor de efort, prin luarea în considerare a 
exporturilor şi datoriei pe termen mediu şi lung, şi a celor de efect prin 
includerea importurilor. 
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Evoluţia indicatorilor relevanţi ai 
economiei româneşti în perioada 1995-2004 

Tabelul 1.2 
    1995=100 

Indicatori de efort Indicatori de efect 

 
Anul Investiţii 

totale 
Investiţii 
străine 
directe 

Formarea 
brută de 

capital fix 

 
Importuri 

FOB 

Datoria 
externă 

pe 
termen 

mediu şi 
lung 

 
PIB 

 
Export 

1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1996 103,1 117,4 105,7 108,1 135,7 103,9 99,3 
1997 97,5 126,9 107,5 96,2 181,3 97,6 93,4 
1998 93,5 150,3 101,4 101,4 188,0 92,9 92,6 
1999 88,0 177,4 96,5 95,6 204,4 91,8 99,8 
2000 91,1 201,3 101,8 137,1 260,6 93,7 141,1 
2001 99,8 247,1 112,1 167,4 316,9 99,0 159,1 
2002 109,5 279,0 121,3 181,8 349,4 104,1 183,6 
2003 121,8 321,9 132,3 204,2 370,8 109,5 195,4 
2004 131,8 416,3 145,7 253,6 423,0 118,6 237,0 

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din Anuarul Statistic al României, 
rapoartele BNR şi ONRC. 

 
În perioada 1995-2004, se constată o atenuare a decalajelor de 

evoluţie între indicatorii de efort şi efect ai economiei naţionale (tabelul 1.2). 
Şi de această dată, cele mai înalte dinamici le înregistrează ISD pe un 
trend ascendent cu variaţii de la un an la altul, în timp ce investiţiile 
totale, PIB-ul şi exporturile, în anii 1997-2000, au înregistrat scăderi. 

Cea mai înaltă dinamică a fost înregistrată de datoria externă pe 
termen mediu şi lung, care în opinia unor specialişti se află încă la un 
nivel relativ scăzut, faţă de ţările vecine cu economia în tranziţie. 

Analiza pe baza indicilor în lanţ, la aceiaşi indicatori de efort şi 
efect, pentru perioada 1995-2004, evidenţiază variaţii anuale sensibile 
atât în cursul perioadei de recesiune, cât şi al celei de reluare a creşterii. 
Singurul indicator care a înregistrat pe toată perioada o dinamică pozitivă 
a fost cel privind datoria externă, chiar dacă au existat diferenţe de ritm 
de la un an la altul. 

În perioada 2000-2004, indicii FBCF ai investiţiilor totale şi ai 
importurilor s-au înscris pe un trend ascendent cu variaţii anuale de 
creşteri, ceea ce a determinat o creştere a PIB şi a exporturilor la 
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dimensiuni sub nivelul înregistrat de variabilele de efort, menţionându-se 
tendinţa de devansare a efectului (rezultatelor) de către eforturi. 

 
Indicii în lanţ ai indicatorilor de efort (investiţii totale, 

ISD, FBCF, importuri datorie externă) şi de efect 
(PIB, exporturi) în perioada 1995-2004 

Tabelul 1.3 
% faţă de an anterior 

Indicatori de efect Indicatori de efect 
 

Anul Investiţii 
total 

ISD 
Euro 

 
FBCF 

 
Import 

 
Datorie 
externă 

Populaţia 
ocupată 

 
PIB 

 
Export 

Câştig 
salarial 

real 
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0  
1996 103,1 252,4 105,7 108,1 135,7 - 103,9 99,3 109,3 
1997 94,6 54,3 101,7 89,0 133,6 - 93,9 94,1 77,4 
1998 95,9 247,6 94,3 105,4 103,7 98,1 95,2 99,1 103,4 
1999 94,1 115,4 95,2 94,3 108,7 99,4 98,8 107,8 96,2 
2000 103,5 88,7 105,5 143,4 127,5 99,9 102,1 141,3 104,6 
2001 109,6 191,0 110,1 122,1 121,6 99,4 105,7 112,8 104,9 
2002 109,7 69,7 108,2 108,6 110,3 86,3 105,1 115,4 102,1 
2003 111,2 134,6 109,1 112,3 106,1 99,9 105,2 106,4 110,7 
2004 108,2 219,9 110,1 124,2 114,1 99,3 108,3 121,3 110,2 
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din Anuarul Statistic al României, 
rapoartele BNR şi ONRC. 
 

Ponderea ISD în efortul investiţional total, în perioada analizată, 
este relativ modestă, oscilând în jurul mărimii de 10-14% (cu excepţia 
anului 2001), ceea ce analizat strict prin semnificaţia cantitativă a 
raportului respectiv conduce la concluzia modicităţii şi insuficienţei ISD 
ca sursă de finanţare a creşterii economice în România. Aceeaşi concluzie 
se desprinde şi din raportul ISD/FBCF sau ISD/PIB. Menţionăm totuşi că 
ISD au, pe lângă impactul direct asupra producţiei, şi un impact indirect 
cunoscut sub numele de „spillover” sau externalităţi atât pozitive, cât şi 
negative. Din păcate, nu dispunem de suficiente informaţii statistice pe 
baza cărora să poată fi evaluate aceste efecte într-un sens sau altul. 

În general se afirmă că ISD au efecte pozitive directe şi propagate 
în ceea ce priveşte: 

- creşterea producţiei de bunuri şi servicii, creşterea exporturilor; 
- ocuparea forţei de muncă;  
- ridicarea nivelului de cunoştinţe, competenţe şi expertiză;  
- îmbunătăţirea managementului şi a comportamentului de piaţă 

al agenţilor economici;  
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Ponderea (%) ISD faţă de unii indicatori macroeconomici 
relevanţi, în perioada 1995-2004 

Tabelul 1.4 
       mil. euro 

ISD/comerţ 
exterior  

Anii 
 

ISD/investiţii 
totale 

 
ISD/PIB 

 
ISD/FBCF Export 

FOB 
Import 
FOB 

ISD/datoria 
externă 

1995 4,97 0,90 4,19 3,98 3,31 5,15 
1996 10,71 2,06 8,97 8,98 6,81 9,59 
1997 4,24 0,74 3,49 3,08 2,48 3,90 
1998 11,98 1,94 10,68 9,84 7,44 9,31 
1999 14,04 2,16 12,20 8,95 7,79 9,88 
2000 14,19 2,21 11,67 7,83 6,69 6,87 
2001 22,58 3,95 19,12 13,98 11,06 10,79 
2002 11,50 2,06 9,68 6,81 5,73 6,82 
2003 12,78 2,39 10,78 7378 6,19 8,64 
2004  3,72 16,66 12,89 9,29 16,66 

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din Anuarul Statistic al României, 
rapoartele BNR şi ONRC. 

 
- folosirea canalelor de distribuţie externă ale firmelor mamă şi 

creşterea ponderii sectorului de produse exportabile (tradables)  în 
economie; 

- capitalizarea societăţilor;  
- cucerirea a noi segmente de piaţă; 
- mai buna gestionare a avantajelor şi riscurilor de piaţă la nivel 

local, regional şi naţional;  
- dezvoltarea pieţei de capital şi a sistemului bancar; 
- crearea de noi locuri de muncă, adaptate cerinţelor pieţei, şi 

dezvoltarea unor relaţii industriale de suport al creşterii competitivităţii; 
- mai buna încadrare în cerinţele de protecţie a mediului; 
- transfer de tehnologie, cunoştinţe şi expertiză; 
- creşterea competitivităţii. 
Aceste avantaje recunoscute de plano trebuie însă coroborate cu o 

serie de îngrijorări sau aspecte mai puţin favorabile  ale ISD asupra ţărilor 
gazdă, între care menţionăm: 

- caracterul temporar (volatil al ISD), mai ales după perioada în 
care din profit s-au recuperat integral cheltuielile cu investiţiile şi efectul 
de contagiune asupra altor companii autohtone şi străine; 
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- problema raportului dintre profitul reinvestit şi cel repatriat; 
- tensiuni pe piaţa muncii privind restructurarea personalului şi 

stabilizarea pe post a celor performanţi, inclusiv problemele legate de 
şomajul de lungă durată pe seama disponibilizărilor în masă în firmele 
restructurate/privatizate, chiar dacă se acordă compensaţii pe durate 
limitate de timp; 

- impactul şi presiunea corporaţiilor multinaţionale asupra 
deciziei politice şi economice; 

- dezavantajele producţiei în „lohn” şi ale outsourcing-ului; 
- crearea unor probleme de mediu, legate de poluarea prin 

delocalizarea industriilor din ţările dezvoltate; 
- impactul asupra activităţii de CDI, inovare. 
Compararea avantajelor şi dezavantajelor ISD presupune un 

demers metodologic complex, particularizat pe tipuri de activităţi şi 
efecte. Coroborarea (compunerea) la nivel local, regional şi naţional a 
acestor efecte pozitive şi negative, de regulă, conduce la un rezultat 
favorabil net, fără însă a elimina şi existenţa unor rezultate punctuale net 
defavorabile în anumite sectoare şi domenii din ţara gazdă. 

 
2. Investiţiile străine directe, factor al sustenabilităţii  
balanţei de plăţi şi a datoriei externe pe termen mediu şi lung 
 
Fluxurile valorice ale ISD influenţează direct sau indirect 

componentele balanţei de plăţi şi ale datoriei externe pe termen mediu şi 
lung. 

În perioada 2001-2005, contribuţia investiţiilor directe la articolul 
„Venituri” din balanţa de plăţi a României a fost nefavorabilă (vezi 
tabelul 2.1), s-a caracterizat printr-un sold negativ  care a crescut foarte 
mult, de la –114 mil. euro, în anul 2001, la – 2426 mil. euro în 2005. 
Aceeaşi tendinţă negativă se înregistrează şi în cazul veniturilor din 
investiţiile de portofoliu şi alte investiţii de capital. 

În cadrul contului de capital financiar, asupra balanţei de plăţi s-a 
înregistrat o influenţă pozitivă (sold excedentar) la contul de capital 
(transferuri de capital ale administraţiei publice şi ale altor sectoare) şi la 
contul financiar, îndeosebi în cazul investiţiilor directe ale nerezidenţilor 
în România. 
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Principalii indicatori ai balanţei de plăţi a României 
în anii 2001 şi 2005 

Tabelul 2.1 
– mil. euro – 

2001 2004 2005 Articol Credit Debit Sold Credit Debit Sold Credit Debit Sold 
1. Contul 
curent 

17088 19576 -2488 25533 30632 -5099 31640 38531 -6891 

A. Bunuri şi 
servicii 

14995 18447 -3452 21838 27374 -5536 26186 34426 -8240 

B. Venituri 510 825 -315 329 2864 -2535 1313 3622 -2309 
- din muncă 126 4 122 91 5 86 765 18 747 
- din investiţii 
directe 

17 131 -114 8 2086 -2078 26 2452 -2426 

- din investiţii 
de portofoliu 

200 118 82 167 258 -91 391 462 -71 

- din alte 
investiţii de 
capital 

167 572 -405 63 511 -452 131 690 -559 

C. Transferuri 
curente 

1583 304 1279 3366 394 2972 4141 483 3658 

2. Contul de 
capital şi 
financiar 

7534 5862 1672 15855 11670 4215 33468 28098 5370 

A. Contul de 
capital 

120 14 106 532 20 512 660 76 584 

B. Contul 
financiar 

7414 5848 1566 15353 11650 3703 32808 28022 4786 

a. investiţii 
directe 

1457 145 1312 6595 1468 5127 6586 1378 5208 

-ale 
rezidenţilor în 
străinătate 

53 35 18 9 65 -56 192 141 11 

-ale 
nerezidenţilor 
în România 

1404 110 1294 6586 1403 5183 6434 1403 5183 

b. investiţii de 
portofoliu 

1303 646 657 431 847 -416 3666 2981 685 

C. Alte 
investiţii de 
capital 

4629 3381 1248 8327 4496 3531 22532 18184 4348 

Sursa: Date BNR. Raportul Anual 2005, p.245. 
 
În primele două luni ale anului 2006, deficitul contului curent al 

balanţei de plăţi a fost de 1.018 milioane euro, mai mare cu 80,5 la sută 
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decât cel din perioada similară a anului anterior, îndeosebi datorită 
accentuării deficitului balanţei comerciale. 

 
Contul curent al balanţei de plăţi externe  

în perioada 1.01-28.02.2006 
Tabelul 2.2 

– milioane euro – 
1.01-28.02.2005* 1.01-28.02.2006*  

CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET 
CONTUL CURENT 
(A+B+C) 

4331 4895 -564 5481 6499 -1018 

A. Bunuri şi servicii 3639 4284 -645 4698 5746 -1048 
a.Bunuri(export fob-
import fob) 

3163 3750 -587 3875 4872 -997 

b.Servicii 476 534 -58 823 874 -51 
    - transport 153 191 -38 255 279 -24 
    -turism-călătorii 77 67 10 98 124 -26 
    -alte servicii 246 276 -30 470 471 -1 
B. Venituri 140 547 -407 228 667 -439 
C. Transferuri curente 552 64 488 555 86 469 

*) date provizorii 
 
Acoperirea în proporţie de 98,2 la sută prin investiţii străine directe 

(1 miliard de euro, comparativ cu 0,5 miliarde de euro în perioada 
ianuarie – februarie 2005) a deficitului de cont curent pentru termenul 
scurt poate fi considerată ca soluţie, dar pe termen lung sustenabilitatea 
din partea factorului ISD ar putea să se diminueze. 

Datoria externă pe termen mediu şi lung(1) a înregistrat la 28 
februarie 2006 nivelul de 24.556 milioane de euro, în creştere cu 0,3 la 
sută faţă de 31 decembrie 2005, ceea ce reprezintă o dinamică foarte 
înaltă dacă se are în vedere nivelul datoriei în anii ’90. 

Creşterea datoriei externe pe termen mediu şi lung a României de 
la 13,57 miliarde de euro la sfârşitul anului 2001 la 24,55 miliarde euro în 
februarie 2006.  

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 28 fe-
bruarie 2006 un sold de 11.304 milioane de euro şi a reprezentat 46 la 
sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 46,2 la sută la 
31 decembrie 2005). Datoria externă negarantată public a însumat 
12.464 milioane de euro la 28 februarie 2006, fiind cu 1,9 la sută mai 
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mare decât la 31 decembrie 2005, ceea ce reflectă o sporire a credibilităţii 
sectorului privat din România. 

 
Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 28 februarie 

2006 şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01 – 28.02.2006 
 

Tabelul 2.3 
     – milioane euro – 

Datoria externă pe termen mediu şi 
lung 

 

Sold la 
31.12.2005 

Sold la 
28.02.2006 

Serviciul datoriei 
externe 

1.01-28.02.2006 

• Datorie publicăa) 6.957 6.971 83 

• Datorie public 
garantatăa) 
     din care: 
     -sector public 
     -sector privatb) 

4.343 
 

4.131 
212 

4.333 
 

4.121 
212 

118 
 

116 
2 

• Datorie 
negarantată public 
din care: 
     -sector public 
-sector privatb) 

12.225 
 

560 
11.665 

12.464 
 

560 
11.904 

571 
 
6 

565 

Total datorie externă 
provenită din 
împrumuturi pe termen 
mediu şi lung 

 
 

23.525 

 
 

23.768 

 
 

772 

Depozite pe termen 
mediu şi lung ale 
nerezidenţilor 

 
949* 

 
788* 

 
172* 

Total datorie externă 
pe termen mediu şi 
lung 

 
24.474 

 
24.556 

 
944 

Date provizorii  
*) date estimate 
a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice 
b) entităţi financiare şi nonfinanciare cu capital majoritar privat 
Sursa: date BNR. 
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Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung(2) a fost 
în perioada 1.01-28.02.2006 de 20,1 la sută, faţă de 18,2 la sută în anul 
2005. Gradul de acoperire(3) a fost la 28 februarie 2006 de 6,7 luni de 
import, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2005. 

Cu solduri negative în creştere, în perioada 2001-2005, au 
contribuit la balanţa de plăţi a României contul curent şi depozitele 
rezidenţilor în străinătate. 

 

Poziţia investiţională internaţională a României 
Tabelul 2.4 

– milioane EURO; sfârşitul perioadei – 
Articol 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 
Poziţia netă 
Active 
Pasive 

-9.166,8 
10.206,2 
19.373,0 

-10.725,1 
12.939,7 
23.664,8 

-9.389,2 
12.762,6 
22.151,8 

-13.874,0 
12.337,9 
26.211,9 

-16.634,1 
17.101,5 
33.735,6 

-20.823,8 
25.887,6 
46.711,7 

ACTIVE 
EXTERNE, din 
care: 

      

A. Investiţii 
directe ale 
rezidenţilor în 
străinătate 
- participaţii la 
capital 

146,4 
146,4 

132,0 
132,0 

138,3 
138,3 

165,0 
165,0 

220,5 
220,5 

205,4 
138,6 

B. Investiţii de 
portofoliu 
- investiţii de 
natura 
obligaţiunilor 
- investiţii de 
natura acţiunilor 

6,2 
0,4 
5,8 

12,1 
0,3 

11,8 

21,2 
3,5 

17,7 

10,7 
2,9 
7,8 

425,1 
422,6 

21,6 

651,5 
308,6 
214,0 

C. Alte investiţii 
- împrumuturi şi 
credite 
   - împrumuturi 
şi credite pe 
termen lung 
   - împrumuturi 
şi credite pe 
termen scurt 
- numerar şi 
depozite 
- alte active 

6.409,9 
4395,3 
3898,8 

496,5 
1593,7 
1139,0 

7.286,5 
4608,1 
4185,7 

422,4 
2244,2 

960,1 

5.594,1 
3717,3 
3527,9 

189,4 
1506,9 

969,1 

4.670,6 
3153,0 
2953,3 

199,7 
1209,2 

807,7 

4.523,2 
2989,8 
2745,4 

244,4 
1252,3 

770,0 

6.799,6 
4088,6 
3001,1 
1067,5 
1826,3 

884,7 

D. Active de 
rezervă (BNR) 
- aur monetar 
- rezerva 

3.643,7 
989,0 

2.654,8 
532,1 

5.509,0 
1.063,8 
4.445,2 

779,0 

7.009,0 
1.132,2 
5.876,8 

683,7 

7.491,6 
1118,0 
6373,6 

595,3 

11.932,7 
1.084,5 

10.848,2 
2.564,3 

18.256,1 
1.460,5 

16.795,6 
7.263,0 
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Articol 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 
valutară 
- numerar şi 
depozite 
- la alte autorităţi 
monetare 
- la alte bănci 
străine 
- titluri de valoare 
de natura 
obligaţiunilor 

228,4 
303,7 

2.122,7 

450,9 
328,1 

3.666,2 

0,3 
683,4 

5193,1 

449,0 
146,3 

5778,3 

1.483 
1.081,3 
8.283,9 

4.678,9 
2.584,1 
9.532,6 

PASIVE 
EXTERNE, din 
care: 

      

A. Investiţii 
directe ale 
nerezidenţilor 
în România 

6.965,7 8.656,0 7.482,0 10.159,0 15.039,9 20.130,4 

B. Investiţii de 
portofoliu 
- de natura 
acţiunilor 
- de natura 
obligaţiunilor 
- instrumente ale 
pieţei monetară 

1.757,5 
523,5 

1.220,1 
13,9 

2.478,2 
561,0 

1.909,7 
7,6 

3.113,3 
495,0 

2.609,3 
9,0 

3.569,4 
555,0 

3.002,3 
12,1 

3.541,6 
643,0 

2.844,5 
54,1 

4.363,2 
831,8 

3.475,7 
55,7 

C. Alte investiţii 
- împrumuturi şi 
credite 
- împrumuturi şi 
credite pe 
termen lung 
- împrumuturi şi 
credite pe 
termen scurt 
- numerar şi 
depozite 

10.649,9 
10.069,4 

9.639,7 
429,7 
379,4 

12.530,5 
11.766,6 
11.216,7 

549,9 
577,5 

11.556,5 
10.835,7 
10.114,9 

720,8 
637,4 

12.483,5 
11.389,2 
10.863,7 

525,5 
1.025,6 

16.647,8 
14.816,0 
12.766,8 

2.049,2 
1.803,4 

22.267,3 
19.239,1 
16.314,5 

2.924,6 
2.913,5 

* Date provizorii 
Sursa: Raport Anual 2004, BNR, p. 246., Buletin lunar nr. 2/2006, BNR, p. 39.  

 
Raportul dintre ISD ale nerezidenţilor în România şi ale rezidenţilor în 

străinătate arată un decalaj foarte mare în favoarea celor de pe urmă, 
rezultând că România este ţara ai cărei rezidenţi, cel puţin până în prezent, 
nu au puterea financiară necesară a unor investiţii de anvergură în 
străinătate. Acest dezechilibru va putea în viitor să fie atenuat pe măsură ce 
capitalul autohton va reuşi să-şi consolideze poziţiile pe piaţa internă. 



Supliment al Revistei de Economie teoretică şi aplicată 

 

77

77

Din datele tabelului 2.4, rezultă dinamici diferite ale volumului 
investiţiilor directe ale rezidenţilor şi nerezidenţilor.  

Volumul investiţiilor străine de portofoliu în România de natura 
obligaţiunilor şi acţiunilor este mai mic decât cel al ISD, manifestând o 
tendinţă de creştere în perioada 2000-2005. De subliniat că volatilitatea 
acestora este destul de ridicată, în funcţie de conjunctura economică a ţării. 

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung a crescut de la 
11,16 miliarde euro în anul 2000 la 24,47 miliarde euro în anul 2005, 
adică o creştere de peste 2,0 ori, din care datoria privată negarantată de 
peste 3 ori, ceea ce relevă consolidarea poziţiei sectorului privat în 
privinţa capacităţii de a se împrumuta. 

 

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung 
în perioada 2000 – 2005 

Tabelul 2.5 
– miliarde euro; sfârşitul perioadei – 

Anii  
2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

Datoria externă pe 
termen  
mediu şi lung 

 
11162,6 

 
13575,0 

 
14969,4 

 
15859,1 

 
18269,9 

 
24473,6 

1. Datorie publică 5001,1 5651,0 6040,6 6470,0 6369,2 6957,4 
2. Datorie publică 
garantată 

2472,5 3119,4 3147,7 3212,7 3668,6 4342,8 

3. Datorie privată 
(negarantată) 

3688,9 4804,6 5781,1 6202,0 8081,8 13173,4 

* date provizorii 
Sursa: Date BNR. Raportul Anual 2004, p.245, Buletin lunar nr.2/2006, BNR, 
pp. 40-41 

 
În ultimii ani, se constată o mărire a datoriei private negarantate, 

cea publică şi public garantată menţinându-se practic la niveluri 
apropiate. Această tendinţă a datoriei private negarantate constituie o 
dovadă a creşterii gradului de funcţionalitate a economiei de piaţă în 
România, precum şi a îmbunătăţirii mediului de afaceri propice ISD. 

În concluzie, subliniem faptul că fluxul ISD în România are o 
influenţă favorabilă asupra balanţei de plăţi externe, contribuind totodată 
şi la creşterea rezervelor valutare ale ţării. Această influenţă pozitivă se 
va menţine şi în viitor, cu condiţia ca ISD să nu-şi reducă dimensiunile, ci 
să şi le mărească. 
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Potrivit estimărilor Comisiei Naţionale de Prognoză, gradul de 
acoperire din ISD a deficitului de cont curent, în perioada 2005-2008 
(tabelul 2.6, se va diminua cu 14,7 puncte procentuale. O astfel de tendinţă 
se explică prin încheierea într-o mare măsură a procesului de privatizare a 
principalelor utilităţi şi a marilor societăţi comerciale cu capital de stat în 
România. Totodată, se poate deduce că influxul de ISD prin construirea de 
obiective „green field” va avea o dinamică relativ redusă, dat fiind nivelul 
din ce în ce mai mare la care a ajuns. Desigur, unul din obiectivele 
politicilor investiţionale pe termen mediu în România va fi tocmai creşterea 
volumului ISD – „green field”, în special în domeniile productive care dau 
o stabilitate mai mare profiturilor pe termen lung. 

În perioada prognozată, gradul de acoperire a deficitului de cont 
curent se va realiza într-o mai mare măsură pe seama transferurilor de 
capital, cu o contribuţie procentuală în creştere de la 14,1% în anul 2005 
la 25,2%, în anul 2008 şi a investiţiilor de portofoliu cu o creştere de la 
2,2% la 8,5%. Verosimilitatea acestor estimări este destul de mare, având 
în vedere faptul că în România funcţionalitatea economiei de piaţă va 
creşte odată cu îndeplinirea cerinţelor de integrare în UE, precum şi cu 
ridicarea gradului de utilizare a potenţialului uman natural şi financiar de 
care dispune România. 

 

Gradul de acoperire al deficitului de cont curent 
Tabelul 2.6 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Deficitul de cont curent – mil. 
euro 

-3060 -4402 -4930 -5310 -5670 -5550 

Investiţii străine directe – mil. euro 
Gradul de acoperire din investiţii 
străine - % 

1.910 
 
62,4 

4.042 
 
91,8 

4.100 
 
83,2 

3.800 
 
71,6 

3.800 
 
67,0 

3.800 
 
68,5 

Investiţii de portofoliu – mil. euro 
Transferuri de capital – mil. euro 
Gradul de acoperire din investiţii 
străine, transferuri de capital şi 
investiţiile de portofoliu - % 

529 
188 
 
 
85,8 

37 
505 
 
 
104,1 

110 
700 
 
 
99,6 

430 
930 
 
 
97,2 

450 
1.330 
 
 
98,4 

470 
1.400 
 
 
102,2 

Sursa: date Comisia Naţională de Prognoză. 
 
 

3. ISD, productivitatea şi piaţa muncii în ţara gazdă 
 
Una din problemele controversate teoretic şi practic vizând 

impactul ISD se referă la efectele pe care le au investiţiile străine asupra 
productivităţii muncii, în ţara gazdă. Mulţi specialişti susţin că nu există o 
dovadă clară a efectului benefic propagat al ISD asupra creşterii 
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productivităţii muncii la firmele autohtone (Djankov, Hockman, 2000, 
pp. 49-64; Swarzynska, 2002). Pe de altă parte, numeroase studii relevă 
efectul propagat favorabil (spillover effects) asupra productivităţii muncii 
în ţările importatoare de capital străin (Vahter, 2004). O atenţie specială 
este acordată firmelor cu ISD orientate către export şi către piaţa internă, 
din punctul de vedere al nivelului productivităţii muncii, în cadrul 
efectului de spillover orizontal pe care acestea le generează, ca urmare a 
transferurilor de tehnologie. Dintr-o serie de studii rezultă că prezenţa 
firmelor străine influenţează performanţele firmelor autohtone în sens 
pozitiv (Aitken, Harrison 1999, pp. 605-618), chiar dacă productivitatea 
firmelor străine este net superioară celei realizate de firmele locale 
(Aitken, Harrison 1999; Görg, Strobl, 2001, Kokko, 2001) datorită 
tehnologiilor superioare, influxului de active intangibile (know-how, 
sisteme manageriale şi de marketing, contracte comerciale, reţele de 
relaţii cu furnizorii şi cumpărătorii în străinătate), unei mai mari capacităţi 
de absorbţie a rezultatelor CD şi inovării, precum şi costului mai scăzut al 
împrumuturilor de pe piaţa externă. 

Există însă şi cazuri în care productivitatea muncii la unele firme 
cu capital străin, din ţara gazdă, au un nivel mai scăzut al productivităţii 
muncii (Damijan et. al., 2003, p. 29), faţă de firmele autohtone, ceea ce se 
poate explica prin: 

- firmele străine păstrează în ţara de origine activităţile cu cea mai 
ridicată valoare adăugată (de exemplu CD) şi transferă în străinătate 
operaţiile de asamblare cu o valoare adăugată scăzută (de exemplu, 
operaţiile în lohn); 

- folosirea unor lucrători mai puţin calificaţi şi a unor tehnologii 
inferioare, cărora le este caracteristică o productivitate a muncii mai 
scăzută. 

Între nivelul productivităţii muncii şi mărimea exporturilor există o 
evidentă legătură biunivocă, în sensul că o productivitate ridicată oferă o 
competitivitate superioară la export care, la rândul său, constituie un 
factor stimulativ al productivităţii. 

O serie de cercetări empirice au evidenţiat că firmele cu capital 
străin orientate către export au un nivel mai mare al productivităţii, 
comparativ cu cele orientate către piaţa internă, motiv pentru care se acordă 
preferinţă companiilor din prima categorie (Gestrin, 2001, pp. 1-9). 

Efectul propagat al ISD asupra productivităţii muncii poate fi 
orizontal sau intraindustrie (în cadrul aceleiaşi industrii) şi vertical sau 
interindustrii (în direcţia furnizorilor şi clienţilor). 
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Principalele direcţii de manifestare a efectelor propagate – 
spillovers – generate de ISD sunt următoarele: demonstraţia sau imitaţia; 
competiţia; efectul mobilităţii lucrătorilor şi al îmbunătăţirii 
performanţelor furnizorilor; promovarea exporturilor. 

Cel mai obişnuit exemplu de efect de demonstraţie este cel care 
vizează îmbunătăţirea performanţelor de productivitate, prin copierea 
sistemelor de organizare, a tehnologiilor sau transferul lucrătorilor de la 
firme străine la cele româneşti. Efectul concurenţei poate influenţa atât 
favorabil, cât şi defavorabil (Greenaway, 2001; 2004) productivitatea 
muncii în ţara gazdă. 

Atunci când concurenţa din partea firmelor străine obligă 
producătorii interni să-şi folosească mai eficient tehnologia şi celelalte 
resurse disponibile, efectul ISD nu poate fi decât pozitiv. Dimpotrivă, 
efectul negativ se produce în cazurile în care costurile fixe şi variabile, la 
firmele locale, depăşesc cu mult pe cele ale firmelor străine, firmele 
locale fiind nevoite să-şi reducă sau înceteze activitatea, productivitatea 
firmelor locale reducându-se într-o astfel de situaţie. 

Efectul de spillover al exportului reprezintă un factor indirect de 
creştere a productivităţii. Adeseori, firmele locale învaţă de la cele cu 
capital străin cum să deruleze operaţiunile de export care influenţează 
favorabil productivitatea. 

Una din concluziile cercetărilor consacrate efectelor ISD asupra 
economiei în ţara gazdă este că determinarea cantitativ-calitativă a acestor 
efecte nu se poate realiza decât parţial, un demers exhaustiv în această 
direcţie fiind pe cât de laborios, pe atât de dificil. 

Dacă analiza efectelor intraindustrie este mai bine realizate în 
literatura de specialitate, cercetarea efectelor pe verticală, interindustrii, 
reprezintă un domeniu mai puţin cercetat. Este de presupus că cele mai 
mari beneficii se realizează pe seama ISD orientate către piaţa internă a 
ţării, comparativ cu impactul companiilor străine orientate spre export 
(Swarzynska, 2002; Kokko et. al., 2001). 

În literatura de specialitate foarte puţin este abordată influenţa 
preţurilor transferate la produsele şi serviciile firmelor cu ISD datorită 
existenţei diferenţelor de impozitare între ţara gazdă şi ţara de origine sau 
altă ţară. Practic, este vorba de exportul unor semifabricate sau produse 
finite, realizate de filialele firmelor străine în România la un preţ scăzut 
care sunt apoi reexportate la preţuri mult mai mari, după o sumară 
prelucrare ulterioară sau ambalare cu marcă de renume. Acest transfer de 
preţ dezavantajează indicatorii productivităţii muncii. Din cercetările pe 
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care le-am efectuat asupra ISD în România, o astfel de situaţie s-a 
înregistrat la unele produse metalurgice şi la ciment. 

Filialele corporaţiilor multinaţionale, orientate către export, sunt 
mult mai interesate, comparativ cu cele orientate spre piaţa internă, în 
exploatarea factorilor de producţie relativ abundenţi în ţara gazdă. De 
exemplu, atunci când avantajele provin de la costul scăzut al muncii, 
comparativ cu cel al capitalului, este puţin probabil ca firmele cu ISD 
orientate spre export să aibă un efect pozitiv asupra productivităţii muncii 
în ţara gazdă, comparativ cu firmele cu participare străină de capital 
orientate către piaţa internă a ţării gazdă. 

ISD au un efect complex asupra pieţei muncii în România. În timp 
ce investiţiile străine noi, greenfield creează noi locuri de muncă, 
privatizările societăţilor statului cu investitori străini, dimpotrivă au 
contribuit la reducerea numărului locurilor de muncă, între altele şi 
datorită faptului că aceste societăţi erau supradimensionate ca număr de 
angajaţi. 

În contractele de privatizare a societăţilor de stat, prin clauze 
speciale s-a reglementat problema disponibilizării de personal în sensul 
realizării graduale a reducerii numărului de angajaţi, pe perioade de la 1 
la 3 ani, cu plăţi compensatorii pentru disponibilizaţi, sau al angajamen-
tului proprietarului străin de a menţine, o perioadă dată de timp 
postprivatizare, un anumit procent din numărul existent al salariaţilor în 
momentul privatizării. 

În general, investitorii străini, la societăţile de talie mijlocie şi 
mare, prin programele de investiţii postprivatizare, se angajează să ridice 
nivelul profesional al angajaţilor, prin cursuri şi alte forme de instruire, în 
scopul îmbunătăţirii performanţelor de productivitate ale acestora şi chiar 
să angajeze noi salariaţi pentru anumite categorii profesionale. 

Relaţia dintre patronii străini şi sindicate reprezintă un alt aspect 
al pieţei muncii din România. În companiile cu ISD, această relaţie are o 
serie de particularităţi dintre care menţionăm: 

- organizaţiile sindicale existente înainte de privatizare, de regulă, 
îşi continuă activitatea şi după privatizare; în unele cazuri activitatea 
acestora se reduce sau apar noi organizaţii sindicale, la iniţiativa noilor 
patroni, care doresc sindicate mai cooperante şi obediente; 

- proprietarii străini, în linii generale, negociază salariile şi 
cooperează constructiv cu sindicatele, dar în societăţile mici şi mijlocii 
activitatea sindicală este foarte redusă sau inexistentă, proprietarii 
manifestând un comportament neîncurajator în această direcţie; 
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- venind din economii de piaţă mature, în care relaţiile industriale 
sunt reglementate cu mai multă rigoare şi au tradiţie, reprezentanţii 
filialelor corporaţiilor multinaţionale respectă standardele internaţionale 
ale muncii din Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii: nr. 87 – 
libertatea de asociere; nr. 98 – dreptul la negociere colectivă; nr. 29 şi 105 
– interzicerea muncii forţate; nr. 100 şi 111 – nediscriminare în ocupare şi 
remunerare; nr. 138 – vârsta minimă de angajare şi eliminarea muncii 
copiilor. 

În politica de atragere a ISD, ţările în curs de dezvoltare manifestă 
un fel de „competiţie”, în sens nefavorabil, în ceea ce priveşte acordarea 
de stimulente străinilor, inclusiv în ceea ce priveşte „nerespectarea” 
standardelor internaţionale ale muncii sau a celor privind protecţia 
mediului. Noul Cod al Muncii adoptat în România în anul 2004 şi 
modificat în anul 2005 conţine încă o serie de prevederi care 
nemulţumesc, de exemplu, patronii în legătură cu obligaţiile pe care le au 
aceştia faţă de salariaţi referitor la durata săptămânii de lucru, condiţiile 
de angajare şi disponibilizare etc. 

Prin tratate bilaterale de investiţii şi alte acte normative generale, 
România a reglementat aspectele legate de intrarea în ţară şi permisele de 
muncă pentru personalul străin de conducere cadrul ISD, recunoscându-şi 
dreptul la muncă, la asistenţă medicală şi securitate. 

Analiza raportului dintre ISD şi nivelul salariilor reprezintă unul 
din cele mai cercetate domenii întrucât, prin salarii, se influenţează o 
multitudine de factori determinanţi ai ISD printre care impactul asupra 
dezvoltării economice, schimbările tehnologiei, comerţul exterior şi 
distribuţia veniturilor (Balasubramanyam, Sapsford, 2002). 

Relaţia dintre ISD şi salarii poate fi studiată ţinând seama de 
următoarele criterii: 

- ISD sunt atrase îndeosebi de ţările cu salarii relativ mici şi nivel 
relativ ridicat al pregătirii profesionale; 

- firmele străine plătesc salarii mai mari şi, în consecinţă, se 
creează o aşa-numită „aristocraţie” muncitorească, adâncindu-se 
inegalitatea de venituri în ţara gazdă; 

- patronii străini plătesc salarii mari forţei de muncă înalt calificate 
care poate opera cu tehnologiile de fabricaţie performante şi salarii mici 
forţei de muncă necalificate, în acest fel adâncindu-se discrepanţa 
veniturilor dintre munca înalt calificată şi cea necalificată; 

- investitorii străini plătesc muncii necalificate salarii ceva mai 
mari, comparativ cu nivelul salariilor la firmele autohtone, în acest fel 
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devenind mai atractive pentru cererea de muncă şi reducând decalajele de 
salarii; 

- capacitatea de negociere a sindicatelor pentru o salarizare şi 
condiţii sociale mai bune este mai slabă în cazul firmelor cu capital străin 
care au posibilităţi multiple de a se muta în alte ţări. 

Obiectivele urmărite de investitorii străini prin plata unor salarii 
mai mari vizează necesitatea de a atrage muncă înalt calificată, de a 
demonstra că sunt „buni cetăţeni”, de a preveni intrarea pe piaţă a altor 
firme şi dorinţa de a mări productivitatea muncii, inclusiv pretenţiile 
acestora asupra angajaţilor. Cei mai mulţi sunt convinşi de avantajele 
economice pe care le obţin prin plata unor salarii mai mari (economy of 
high wages), care însă nu depăşesc limita salariilor de eficienţă 
(efficiency wages). 

Prin creşterea volumului ISD în România, piaţa muncii în ţara 
noastră a cunoscut un important proces de deschidere la impactul 
globalizării. Numărul personalului străin, de regulă cu funcţii de decizie, 
care lucrează la firmele din România cu ISD este redus ca pondere în 
totalul forţei de muncă angajate, dar se caracterizează printr-o capacitate 
managerială şi expertiză superioare. Pentru mulţi poate apărea paradoxal 
că un număr relativ scăzut de străini deţin decizia într-o întreprindere cu 
ISD la care angajaţii români sunt în proporţie de peste 90%. Acest 
paradox se explică, în primul rând, prin prevalenţa capacităţii manageriale 
şi a nivelului tehnologiilor. 

Deşi specialiştii susţin că unul din efectele ISD asupra pieţei 
muncii este accentuarea discrepanţelor salariale, în literatura de 
specialitate, există studii din care rezultă că, dimpotrivă, ISD nu au 
agravat aceste discrepanţe (Falzoni, Crino, 2004). Acest lucru este posibil 
datorită faptului că transferul de tehnologie şi de cunoştinţe, prin 
intermediul ISD, pe termen mediu şi lung măresc nivelul pregătirii 
profesionale a salariaţilor din ţara gazdă şi al productivităţii muncii 
acestora, ceea ce implicit înseamnă capacitate competitivă mai mare, 
performanţe la export mai bune şi implicit un salariu mai ridicat (Galeotti, 
Navaretti, 2000). 

Privatizarea în România a reprezentat unul din factorii importanţi 
ai evoluţiei ISD cu implicaţii asupra pieţei muncii în ţara noastră. 
Desfăşurarea privatizării are loc sub forme de noi investiţii private 
(greenfields) şi achiziţia de societăţi cu capital de stat de către investitorii 
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străini. Fiecare dintre cele două forme prezintă pentru investitorii străini 
avantaje şi dezavantaje care în principal se referă la: 

- în cazul greenfield principalul avantaj constă în faptul că întreaga 
întreprindere se construieşte potrivit concepţiei tehnologice şi 
manageriale a investitorului la parametrii de performanţă competitivi, iar 
dezavantajele se referă la lipsa iniţială de utilităţi, forţa de muncă, legături 
cu mediul de afaceri şi autorităţile locale, ceea ce măresc sensibil costul 
de realizare şi funcţionare a obiectivului; 

- în cazul achiziţiei întreprinderilor cu capital de stat, principalul 
avantaj pentru investitorul străin îl reprezintă preţul relativ scăzut, 
existenţa infrastructurii şi utilităţilor ca şi a unui personal calificat, în 
timp ce dezavantajele vizează îndeosebi costurile cu restructurarea şi 
modernizarea, mentalităţile sindicatelor, retehnologizarea şi schimbarea 
profilului de fabricaţie etc. 

Opţiunile firmei străine şi ale guvernului din ţara gazdă pentru una 
sau alta din cele două forme ale privatizărilor depind de o multitudine de 
factori economici, tehnologici, sociali şi de mediu, subordonaţi, în 
principal pentru investitorul străin, criteriului eficienţei economice şi, 
pentru statul român, criteriului eficienţei al justiţiei sociale, precum şi al 
stabilităţii macroeconomice. 

Din păcate ritmul privatizărilor în România a fost relativ lent, ceea 
ce a condus la scăderea valorii de piaţă a multor societăţi comerciale cu 
capital de stat, îndeosebi în industria construcţiilor de maşini, ca urmare a 
declinului economic sever al acesteia. 

Un factor cheie în alegerea formei de ISD îl reprezintă 
compromisul dintre costul transferului de tehnologie şi concurenţa pe 
piaţa factorilor de producţie (Aoditya et al., 2001). 

Prin localizarea într-o ţară, firmele doresc să câştige sau să 
menţină o poziţie competitivă pe piaţă, prin strategii de menţinere a 
accesului pe piaţa respectivă sau prin penetrarea de pieţe noi şi 
promiţătoare, cei mai importanţi factori ai localizării fiind transferul de 
know-how, economiile de scară, disponibilul de muncă cu grad ridicat de 
calificare, o poziţie concurenţială privilegiată, noi reţele de furnizori de 
materii prime, diferite costuri avantajoase, acordarea de facilităţi şi 
stimulente din partea guvernelor etc. 

Obiectivele politicii guvernamentale constă în a selecta acele ISD 
cu cele mai mari efecte propagate pozitive, pentru ţara gazdă, la nivel 
local şi macroeconomic, pe termenele scurt, mediu şi lung. Din păcate, nu 



Supliment al Revistei de Economie teoretică şi aplicată 

 

85

85

dispunem decât de analize parţiale referitoare la asemenea efecte, astfel 
că nu se poate trage o concluzie bine argumentată dacă ISD au reuşit să 
micşoreze sau să mărească decalajele economice şi sociale care despart 
România de ţările dezvoltate. Privite din punctul de vedere al impactului 
pe termen mediu şi lung, ISD par să reprezinte un factor clar de reducere 
a decalajelor salariale şi nu numai. 

Fără îndoială, firmele străine reprezintă pentru România un factor 
de dezvoltare a pieţei interne şi a sectorului privat intrând în relaţii de 
concurenţă şi/sau de cooperare cu producătorii interni sau străini pe piaţa 
românească. Putem distinge mai multe situaţii referitoare la 
comportamentul locaţional al investitorilor străini şi interni (Collie, 
Vandenbussche, 2001): 

- când nivelul salariilor în străinătate este relativ scăzut pentru 
ramurile care produc bunuri omogene pe baza tehnologiilor cu consum 
ridicat de muncă atât firmele cu ISD, cât şi cele din ţara gazdă se vor 
orienta spre ţările mai dezvoltate (ISD Nord-Sud), nivelul optim al 
intervenţiei guvernului în ţara dezvoltată fiind legat de practicarea unor 
tarife vamale zero la importurile din ţările mai puţin dezvoltate; 

- pentru niveluri salariale relativ medii, în ţările mai dezvoltate, în 
ramurile respective, investitorii străini şi cei locali preferă localizarea în 
propriile lor pieţe, iar politica optimă a guvernelor presupune practicarea 
la import a unor tarife vamale pozitive; 

- pentru niveluri relativ înalte ale salariilor în ţările dezvoltate, 
politicile tarifare la import vor trebui sa fie stabilite astfel încât să 
favorizeze localizarea ISD în ţările mai puţin dezvoltate. 

Integrarea României în UE şi creşterea importanţei ISD pentru 
economia naţională vor avea efecte favorabile asupra flexibilizării pieţei 
muncii în România şi, implicit, asupra creşterii productivităţii muncii şi a 
salariilor. Formele de manifestare a acestor efecte favorabile vor fi dintre 
cele mai diferite şi se vor baza pe cerinţe şi exigenţe superioare privind 
calitatea şi disciplina muncii, pregătirea profesională şi învăţarea 
continuă. 

 
Note 

 (1) Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare. 
(2) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează 

ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi 
exportul de bunuri şi servicii. 
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(3) Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport 
între rezerva oficială a BNR (valută+aur) la sfârşitul perioadei şi 
importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă. 
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Abstract. A directive is a decision of community law which has as 

purpose to harmonize all national law systems for the European Union 
member states. The Fourth Directive, adopted in 1978, refers through its 
articles to the accounting evaluation procedures, to the disclosed financial 
statements' format and to the requirements for financial information. All 
these articles offer aspects that cover the issues of companies either not 
considered as groups of companies, or included in groups of companies, 
but separately analysed.The Seventh Directive was adopted in 1983 and 
targets the consolidated accounts issues, that is the prepared, presented 
and disclosed financial statements which offer information regarding the 
financial position, financial performance and changes in financial position. 
The international body for accounting standardization, through its council 
(IASB) started to concentrate upon the practical issues involved by the 
European Commission's proposals which stated that beginning with the 1st 
of January 2005, all companies activating inside EU and quoted on the 
financial markets, should adopt the IFRS body of procedures. Starting with 
the 1st of January 2006, the Romanian accounting system is two-
dimensional: most of economic entities apply accounting regulations in 
conformity to European directives, while only a limited number of 
economic agents (50 banking institutions) assimilate and apply the 
international financial reporting standards. At present we may say that our 
country is setting its time for adhesion to international accounting 
procedures by a convergence process. 

 
Key words: EU accounting directives; true and fair view; 

consolidated accounts; international financial reporting standards; 
financial position and performance measurement. 
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1. Judecăţi de valoare şi structuri ale directivelor contabile  
europene 
 
Directiva a 4-a 
Lucrările de redactare a proiectului iniţial al Directivei a 4-a s-au 

desfăşurat timp de cinci ani (1966 – 1971), sub conducerea expertului 
german dr. Wilhelm Elmendorff. Ca atare, lucrările primului grup de 
lucru au fost impregnate cu concepte împrumutate din legea germană 
privind societăţile, concepte cu un pronunţat caracter prescriptiv. Această 
primă perioadă a lucrărilor s-a caracterizat prin confruntarea între teoriile 
germane şi olandeze (anglo-saxonii nu intraseră încă în Comunitatea 
(Uniunea) Europeană). 

Propunerile germane erau dominate de două aspecte mai 
importante: evaluarea conform metodei costurilor istorice şi instrucţiuni 
foarte detaliate în ceea ce priveşte structura situaţiilor financiare. 
Influenţele germane corespundeau, în fapt, concepţiei legaliste a 
contabilităţii germane. În schimb, cultura contabilă olandeză pleda pentru 
o libertate mare în alegerea bazelor de evaluare şi pentru o descriere 
relativ sumară a situaţiilor financiare. Francezii şi belgienii s-au 
poziţionat alături de punctul de vedere german. Ca în orice negociere, cele 
două tabere au făcut eforturi de apropiere: olandezii au recurs la o 
reglementare mai strictă a structurii situaţiilor financiare, în timp ce 
germanii au admis ca directiva să adopte, în materie de evaluare, atât 
costurile de înlocuire, cât şi costurile istorice. 

Intrarea Regatului Unit, a Republicii Irlanda şi a Danemarcei în 
Comunitate, în februarie 1974, a impus o modificare profundă a textului 
directivei. Procesul de conciliere între opiniile anglo-saxone şi cele 
continentale a fost mult mai dificil şi mai delicat.  

Ca atare, versiunea finală a Directivei a 4-a încorporează câteva 
amendamente, dintre care cele mai importante sunt: dreptul conferit 
statelor membre de a utiliza metode de evaluare care să ţină cont de 
efectele inflaţiei; condiţii care să permită întreprinderilor mici să fie 
scutite de reguli costisitoare privind prezentarea şi publicarea situaţiilor 
financiare, precum şi de obligaţia de a supune controlului aceste situaţii. 

Se poate spune că această versiune îmbină normalizarea 
prescriptivă, de genul celei realizate prin planurile contabile generale, cu 
punctul de vedere anglo-saxon, conform căruia obiectivul principal al 
situaţiilor financiare este de a oferi o imagine fidelă (true and fair view). 
Totodată, ea permite statelor membre să se îndepărteze de la convenţia 
costurilor istorice, urmând fie practica olandeză a metodei costurilor de 



Supliment al Revistei de Economie teoretică şi aplicată 

 

91

91

înlocuire, fie practicile britanice, irlandeze şi franceze, care admit 
reevaluarea imobilizărilor.  

În pofida naturii prescriptive a textelor sale, Directiva a 4-a nu a 
condus la o prezentare identică a situaţiilor financiare ale societăţilor 
statelor membre. Explicaţia se găseşte, mai întâi, în faptul că Directiva nu 
este o lege şi, deci, ea nu a avut un impact direct asupra societăţilor 
interesate. În al doilea rând, ea a lăsat statelor membre un număr mare de 
opţiuni (posibilităţi de rezolvare a aceleiaşi probleme) şi de dispoziţii care 
încep cu expresia „statele membre vor putea autoriza ...”.  

Din punct de vedere tehnic, armonizarea realizată prin Directiva a 
4-a a vizat grosso-modo produsele finale ale contabilităţii sau, altfel spus, 
ceea ce textul ei înţelege prin conturi anuale. Armonizarea a presupus 
abordarea a trei aspecte: prezentarea conturilor anuale; publicarea 
conturilor anuale; dispoziţii referitoare la principiile contabile.  

Dispoziţia fundamentală a Directivei a 4-a este reprezentată de 
articolul 2. Conform acestui articol, conturile anuale cuprind bilanţul, 
contul de profit şi pierdere şi anexa. Cele trei documente de sinteză 
formează un tot. 

Obiectivul primordial al armonizării prezentării conturilor anuale 
este stipulat de articolul 2 (paragraful 3). Conform acestui obiectiv 
conturile anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a patrimoniului, a 
poziţiei financiare şi a rezultatelor unei societăţi. Paragrafele 4 şi 5 relevă 
că, pentru a realiza obiectivul primordial, poate să fie necesar ca 
întreprinderile să prezinte informaţii complementare celor prevăzute de 
directivă sau, în cazuri excepţionale, să facă derogări de la anumite 
dispoziţii ale acesteia. Atunci când se procedează la derogare, faptul 
trebuie să fie semnalat în anexă, cu precizarea motivelor şi efectelor 
asupra conturilor anuale. 

Conceptul de imagine fidelă străbate ca un fir roşu o contabilitate 
de tip european. Imaginea fidelă este un obiectiv al informării financiare. 
Ea este, totodată, un principiu federator, adică acel principiu care 
canalizează ansamblul de principii spre un anumit scop. 

O componentă importantă a Directivei a 4-a este constituită din 
regulile de evaluare sau principiile implicate (articolele 31-42). De 
exemplu, articolul 31 prevede că statele membre trebuie să asigure ca 
evaluarea posturilor, ce sunt prevăzute în conturile anuale, să se facă în 
conformitate cu următoarele principii: 

- este de presupus că societatea îşi continuă activităţile sale 
(principiul continuităţii activităţii); 
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- metodele de evaluare nu pot să fie modificate de la un exerciţiu la 
altul (principiul permanenţei metodelor); 

- principiul prudenţei trebuie aplicat în toate cazurile şi, în acest 
sens: numai beneficiile realizate la data închiderii bilanţului pot să facă 
obiectul acestui cont anual; trebuie să se ţină cont de toate riscurile 
previzibile şi pierderile eventuale, care au luat naştere în cursul 
exerciţiului sau al unui exerciţiu anterior, chiar dacă aceste riscuri sau 
pierderi nu sunt cunoscute decât între data de închidere a exerciţiului şi 
data la care bilanţul este întocmit; trebuie să se ţină cont de deprecieri, 
indiferent că activitatea exerciţiului se soldează cu pierderi sau cu 
beneficii; 

- trebuie să se ţină cont de cheltuielile şi veniturile corespunzătoare 
exerciţiului la care se referă conturile, fără să se ia în consideraţie data 
plăţii cheltuielilor, respectiv data încasării veniturilor (principiul 
independenţei exerciţiilor, regula contabilităţii de angajamente); 

- elementele posturilor de activ şi de pasiv trebuie să fie evaluate 
separat (principiul necompensării); 

- bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă 
bilanţului de închidere al exerciţiului precedent (principiul intangibilităţii 
bilanţului de deschidere). 

În continuare, articolul 32 precizează că evaluarea trebuie să fie 
făcută conform convenţiei costului istoric, în timp ce articolul 33 prevede 
că, în aşteptarea unei coordonări ulterioare între statele membre, acestea 
pot să autorizeze sau să impună tuturor societăţilor  sau numai unei părţi 
dintre ele o derogare de la costurile istorice: evaluarea imobilizărilor 
corporale, a căror utilizare este limitată în timp, şi a stocurilor, pe baza 
valorii de înlocuire; pentru posturile care figurează în conturile anuale, 
inclusiv pentru capitalurile proprii, evaluarea pe baza altor metode decât 
cea prevăzută anterior, metode destinate să ţină cont de inflaţie; o 
reevaluare a imobilizărilor corporale şi financiare. 

Ulterior adoptării Directivei a 4-a, ţinând cont de fenomenele de 
globalizare financiară şi de evoluţia standardelor internaţionale, 
dispozitivul european a înglobat în secţiunea a 7-a reguli noi care să ţină 
cont de sistemul de evaluare bazat pe valoarea justă. 

Directiva a 7-a 
Grupurile de societăţi apar şi evoluează în contextul proceselor de 

concentrare economică. În dorinţa naturală de a deveni cât mai puţin 
vulnerabile şi cât mai performante, întreprinderile au tendinţa de a se 
supune unui proces de concentrare. Un grup reprezintă un ansamblu de 
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societăţi, fiecare având personalitate juridică proprie, şi un centru unic de 
decizie numit societate-mamă. Altfel spus, un grup este un ansamblu 
constituit din întreprinderea mamă şi filialele sale. Filiala este o societate 
controlată exclusiv de către societatea-mamă, un astfel de control putând 
fi unul de drept sau unul de fapt. Procesul de consolidare poate cuprinde 
şi alte categorii de întreprinderi decât societatea-mamă şi filialele. Este 
vorba despre întreprinderi asociate şi asocieri în participaţie. 

Grupurile de societăţi deţin astăzi o pondere mare în economia 
mondială. Câteva zeci de grupuri asigură cea mai mare parte din 
activităţile industriale şi financiare, în principalele ţări industrializate. 
Societăţile multinaţionale au filiale în majoritatea ţărilor lumii, iar forţa 
lor economică şi financiară depăşeşte cu mult pe cea a unor state. 

În primii ani ai deceniului trecut, în ţara noastră s-a pus problema 
restructurării economiei pe baze noi, impuse de mecanismele economiei 
de piaţă. Timid, în România, s-au constituit primele grupuri de societăţi. 
Mai evident a fost, poate, procesul de implantare de filiale ale unor 
grupuri străine în ţesutul economiei româneşti. Ceea ce se impune a fi 
remarcat este faptul că aceste filiale au reprezentat modele de organizare 
şi de gestiune ce s-au constituit într-o lecţie pentru cadrele tehnice şi 
economice. Această lecţie a fost rapid asimilată de noile generaţii. 
Totodată, ea a reprezentat şi germenii confruntării României cu 
fenomenele de mondializare a economiilor şi de globalizare a pieţelor 
financiare. Fenomenele relevate mai sus au devenit din ce în ce mai 
evidente în ultimii ani. Într-un atare mediu de concentrare economică, se 
impune cu stringenţă dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de consolidare a 
conturilor. În primii ani ’90, contabilitatea grupurilor de societăţi 
(consolidarea conturilor) şi aşezarea ei pe baze reglementare s-au probat a 
fi un copil întârziat al normalizării contabile în ţara noastră. Cu toate 
acestea, practica, în contact cu mediul extern, a luat-o înaintea lucrărilor 
organismului român de reglementare contabilă.  

 
2. Judecăţi de valoare şi structuri privind referenţialul contabil  
internaţional 
 
Demersul contabil în întreprinderile multinaţionale şi în 

întreprinderile mari, ce se vor cotate pe pieţele financiare străine, este 
sinonim cu apelul la un limbaj contabil comun, dacă se poate, un limbaj 
contabil unic la nivel mondial. În ciuda eforturilor uriaşe şi a realizărilor 
spectaculoase din ultimii 16 ani, contabilitatea mai are încă multe 



România în Uniunea Europeană. Potenţialul de convergenţă 

 

94

94

obstacole de trecut pentru a atinge obiectivul de limbaj unic la nivel 
mondial. Multă vreme, contabilii au locuit într-un fel de turn Babel, unde 
nu numai că ei vorbeau în diferite limbi, dar, de asemenea, au dat 
interpretări diferite aceloraşi evenimente şi tranzacţii. Coborârea din turn 
este, poate, o operaţie la fel de delicată ca şi urcarea. Diferenţa este că, la 
coborâre, criza de timp presează. Am intrat în epoca mondializării 
economiilor şi globalizării pieţelor financiare. De mai bine de 30 de ani, 
cacofonia contabilă mondială pare să se diminueze, odată cu crearea 
Comisiei internaţionale a standardelor contabile (International 
Accounting Standards Committtee: IASC).  

IASC a fost opera instituţională a profesiei contabile. Din 1983, 
membrii IASC au inclus toate organismele profesionale contabile, 
membre ale Federaţiei internaţionale a contabililor (International 
Federation of Accountants: IFAC). 

Deci, standardele contabile sunt opera contabililor. Este, oare, 
bine? Clemenceau spunea că războiul este un lucru prea important pentru 
a fi încredinţat militarilor (Gélard, 1994). Colasse (1992), analizând critic 
procesul istoric de normalizare contabilă în Statele Unite, releva că 
normalizarea contabilităţii este, socialmente, prea importantă pentru a fi 
încredinţată numai contabililor; în acest efort uriaş se înscriu, pe o poziţie 
privilegiată, investitorii şi statul, dar şi alţi utilizatori de informaţii 
contabile precum partenerii comerciali, sistemul financiar bancar, 
sindicatele etc. 

La modul general, obiectivul IASC a fost realizarea uniformizării 
principiilor contabile utilizate pentru situaţiile financiare ale 
întreprinderilor şi altor organizaţii din lumea întreagă.  

Eforturile IASC au fost posibile prin suportul financiar al 
organismelor profesionale contabile şi al altor membri ai Comitetului său, 
al IFAC şi prin contribuţiile vărsate de societăţi, instituţii financiare, 
cabinete contabile şi alte organisme.  

Până la sfârşitul mileniului al doilea, IASC publicase 41 de 
standarde internaţionale şi un cadru contabil conceptual. Unele dintre 
standarde au fost înlocuite, în anii care au trecut, cu alte standarde. Cele 
mai multe dintre ele au suportat, între timp, ameliorări. Procesul de 
normalizare şi armonizare contabilă internaţională este un proces 
continuu şi iterativ.  

Începând cu anul 2001, în urma unei reforme, IASC, devenit IASB, 
se finanţează după chipul şi asemănarea organismului american de 
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normalizare. De asemenea, IASC/IASB obţine o parte din venituri din 
vânzarea publicaţiilor sale. 

Noile produse normalizatoare ale organismului internaţional (IASB), 
standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), se regăsesc în 
următoarele structuri: standarde internaţionale de raportare financiară 
(IFRSx), elaborate ca atare de IASB; standarde internaţionale de contabili-
tate (IASx) care au suportat, în prealabil, un proces de revizuire prin 
eliminarea alternativelor, redundanţelor şi conflictelor din interiorul lor, ca 
şi cele care nu au necesitat o astfel de ameliorare; interpretări de tip nou 
(IFRIC), elaborate de Comitetul internaţional de interpretări la raportarea 
financiară, sau cele anterioare reformei din 2001 (SIC), elaborate de 
Comitetul permanent de interpretare şi supuse şi ele revizuirilor, atunci 
când realitatea a impus acest fapt. 

Prezentăm în continuare tabelul standardelor în vigoare la mijlocul 
anului 2006. 

 

Numărul 
standardului 

Denumirea 
standardului Conţinutul standardului 

IAS 1 Prezentarea 
situaţiilor 
financiare 

Principiile contabile fundamentale, structura şi 
conţinutul situaţiilor financiare, posturile obligatorii 
şi noţiunea de imagine fidelă. 

IAS 2 Stocurile Definirea prelucrării contabile aplicabile stocurilor 
în sistemul costului istoric: evaluare (primul intrat - 
primul ieşit, costul mediu ponderat şi valoarea netă 
de realizare) şi perimetrul costurilor admisibile. 

IAS 7 Tabloul 
fluxurilor de 
trezorerie 

Analiza variaţiilor de trezorerie, clasificate în trei 
categorii: fluxuri de exploatare, fluxuri de investiţii, 
fluxuri de finanţare. 

IAS 8 Politici 
contabile, 
schimbări de 
estimări 
contabile şi 
erori 

Definirea clasificării, a informaţiilor de furnizat şi a 
tratamentului contabil al anumitor elemente din 
contul de profit şi pierdere, restricţia elementelor 
clasificate în categoria extraordinare. 

IAS 10 Evenimente ce 
survin după 
data închiderii 
exerciţiului 

Dispoziţiile relative la luarea în cont a elementelor 
posterioare închiderii: definiţii, termene şi condiţii 
de aplicare, cazuri particulare (dividende). 

IAS 11 Contractele de 
construcţii 

Generalizarea, condiţiile de aplicare a politicii 
procentajului de avansare şi provizionarea pierderii 
probabile legate de contract. 

IAS 12 Impozitul 
asupra 

Definirea prelucrării contabile a impozitelor asupra 
rezultatului şi dispoziţiile detaliate referitoare la 
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Numărul 
standardului 

Denumirea 
standardului Conţinutul standardului 

rezultatului impozitele amânate. 
IAS 14 Informarea 

sectorială 
Definirea principiilor comunicării unei informări 
sectoriale, pe sector de activitate şi pe zonă 
geografică (unul este considerat primar, iar 
celălalt, secundar). 

IAS 16 Imobilizări 
corporale 

Principiile şi data contabilizării activelor, 
determinarea valorii lor contabile şi principiile 
relative la contabilizarea amortizărilor. 

IAS 17 Contractele de 
locaţie 

Definirea, pentru locatar şi locator, a prelucrărilor 
contabile în numele contractelor de locaţie-
finanţare şi de locaţie simplă. 

IAS 18 Veniturile 
activităţilor 
ordinare 

Principiile de contabilizare a veniturilor activităţilor 
ordinare care provin din anumite tipuri de tranzacţii 
şi evenimente (principiul valorii juste, principiul 
conectării cheltuielilor la venituri, procentajul de 
avansare pentru servicii, schimbul de active etc.). 

IAS 19 Avantajele 
salariaţilor 

Principiile de contabilizare şi de publicare a 
avantajelor salariaţilor: avantaje pe termen scurt şi 
lung, beneficii post-angajare, avantaje privind 
capitalurile proprii şi indemnizaţiile referitoare la 
încetarea contractului de muncă. 

IAS 20 Contabilitatea 
subvenţiilor 
publice şi 
informaţiile de 
furnizat privind 
ajutorul public 

Principiile de contabilizare şi de publicare a 
ajutoarelor publice directe sau indirecte 
(identificare clară, noţiunea de valoare justă, 
conectarea la imobilizarea subvenţionată etc.). 

IAS 21 Efectele 
variaţiilor 
cursurilor 
monedelor 
străine 

Definirea prelucrării contabile a activităţilor în 
străinătate, tranzacţiile în monede străine şi 
conversia situaţiilor financiare ale unei entităţi 
străine. 

IAS 23 Costurile 
îndatorării 

Definiţia prelucrării contabile a costurilor 
îndatorării: noţiunea de activ calificat, modul de 
conectare, modalităţile de încorporare a costurilor 
îndatorării în valoarea imobilizării finanţate.  

IAS 24 Informaţiile 
relative la 
părţile legate 

Informaţiile detaliate privind relaţiile şi tranzacţiile 
cu părţile legate (persoane juridice şi fizice), care 
exercită un control sau o influenţă notabilă asupra 
uneia dintre societăţile grupului sau asupra 
conducerii. 

IAS 26 Contabilitatea şi 
raportarea 

Definirea principiilor de evaluare şi de informare 
referitoare la regimurile (fondurile) de pensionare, 
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Numărul 
standardului 

Denumirea 
standardului Conţinutul standardului 

financiară pri-
vind regimurile 
de pensionare 

distingând regimurile cu cotizaţii definite şi cele cu 
prestaţii definite. 

IAS 27 Situaţiile 
financiare 
consolidate şi 
individuale 

Principiile referitoare la prezentarea conturilor 
consolidate, definirea obligaţiei de consolidare şi 
noţiunea de control, convergenţa regulilor 
contabile în cadrul grupului, alte principii. 

IAS 28 Investiţii în 
întreprinderile 
asociate 

Principiile de contabilizare a participaţiilor; 
precizările privind noţiunea de influenţă notabilă; 
metoda de punere în echivalenţă etc. 

IAS 29 Informarea 
financiară în 
economiile 
hiperinflaţioniste 

Starea de hiperinflaţie, consideraţii generale 
privind retratarea situaţiilor financiare, retratarea 
elementelor monetare şi nemonetare, retratarea 
elementelor din contul de profit şi pierdere, 
problema poziţiei monetare etc. 

IAS 30 Informaţiile de 
furnizat în 
situaţiile 
financiare ale 
băncilor şi 
instituţiilor 
financiare 
asimilate 

Regulile de prezentare şi de informare specifice 
privind aceste instituţii: formatul bilanţului şi al 
contului de profit şi pierdere, informaţii 
suplimentare etc. Acest standard se abrogă odată 
cu intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2007, a 
standardului IFRS 7 Instrumente financiare: 
informaţii de furnizat.  

IAS 31 Interese în 
asocierile în 
participaţie 

Principii şi politici de contabilizare la asociatul în 
participaţie, operaţii realizate sau activele sau 
participaţiile deţinute în cadrul unei asocieri în 
participaţie. 

IAS 32 Instrumente 
financiare: 
informaţii de 
furnizat şi 
prezentare 

Regulile de prezentare (clasificarea datorii/ 
capitaluri proprii, cheltuieli sau venituri/capitaluri 
proprii) şi de publicare (expunerea la riscurile de 
rată a dobânzii şi de credit, valoarea justă etc.). 
Începând cu 1 ianuarie 2007, acest standard va 
trata numai partea de prezentare. 

IAS 33 Rezultatul pe 
acţiune 

Principiile de determinare şi de reprezentare a 
rezultatului pe acţiune. 

IAS 34 Informarea 
financiară 
intermediară 

Definirea conţinutului minimal al situaţiilor 
intermediare şi principii de contabilizare şi de 
evaluare de aplicat. 

IAS 36 Deprecierea 
activelor 

Definiţii cheie (valoarea recuperabilă, valoarea 
justă diminuată cu cheltuielile de vânzare, 
valoarea de utilitate, unităţile generatoare de 
trezorerie), momentul efectuării testului de 
depreciere, contabilizarea deprecierii, cazul 
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Numărul 
standardului 

Denumirea 
standardului Conţinutul standardului 

fondului comercial. 
IAS 37 Provizioane, 

datorii 
eventuale şi 
active eventuale 

Definirea provizioanelor şi modalităţile de 
estimare; cazuri particulare analizate (dintre care, 
problema restructurărilor). 

IAS 38 Imobilizări 
necorporale 

Definiţia şi prelucrarea contabilă a imobilizărilor 
necorporale; politici de recunoaştere şi de 
evaluare privind prelucrarea cheltuielilor de 
cercetare şi de dezvoltare etc. 

IAS 39 Instrumente 
financiare: 
recunoaştere şi 
evaluare 

Principiile de contabilizare şi de evaluare 
referitoare la activele şi datoriile financiare, 
definirea instrumentelor financiare derivate, 
contabilizarea operaţiilor de acoperire, problema 
valorii juste etc.  

IAS 40 Imobile de 
plasament 

Alegerea între două metode de evaluare: valoarea 
justă sau costul amortizat; transferurile între 
diferite categorii de active etc. 

IAS 41 Agricultura Evaluarea activelor biologice şi a produselor 
agricole (plante şi animale vii) la valoarea justă 
diminuată cu costurile de vânzare. 

IFRS 1 Adoptarea 
pentru prima 
dată a standar-
delor IFRS 

Procedurile de urmat pentru publicarea situaţiilor 
financiare, conform standardelor IAS-IFRS, 
excepţii facultative şi excepţii obligatorii de la 
aplicarea retroactivă a standardelor IAS-IFRS. 

IFRS 2 Plăţile în acţiuni Informaţiile de publicat pentru tranzacţiile bazate 
pe opţiuni sau acţiuni cu salariaţii sau alte categorii 
de terţi; metoda de evaluare (valoarea justă). 

IFRS 3 Grupările de 
întreprinderi 

Definirea tratamentului contabil referitor la achiziţia 
de întreprinderi, afectarea costului de achiziţie, 
problema valorii juste şi tratamentul fondului 
comercial. 

IFRS 4 Contractele de 
asigurare 

Prezentarea informării relative la aceste contracte 
(datorii şi avantaje).  

IFRS 5 Active necu-
rente deţinute în 
scopul tranzac-
ţionării şi aban-
donurile de 
activităţi 

Definirea unui activ destinat tranzacţionării şi a 
abandonului de activitate; evaluarea acestor 
elemente. 

IFRS 6 Explorarea şi 
evaluarea 
resurselor 
minerale 

Contabilitatea plăţilor referitoare la explorarea şi 
evaluarea resurselor minerale, inclusiv 
recunoaşterea activelor în cauză. 
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Numărul 
standardului 

Denumirea 
standardului Conţinutul standardului 

IFRS 7 Instrumente 
financiare: 
informaţii de 
furnizat 

Adaugă cerinţe noi privind informarea financiară 
referitoare la instrumentele financiare, cerinţe 
existente până în prezent în IAS 32. Cele două 
categorii principale privind informaţiile de furnizat, 
cerute de IFRS 7, se referă la: informarea despre 
semnificaţia instrumentelor financiare; informarea 
despre natura şi măsura riscurilor generate de 
instrumentele financiare. 

 
3. Adaptarea directivelor contabile europene, pentru a asigura 
compatibilitatea cu standardele IFRS 
 
Reglementarea europeană prevede că directivele contabile vor 

continua să se aplice societăţilor cotate şi necotate care vor publica situaţiile 
lor financiare conform standardelor IFRS. Deci, era necesar ca directivele 
să fie revizuite, pentru a le moderniza şi pentru a suprima incompatibilităţile 
eventuale cu standardele IFRS actuale şi viitoare.  

Pentru a face ca referenţialul IFRS să fie aplicabil în sânul Uniunii 
Europene, ansamblul directivelor contabile a fost, în consecinţă, revizuit şi 
îmbunătăţit, prin intermediul a două directive: directiva din septembrie 
2001, care introduce conceptul de valoare justă; directiva din iunie 2003, 
care vizează modernizarea şi actualizarea standardelor contabile europene 
prin modificarea directivelor pentru a le face compatibile cu referenţialul 
internaţional.  

Întrebarea care se pune este: în virtutea căror reglementări europene 
se aplică directivele? 

Reglementarea 1606/2002, numită şi „IFRS 2005” 
Această reglementare a fost elaborată cu obiectivul de a garanta un 

nivel înalt de transparenţă şi comparabilitate a situaţiilor financiare. Ea 
impune utilizarea standardelor internaţionale în conturile consolidate ale 
societăţilor europene pentru care titlurile sunt negociate pe o piaţă 
reglementată într-un stat membru al UE, începând cu exerciţiul financiar  
deschis la 1 ianuarie 2005. 

Reglementarea 1725/2003 
Aceasta se referă la adoptarea unor standarde contabile 

internaţionale. În acest sens, ea conţine în anexă limbile oficiale ale UE, 
textul standardelor IAS-IFRS, cu excepţia standardelor IAS 32 şi IAS 39, 
care nu au fost omologate. Cadrul conceptual al IASB nefiind un standard 
nu face parte din textele prezente în reglementare.  
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Reglementarea 707/2004 
Aceasta a venit să modifice reglementarea 1725/2003, care viza 

adoptarea unor standarde contabile internaţionale. Reglementarea 707 
consacră adoptarea standardului internaţional de raportare financiară IFRS 
1 în calitate de normă contabilă utilizată pentru o primă aplicare a standar-
delor internaţionale. În acest sens IFRS 1 înlocuieşte interpretarea    SIC 8. 

Reglementarea 2086/2004 
Ea a avut ca menire să modifice reglementarea 1725 referitoare la 

adoptarea unor standarde internaţionale. Reglementarea 2086 este 
consacrată adoptării standardului IAS 39 relativ la recunoaşterea şi 
măsurarea instrumentelor financiare. 

Reglementarea 2236/2004 
Acest text are menirea să modifice reglementarea 1725. În acest sens 

el este consacrat adoptării standardelor IFRS 3, IFRS 4 şi IFRS 5, precum şi 
a standardelor IAS 36 şi IAS 38 revizuite.  

Reglementarea 2237/2004 
Aceasta conduce la modificarea reglementării 1725. Ea este 

consacrată adoptării standardului IAS 32 relativ la prezentarea şi 
informaţiile de furnizat privind instrumentele financiare.  

Reglementarea 2238/2004 
Acest text are menirea să modifice reglementarea 1725. El este 

consacrat adoptării proiectului „Ameliorarea standardelor” care vizează cele 
13 standarde revizuite de IASB, în decembrie 2003: IAS 1, IAS 2, IAS 8, 
IAS 10, IAS 16, IAS 17, IAS 21, IAS 24, IAS 27, IAS 28, IAS 31, IAS 33 
şi IAS 40. Standardele ameliorate sunt rescrise în totalitate.  

Reglementarea 211/2005 
Acest text conduce la modificarea reglementării 1725. 

Reglementarea 211 este consacrată adoptării standardului IFRS 2 relativ la 
plăţile în acţiuni. 

● Directivele contabile vor rămâne importante, în pofida 
aplicării standardelor IFRS 

Directivele contabile vor conserva un rol primordial în mediul 
societăţilor europene, în pofida aplicării standardelor IFRS. Într-adevăr:  

- pentru societăţile cotate, ele vor juca un rol important în 
mecanismul de adoptare a standardelor IFRS, aşa cum este prevăzut de 
reglementările europene; 

- pentru societăţile necotate, ele vor rămâne legislaţia contabilă de 
bază, în cazul societăţilor care nu vor aplica standarde IFRS; 
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- pentru domeniile neacoperite de standarde IFRS, ele vor continua 
să reglementeze aspectele importante neacoperite de reglementările euro-
pene, unele exigenţe de publicare ce pot să meargă chiar dincolo de câmpul 
de aplicare a IFRS-urilor şi obligaţiile legate de certificarea conturilor. 

●  Totuşi, era necesar ca directivele contabile să fie modernizate 
Modernizarea era necesară, din următoarele raţiuni: 
- directive vechi: directivele contabile nu au fost modificate în 

privinţa fondului, de la adoptarea lor, în timp ce conceptele contabile şi 
practicile admise au evoluat considerabil; 

- o incompatibilitate cu standardele IFRS: în unele domenii limitate, 
prescrierile actuale ale acestor directive sunt incompatibile cu standardele 
IFRS. Dincolo de rolul lor în mecanismul de adoptare a IFRS-urilor, 
directivele trebuie să garanteze egalitatea prelucrărilor între întreprinderile 
care nu aplică standardele IFRS şi cele care le aplică (această egalitate va 
facilita, de altfel, tranziţiile ulterioare eventuale, de exemplu în cazul unei 
societăţi care solicită admiterea sa pe o piaţă financiară reglementată).  

● Obiectivele modernizării directivelor contabile 
Obiectivele vizate se referă la: 
- societăţile cotate: suprimarea oricărei discordanţe actuale, între 

aceste directive şi standardele IFRS;  
- societăţile necotate: a proceda de o aşa manieră ca opţiunile 

contabile oferite actualmente de standardele IFRS să fie aplicabile, de 
asemenea, de către întreprinderile europene ce vor conserva directivele ca 
legislaţie contabilă de bază; este vorba de a permite statelor membre să 
aducă amendamente obligaţiilor contabile naţionale, prin introducerea de 
noi politici contabile, a căror aplicare opţională este lăsată la alegerea 
acestor state, fără a reduce paleta de opţiuni existente deja la dispoziţia lor; 
ca atare, schimbările aduse directivelor nu vor avea alt impact asupra 
societăţilor, decât cel judecat adecvat pentru fiecare stat membru; 

- pe plan general: actualizarea directivelor, în funcţie de practicile 
contabile moderne, cu atenţie sporită asupra flexibilităţii lor, pentru a putea 
integra schimbările viitoare în special, în privinţa standardelor IFRS. 

● Principalele modificări propuse pentru modernizarea 
directivelor 

Modificările aduse se referă, în special, la: o adaptare a formatului 
de prezentare a bilanţului şi contului de profit şi pierdere la prevederile 
standardelor IFRS; posibilitatea de reevaluare a tuturor imobilizărilor, 
inclusiv a celor necorporale; posibilitatea de a evalua activele la valoarea 
justă; o adaptare a standardelor IFRS la regulile de constituire a 
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provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli; obligaţia de consolidare a 
filialelor, care au activităţi foarte diferite; posibilitatea de a prezenta situaţii 
financiare suplimentare; suprimarea condiţiei de deţinere a unei participaţii, 
în capitalul unei societăţi, pentru a o consolida, în calitatea ei de filială. 

● IFRS: o viitoare bază fiscală europeană comună? 
În legătură cu această problemă, a avut loc o consultare generală în 

sânul ţărilor membre ale Uniunii Europene. Principalele aspecte abordate, 
pentru a ajuta rezolvarea subiectului dificil constituit de armonizarea fiscală 
în Europa, se refereau la răspunsurile date la următoarele întrebări: 
procedura actuală de adoptare a standardelor IFRS, de către statele membre, 
ar putea să fie completată sau modificată, pentru a furniza un model cu 
obiective fiscale? Standardele IFRS sunt prea orientate către satisfacerea 
necesităţilor investitorilor, pentru a servi ca punct de plecare în calculul 
bazei impozabile? Principiile pragului de semnificaţie, al valorii juste şi al 
prevalenţei economicului asupra juridicului sunt în contradicţie cu 
principiile fiscale? 

De o manieră generală, noţiunea de bază impozabilă comună a 
primit un acord favorabil, părerile fiind însă împărţite în ceea ce priveşte 
utilitatea standardelor IFRS. Totuşi, unii specialişti au subliniat că 
standardele IFRS ar putea să constituie un punct de plecare neutru, în jurul 
căruia s-ar articula dezbaterea referitoare la baza impozabilă. 

Ca urmare a acestei consultări, Comisia europeană a propus, în 
comunicarea sa „O piaţă interioară, fără obstacole, legate de fiscalitatea 
întreprinderilor: realizări, iniţiative în curs şi provocări restante” (decembrie 
2003), crearea unui grup de experţi pentru examinarea principiilor fiscale 
detaliate care ar trebui să fie aplicate pe baza standardelor IFRS. 

 
4. Noi dimensiuni ale dispozitivului contabil european 
 
Noile dimensiuni ale mecanismului european au în vedere adoptarea 

standardelor IFRS. 
Standardele IFRS, aplicabile în Europa, sunt cele care satisfac 

criteriile enunţate prin reglementarea IFRS 2005 şi care sunt aprobate 
printr-un mecanism cu două niveluri: unul politic, cu un comitet de 
reglementare contabilă (Accounting Regulatory Committee: ARC), şi 
celălalt tehnic, grupul consultativ de raportare financiară europeană 
(European Financial Reporting Advisory Group: EFRAG). 

Mecanismul de adoptare este deci o verigă esenţială a reglementării. 
Pentru a garanta că niciun standard IFRS nu prezintă lacune susceptibile să 
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împiedice aplicarea lor în Uniunea Europeană, toate normele vor trebui să 
fie supuse acestui mecanism de adoptare. 

Mai mult, pentru a defini IFRS-urile aplicabile din 2005, s-a 
convenit să se ţină cont de lucrările în curs realizabile de IASB şi de textele 
adoptate până în 2005. 

Sunt prezentate în acest sens: criteriile reţinute pentru adoptarea unui 
IFRS; organizarea mecanismului european de adoptare; procesul său de 
funcţionare; calendarul de adoptare legat de prima adoptare a IFRS-urilor în 
2005. 

Criteriile de adoptare a standardelor IFRS 
Un standard contabil internaţional nu poate să fie adoptat în Europa 

decât dacă el răspunde tuturor condiţiilor următoare: 
- el nu este contrar principiului imaginii fidele enunţat de directivele 

a 4-a şi a 7-a; directivele contabile europene existente vor rămâne în 
vigoare şi toate societăţile vor fi obligate să se refere la ele; de aceea, 
directivele contabile au fost modernizate, pentru a se putea adapta unui 
număr de puncte de incompatibilitate cu standardele IFRS; totodată, ca 
urmare a modernizării directivelor contabile, nu mai există astăzi cazuri de 
neconformitate; 

- standardul răspunde la interesul public european; 
- el satisface criteriile de inteligibilitate, relevanţă, fiabilitate şi 

comparabilitate, cerute de informarea financiară, necesară luării deciziilor 
economice şi evaluării gestiunii conducătorilor societăţii. 

Organizarea mecanismului european de adoptare 
Aşa după cum s-a precizat anterior, este vorba despre un mecanism 

cu două niveluri. 
Nivelul politic: comitetul de reglementare contabilă. El este compus 

din reprezentanţii statelor membre şi prezidat de Comisia europeană. 
Comisia europeană comunică în mod regulat cu acest comitet, în 

privinţa statutului proiectelor în curs ale IASB şi al tuturor documentelor 
aferente, elaborate de organismul internaţional, pentru a coordona poziţiile 
şi a facilita discuţiile ce vizează adoptarea standardelor care ar rezulta din 
aceste proiecte şi documente. 

Mai mult, Comisia trebuie să informeze comitetul de reglementare 
contabilă, la momentul potrivit, asupra intenţiei sale eventuale de a nu 
propune adoptarea unui standard. 

Nivelul tehnic: grupul consultativ de raportare financiară europeană. 
El este compus dintr-un Comitet de supraveghere şi un Comitet tehnic 
contabil.  
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Comitetul de supraveghere (Supervisory Board of European 
Organisations) este compus actualmente din 24 de membri, care reprezintă 
diverse organisme europene şi este însărcinat mai ales cu numirea 
membrilor şi preşedintelui Comitetului tehnic contabil, orientarea 
programului de lucru al Comitetului tehnic contabil şi supervizarea 
lucrărilor acestui comitet. 

Comitetul tehnic contabil (Technical Expert Group: TEG) este 
compus, începând cu martie 2004, din 11 membri europeni (normalizatori, 
profesie contabilă, autorităţi de supraveghere şi prudenţiale, utilizatori şi 
preparatori de situaţii financiare, cât şi reprezentantul Comisiei europene, 
cu titlu de observator permanent) şi este însărcinat să efectueze lucrările 
tehnice încredinţate acestui nivel – EFRAG. 

În acest scop, el trebuie să-şi exprime opinia asupra standardelor 
IFRS propuse şi asupra aplicării lor în Europa, procedând la o analiză 
tehnică şi la o consultare a tuturor celor interesaţi. Mai mult, Comitetul 
tehnic contabil trebuie să se asigure că standardele şi interpretările IASB 
sunt conforme cu directivele europene. De asemenea, el trebuie să transmită 
Comitetului de interpretări de raportare financiară subiecte susceptibile să 
facă obiectul unei interpretări şi propuneri de răspuns. 

Propunerile pentru o reformă a rolului şi metodelor de 
funcţionare privind EFRAG 

Pe 5 decembrie 2003, EFRAG a angajat o procedură de consultare 
publică, în vederea unei reforme privind rolul şi metodele sale de 
funcţionare.  

Propunerile au ca obiectiv întărirea contribuţiei europene la diferitele 
etape ale procesului de normalizare dezvoltat de organismul internaţional. 
Propunerile se articulează, cu predilecţie, în jurul următoarelor teme: 
importanţa din ce în ce mai mare a rolului activ interpretat de EFRAG, 
pentru a apăra interesele publice europene, încă de la începutul lucrărilor 
organismului internaţional; recunoaşterea deplină şi integrală a grupului de 
consiliere EFRAG, de către IASB, pe linia legăturilor cu normalizatorii 
contabili naţionali; crearea unui forum de consiliere (Advisory Forum) 
compus din diferitele părţi interesate, pentru a contribui la o dezbatere vie 
privind informarea financiară europeană; recunoaşterea oficială a grupului 
EFRAG de către Comisia europeană, ca fiind comitetul tehnic contabil, 
evocat prin reglementarea IFRS 2005; metodele de funcţionare mai eficace 
în special prin relaţii mai strânse cu normalizatorii naţionali, un consiliu de 
supervizare redus ca număr, dar mai eficace, un preşedinte permanent 
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angajat pentru comitetul tehnic contabil, proceduri de decizie ale TEG mai 
clare şi justificate, resurse umane şi financiare mai importante. 

 
Organigrama mecanismului de adoptare a standardelor IFRS  
în Europa 
 
Ansamblul relaţiilor între diferitele organisme este rezumat în 

următoarea organigramă: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesul mecanismului de adoptare 
Conform reglementărilor, standardele IFRS nu pot să fie adoptate 

şi aplicate în Uniunea Europeană decât dacă ele răspund criteriilor strict 
definite de aceasta. Pentru a realiza un atare lucru, trebuie avut în vedere 
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următorul proces: evaluarea tehnică a procesului de către EFRAG; 
adoptarea de către Comitetul de reglementare contabilă; decizia de 
aplicabilitate luată de Comisia europeană; traducerea în fiecare dintre 
limbile oficiale ale Uniunii Europene; publicarea sub forma unei 
reglementări în jurnalul oficial european, începând cu 1 februarie 2003. 

Prin acest mecanism, Europa, alegând standardele IFRS, îşi asumă 
mijloacele de a face o presiune, dacă este necesar, asupra organismului 
internaţional, în cazul în care un standard nu ar apăra suficient interesele 
europene. 

 
5. Reformă după reformă: Contabilitatea din România  
în faţa unei noi provocări 
 
Trei valuri de reformă 
În ţara noastră, reforma contabilităţii s-a declanşat la începutul anilor 

1990, odată cu Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi cu Regulamentul ei de 
aplicare (1993). Primul val s-a realizat sub consiliere franceză. Excelenta 
croială iniţială nu a avut o cusătură pe măsură: documentele de sinteză nu 
au primit utilizarea pe care o meritau, regulile de evaluare s-au cantonat la 
câteva consideraţii privind costurile istorice, normele ulterioare, mai ales 
cele de închidere a exerciţiului financiar, au reprezentat o mixtură fiscalo-
contabilă, simplismul normelor de lichidare şi de fuziune ale societăţilor 
sunt doar câteva dintre criticile la realizările primului val. În mod evident, 
lipsa de continuitate în reformă după plecarea experţilor francezi este 
tributul principal pe care noi înşine l-am plătit. 

Al doilea val coincide cu elaborarea şi publicarea, prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor publice nr. 94, din 2001, a unui pachet de 
reglementări armonizate cu Directiva a 4-a europeană şi, mai ales, cu 
standardele contabile internaţionale (IAS). Sub o consiliere scoţiană, din 
nou am demarat cu o croială bună. Dar, din nou, a trebuit să plătim un 
tribut semnificativ unei formări discutabile a personalului de specialitate. 
Într-un context de mondializare a economiilor şi de globalizare a pieţelor 
financiare, întreprinderile mari din ţara noastră au început să aplice, 
treptat-treptat, noul sistem, unul de gândire anglo-saxonă în care modelul 
nu a purtat nici o vină. Etapa a doua a reformei contabilităţii rămâne, mai 
degrabă, una de ordin cantitativ: 1.500 – 1.700 de întreprinderi (?!). 
Pentru a nu cuantifica şi bâlbâielile calitative, date de neînţelegerea „de 
facto” a literei şi spiritului standardelor internaţionale de contabilitate 
(mai ales, în cazul celor mai importante). 
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Ordinului 94 din 2001 i se alătură, un an mai târziu, Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr. 306, din 2002, care cuprinde un pachet 
de reglementări armonizate cu Directiva a 4-a, reglementări referitoare la 
întreprinderile mici şi mijlocii. În mod logic, ele nu asigură deconectarea 
contabilităţii de fiscalitate şi, ca atare, pentru soluţionarea unor probleme 
apar rezolvări fiscale.  

Astăzi, România bate la porţile intrării în Uniunea Europeană. Ea a 
început aventura confruntării cu al treilea val (a treia etapă, în reforma 
contabilităţii), având ca an de debut 2006.  

La ora europenizării, Ministrul Finanţelor Publice a emis un nou 
ordin (OMFP nr. 1752/2005) care cuprinde reglementări conforme cu 
directivele contabile europene. Aceste reglementări au început să fie 
aplicate de la 1 ianuarie 2006 de marea majoritate a agenţilor economici. 

Aşa cum era de anticipat, strategia reformei vizează şi aplicarea 
referenţialului IFRS pentru un număr limitat de entităţi. Anul 2006 
găseşte 50 de instituţii financiare (bănci) confruntate cu dificultăţile 
asimilării şi aplicării unui sistem contabil bazat pe standarde 
internaţionale de raportare financiară. 

Convergenţele cu directivele europene şi referenţialul 
internaţional 

În OMFP nr. 1752/2005, organismul românesc al normalizării 
formulează sintagma reglementări contabile conforme cu Directiva a 4-a 
şi Directiva a 7-a ale Comunităţilor Economice Europene. În realitate, 
europenizarea contabilităţii financiare în ţara noastră s-a realizat şi se 
realizează în toate cele trei etape de reformă. În plus, textele reglemen-
tărilor din OMFP nr. 1752 conţin şi elemente care aparţin referenţialului 
internaţional, aspect care ne-a făcut să afirmăm că România nu a dispus 
niciodată de standarde naţionale. Reglementările din Ordin reprezintă, ca 
atare, un hibrid, rodul diverselor influenţe exercitate în anii de reformă, 
inclusiv experienţa internaţională acumulată în anii de aplicare a OMFP 
nr. 94/2001. Să admitem, totuşi, că la apropierea orei de intrare în 
Uniunea Europeană dispunem de un produs normalizator foarte apropiat 
de exigenţele directivelor contabile.  

În ţesutul economiei româneşti, dincolo de entităţile care au 
început deja revoluţia financiară a aplicării standardelor internaţionale de 
raportare financiară, pot fi decupate două categorii de agenţi. 

Persoanele juridice care la data închiderii exerciţiului depăşesc 
limitele a două dintre următoarele trei criterii de mărime: 

- total active: 3.650.000 euro; 
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- cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro; 
- numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului: 50; 
întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: bilanţ; cont de 

profit şi pierdere; situaţia variaţiilor capitalurilor proprii; tabloul 
fluxurilor de trezorerie; note explicative la situaţiile financiare anuale 
(anexe). Este uşor de constatat că astfel de persoane juridice s-ar încadra 
în categoria entităţilor mari.  

Persoanele juridice care la data închiderii exerciţiului nu depăşesc 
limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute anterior întocmesc 
situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: bilanţ simplificat; cont 
de profit şi pierdere; note explicative la situaţiile financiare anuale 
simplificate. Opţional, ele pot întocmi situaţia variaţiilor capitalurilor 
proprii şi/sau tabloul fluxurilor de trezorerie. Lesne de înţeles că astfel de 
persoane juridice s-ar încadra în categoria entităţilor mici şi mijlocii. 

Situaţiile financiare anuale consolidate sunt întocmite în 
conformitate cu reglementările contabile conforme cu Directiva a 7-a. O 
societate-mamă este scutită de la întocmirea situaţiilor financiare anuale 
consolidate dacă, la data închiderii exerciţiului, societăţile comerciale 
care urmează să fie consolidate nu depăşesc împreună, pe baza celor mai 
recente situaţii anuale, limitele a două din următoarele trei criterii: 

- total active: 17.520.000 euro; 
- cifra de afaceri netă: 35.040.000 euro; 
- numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului: 250. 
Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei 

financiare şi performanţelor entităţii în cauză. Dacă aplicarea prevederilor 
OMFP nr. 1752/2005 nu este suficientă pentru a oferi o imagine fidelă, în 
notele explicative trebuie prezentate informaţii suplimentare. Dacă, în 
cazuri excepţionale, aplicarea unei prevederi din aceste reglementări se 
dovedeşte contrară obligaţiei privind imaginea fidelă în conturile anuale, 
trebuie să se facă abatere de la respectiva prevedere, abatere ce se va 
prezenta în notele explicative împreună cu explicarea motivelor acesteia 
şi o situaţie referitoare la efectele abaterii asupra activelor, datoriilor, 
capitalurilor proprii, profitului sau pierderii. 

Modelul de bilanţ utilizat în ţara noastră în prima etapă a reformei 
se inspiră din schema descrisă de articolul 9 al Directivei a 4-a.  Ea este 
bazată pe un format bilateral şi admite o descompunere financiar-func-
ţională prin următoarea amenajare de posturi: 
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I 

Active imobilizate 
700 u.m. 

IV 
Capitalurile permanente (capitaluri proprii şi 

împrumutate pe termen lung) 
800 u.m. II 

Stocuri şi creanţe din 
exploatare 

şi în afara exploatării 
200 u.m. 

V 
Datorii din exploatare şi din afara exploatării 

140 u.m. 
III 

Disponibilităţi 
100 u.m. 

VI 
Împrumuturi pe termen scurt şi conturi bancare 

creditoare 
60 u.m. 

 

 Total active = Total pasive = 1.000 u.m. 
 De aici, calculul celor trei agregate (indicatori) se prezintă astfel: 
 Fondul de rulment: IV – I = 800 – 700 = 100 u.m. 
 Necesarul în fond de rulment: II – V = 200 – 140 = 60 u.m. 
 Trezoreria netă: III – VI = 100 – 60 = 40 u.m. 
 Aceşti trei indicatori informează asupra echilibrului financiar al 

întreprinderii, prin relaţia: 
 

Fondul de rulment (FR) – Necesarul în fond de rulment (NFR) = Trezoreria 
netă (TN) 
100 u.m.                                                60 u.m.                                      40 u.m. 

 

O astfel de relaţie de echilibru, rod al abordării de tip financiar-
funcţional, evidenţiază faptul că echilibrul financiar al întreprinderii este 
consecinţa deciziilor luate de aceasta, pe termen scurt, privind gestiunea 
stocurilor, politica de credit comercial faţă de clienţi, relaţiile de decontare cu 
furnizorii etc., cât şi pe termen mediu şi lung, privind investiţiile şi acoperirea 
lor cu resurse de finanţare permanente. 

În contextul puternicului caracter inflaţionist al economiilor 
occidentale, în anii 1970, norma privind finanţarea totalităţii necesarului în 
fond de rulment structural, prin fondul de rulment, s-a dovedit a fi inadecvată. 
Şi aceasta, cu atât mai mult cu cât, ulterior, în Occident, s-au manifestat tot 
mai pregnant economiile de credit. Practicile bancare au contribuit la o nouă 
imagine a finanţării necesarului în fond de rulment structural: parţial, prin 
fondul de rulment şi, parţial, prin credite bancare pe termen scurt. Mai mult, 
ele au probat că, de fapt, creditele de trezorerie nu constituie o resursă 
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excepţională, aşa după cum prevede regula de echilibru financiar, ci o resursă 
permanentă. 

Modelul financiar-funcţional de analiză a fost criticat pentru 
ambiguitatea şi imprecizia sa deoarece, în lipsa unor definiţii riguroase, a 
confundat noţiunile de maturitate şi de permanenţă. Ca atare, fondul de 
rulment net, calculat ca diferenţă între resursele durabile şi utilizările stabile, 
este un concept a cărei măsură este afectată de convenţii imprecise şi 
influenţată de alegerile de politici contabile. 

În schimb, schema descrisă de articolul 10 al Directivei a 4-a, care 
prezintă bilanţul sub o formă de listă, permite calculul unor indicatori 
economico-financiari necesari gestiunii întreprinderii şi facilitează analizele 
de tip solvabilitate-lichiditate, se regăseşte în modelele ordinelor 94 şi 306 
(abrogate la 1 ianuarie 2006) şi a noului ordin 1752.  

Principalele rubrici ale acestui model de bilanţ se prezintă după cum 
urmează: 

A. Active imobilizate 
   I. Imobilizări necorporale 
   II. Imobilizări corporale 
   III. Imobilizări financiare 
B. Active circulante 
   I. Stocuri    
   II. Creanţe    
   III. Investiţii financiare pe termen scurt 
   IV. Casa şi conturi la bănci  
C. Cheltuieli în avans 
D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 
E. Active circulante nete/datorii curente nete (B+C-D-I, adică fondul de rulment) 
F. Total active minus datorii curente (A+E, adică mărimea capitalurilor permanente) 
G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 
H. Provizioane 
I. Venituri în avans 
J. Capital şi rezerve 
   I. Capital subscris 
   II. Prime de capital 
   III. Rezerve din reevaluare 
   IV. Rezerve 
   V. Profitul sau pierdere reportat(ă) 
   VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar 

 
Plecând de la faptul că ecuaţia fundamentală a bilanţului este dată de 

relaţia Active – Datorii = Capitaluri proprii, reglementările OMFP nr. 1752 
asimilează definiţiile celor trei categorii de elemente conforme cu cele 
prevăzute în cadrul conceptual internaţional.  
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Un activ este o resursă (în sensul de bun) ce provine din evenimente 
trecute, care este controlată de către întreprindere şi care trebuie să procure 
acesteia avantaje economice viitoare, sub formă de fluxuri pozitive de 
lichidităţi (încasări sau reduceri de plăţi). 

O datorie este o obligaţie actuală ce rezultă din evenimente trecute şi 
pentru care decontarea presupune o ieşire de resurse purtătoare de avantaje 
economice. 

Capitalurile proprii sunt definite ca fiind interesul rezidual în activele 
întreprinderii, după deducerea tuturor datoriilor. 

În ceea ce priveşte contul de profit şi pierdere, Directiva a 4-a prezintă 
patru modele prezente în articolele 23-26.  

Cele patru scheme (modele) derivă din combinarea uneia dintre cele 
două forme de prezentare, forma listă (articolele 23 şi 25) şi forma tabelară 
sau cont (articolele 24 şi 26), cu una dintre cele două logici de structurare a 
cheltuielilor, structura după originea sau natura cheltuielilor (articolele 23 şi 
24) şi structura după destinaţia sau funcţiile acestora (articolele 25 şi 26). 

Reforma contabilităţii româneşti, în prima ei etapă, a condus, aşa cum 
era de aşteptat, la un cont de profit şi pierdere cu o structură a cheltuielilor 
după natură (având în vedere simplitatea şi obiectivitatea informaţiilor sale) şi 
o formă listă (articolul 23 din Directivă). Ca şi în cazul bilanţului, pentru 
normalizatorii şi contabilii români, situaţiile financiare (conturile anuale) au 
fost privite numai din punct de vedere procedural (produse finale ale 
contabilităţii) şi al necesităţilor de control ale administraţiei publice şi nu ca 
instrumente de informare, de facilitare a analizelor financiare şi de asistare a 
deciziilor economice. 

De asemenea, ne-am fi aşteptat ca, sub o consiliere britanică, 
reglementările Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 94, din februarie 
2001, să promoveze o tendinţă care se impune, astăzi, la nivel internaţional: 
marile întreprinderi să întocmească, să prezinte şi să publice un cont de profit 
şi pierdere în care cheltuielile să fie structurate după funcţii. O atare opţiune ar 
fi fost în acord cu imperativele celei de-a doua etape a reformei contabilităţii, 
deschiderea informării financiare spre necesităţile investitorilor şi 
managementului modern. Modelul structurării cheltuielilor după natură se 
pretează, în mod adecvat, necesităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii sau 
celor mari, care nu depăşesc anumite praguri ale indicatorilor folosiţi în 
delimitările europene: cifra de afaceri, totalul activelor şi numărul de salariaţi.  
Paradoxal, normalizatorii români au generalizat structura după natură la 
nivelul tuturor agenţilor, structura după funcţii regăsindu-se într-o notă 
explicativă. Pentru a nu mai vorbi de faptul că modelul acestei note 
explicative ne arată cum poate fi elaborat şi promovat un kitsch contabil: 
gama de funcţii alese combină informaţii regăsite în practicile internaţionale 
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(costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate, cheltuielile de desfacere, 
cheltuielile generale de administraţie) cu informaţii care ne aduc aminte de 
gândirea contabilă înainte de decembrie 1989 (cheltuielile activităţii de bază, 
cheltuielile activităţilor auxiliare, cheltuielile indirecte de producţie). Cum ar 
putea ca mărimea costului bunurilor vândute şi al serviciilor prestate, care este 
un cost al vânzărilor, să fie calculată prin adiţionarea cheltuielilor activităţii de 
bază, activităţilor auxiliare şi celor indirecte de producţie, când aceste din 
urmă trei categorii de cheltuieli nu se referă la o producţie vândută? Sărmanul 
principiu al conectării cheltuielilor la venituri! 

Reglementările Ordinului nr. 1752 păstrează formatul listă şi 
structurarea cheltuielilor după natură (articolul 23, din Directiva a 4-a).  

În structura contului de profit şi pierdere, directiva şi reglementările 
Ordinului păstrează elementele extraordinare. Este cunoscut că la nivelul 
referenţialului internaţional standardul IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare 
exclude din structura acestei situaţii financiare veniturile, cheltuielile şi 
rezultatele extraordinare. 

În sfârşit, să notăm că reglementările ordinului relevă şi o serie de 
precizări importante referitoare la întocmirea situaţiilor financiare şi la 
includerea unor aspecte importante ale referenţialului internaţional.  

Situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de 
asumare a răspunderii conducerii pentru întocmirea situaţiilor financiare. 

Societăţile care întocmesc situaţii simplificate nu aplică principiul 
pragului de semnificaţie. 

Elementele ulterioare bilanţului sunt tratate ca în IAS 10. 
Corectările de erori sunt tratate ca în IAS 8. 
Pentru imobilizările corporale se defineşte durata de utilitate ca în IAS 

16 (inclusiv în funcţie de numărul de unităţi de producţie); amortizarea se 
calculează în funcţie de durata economică şi condiţiile de utilizare; se 
păstrează însă cele 3 metode fiscale, aspect care nu mai este convergent cu 
standardele internaţionale. 

Se menţin cheltuielile de constituire. 
Pentru cheltuielile de dezvoltare, se preiau definiţia şi componentele 

din IAS 38. Se păstrează regula din Directiva a 4-a, conform căreia dacă 
există cheltuieli de constituire sau de dezvoltare neamortizate nu se pot 
distribui dividende, cu excepţia situaţiei în care există rezerve disponibile. 

Se menţine amortizarea fondului comercial. 
Nu există precizări privind reevaluarea imobilizărilor necorporale. 
Reevaluarea imobilizărilor corporale este tratată ca în IAS 16 (cele 

două procedee tehnice, definirea categoriilor de imobilizări, tratamentul 
rezervei din reevaluare, virarea rezervei din reevaluare realizate la rezerve). 

Definiţiile privind instrumentele financiare sunt preluate din IAS 32.  
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Pentru stocuri se păstrează metoda LIFO, în timp ce această metodă a 
fost abrogată în standardul IAS 2. 

Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli, activele şi datoriile eventuale 
sunt definite şi tratate ca în IAS 37. 

Subvenţiile sunt definite şi tratate ca în IAS 20. 
Acţiunile proprii răscumpărate sunt trecute cu minus la capitaluri 

proprii ca în standardul IAS 32. 
Veniturile sunt tratate ca în standardul IAS 18. 
Pentru societăţile care nu întocmesc situaţii financiare 

simplificate, se solicită în notele explicative o informare pe segmente 
similară celei din IAS 14. 

 
6. În loc de încheiere: dimensiuni ale provocărilor generate  
de asimilarea referenţialului contabil internaţional 
 
Reglementarea nr. 1606, din 2002, a parlamentului european şi a 

consiliului din 19 iulie 2002, se referă la aplicarea standardelor contabile 
internaţionale. Această reglementare are ca obiectiv precizarea condiţiilor de 
adoptare şi aplicare a standardelor internaţionale, în cadrul Uniunii Europene, 
în scopul armonizării informării financiare prezentate de societăţile cotate. În 
acest sens, UE a mandatat organismul internaţional de normalizare (IASB) să 
elaboreze un corp de standarde aplicabile în toate ţările ce compun Uniunea. 
Asistăm, deci, la o adevărată revoluţie intelectuală în lumea profesioniştilor 
contabili din bătrânul continent. Implicaţiile acestei revoluţii sunt majore. Cu 
atât mai mult cu cât unele ţări europene (majoritatea) au fost şi mai sunt încă 
purtătoare ale unui model contabil îndepărtat de filosofia anglo-saxonă, 
model după care se inspiră şi lucrările organismului internaţional. 

Axul central al acestor evoluţii este în consonanţă cu obiectivul ataşat 
contabilităţii, chiar prin cadrul conceptual internaţional: furnizarea de 
informaţii pentru satisfacerea necesităţilor investitorilor, în fundamentarea 
deciziilor lor, referitoare la cumpărarea, păstrarea sau vânzarea titlurilor 
financiare pe care le deţin. Dintr-un atare obiectiv decurge, cu predilecţie, 
primordialitatea acordată bilanţului, în raport cu celelalte situaţii financiare. 
La acest raport de forţe se adaugă aplicarea, din ce în ce mai pregnantă, a 
principiului prevalenţei conţinutului economic asupra naturii juridice, precum 
şi recursul la un sistem de evaluare bazat pe valoarea justă. 

Revenind la bilanţ, este evidentă pierderea de viteză a bilanţului 
patrimonial, în favoarea unei structuri care să exprime mai bine realitatea 
economică şi financiară. Cât priveşte principiul substance over form, el ne 
poate conduce la ideea accentului pus pe un control de fapt, în absenţa unui 
control de drept. Mai mult, intervenţia lui solicită credinţa în judecata 
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formulată de profesionistul contabil. Recursul tot mai des la valoarea justă, în 
sistemul de măsurare, nu înseamnă abandonarea costurilor istorice şi a 
prudenţei, dar cel puţin diminuarea prezenţei acestor principii în mesajul 
contabil, lăsând loc unui criteriu mai apropiat de optimul între relevanţa şi 
fiabilitatea informaţiilor. Valoarea justă este, în primul rând, o valoare de 
piaţă (market value), ceea ce înseamnă că activele şi datoriile ar trebui să fie 
evaluate pe o piaţă eficientă. Adesea, valoarea justă se calculează pe bază de 
modele ce fac apel la actualizări, la valorile actuale ale fluxurilor de 
trezorerie, pe care o întreprindere le aşteaptă.  

Pentru a ajunge aici, ne trebuie multă inteligenţă. Dacă glosăm la 
infinit refrenul Planului contabil general, riscăm să jucăm o partidă pierdută 
(Decock, Dosne, 2005). În acest timp, anglo-saxonii continuă să reflecteze şi 
să avanseze. Trezirea la ora standardelor contabile internaţionale este pe cât 
de brutală, pe atât de necesară. Învăţarea standardelor internaţionale nu 
trebuie să repete lecţia debitărilor şi creditărilor, ca atunci când am asimilat, în 
trecut, funcţiunile conturilor din neuitatul plan. Decantările în procesul de 
formare sunt absolut necesare. Preparatorii şi utilizatorii de conturi, la care 
adăugăm auditorii acestora, trebuie să probeze o mare capacitate de 
interpretare şi de judecată, cu atât mai mult cu cât noile standarde aduc o doză 
de neneglijabilă estimare, aproximare, implicit de subiectivitate. Să nu uităm 
că, în asimilarea standardelor internaţionale, s-ar impune şi necesitatea unei 
abordări comparative, între referenţialul naţional şi cel produs de IASB. 
Lecţie a comparaţiilor la care noi, românii, am lipsit. Privind, totuşi, optimist, 
să lăsăm undă verde abordărilor de tip internaţional. Este un pas eminamente 
necesar pentru mediul academic ca, prin intermediul lui, să progreseze şi cel 
profesional. 
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Abstract. This work intends, not having the aspiration to entirely 
embrace the subject, to scan the problems Romania is confronted with, in 
order to establish a pack of principles concerning the corporate governance. 
For the beginning it is shown that the role of European integration in 
stimulating the economical growth involves the convergence processes, some 
assessments being underlined. Further we are referring to the corporate 
governance’s historical concept. Finally is shown the way the Romanian 
legislation concerning companies intends on the 2005-2006 period to adopt 
the  OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 
principles in order to shape and consolidate the business environment in 
Romania.    
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Prezenta lucrare încearcă, fără a avea pretenţia că va izbândi, să treacă 

în revistă toată problematica ce a fost pusă în faţa României, de necesitatea 
realizării unui ansamblu de principii privind guvernanţa corporativă. Pentru 
început se arată că rolul integrării europene în stimularea creşterii economice 
presupune procesul de convergenţă, sens în care se fac câteva aprecieri 
privind acest concept. În continuare se face referire la istoria conceptului de 
guvernanţă corporativă şi în încheiere se arată modul în care legislaţia 
românească privind societăţile comerciale şi-a propus pe perioada 2005-2006 
să adopte Principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE) pentru formarea şi consolidarea mediului de afaceri în România. 
Obiectivul ţintă în acest context este economia de piaţă funcţională. 
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Deschiderea economiei ţării noastre, prin integrarea europeană, direc-
ţionează România spre atingerea obiectivului fundamental de convergenţă 
economică şi socială cu ţările dezvoltate, obiectiv ce a pus în evidenţă 
importanţa unei bune guvernanţe corporative. Cele două concepte au devenit 
din ce în ce mai importante în ultimii zece ani, atât pentru România, ca ţară cu 
sistem economico-social în schimbare, cât şi pentru ţările membre ale 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), unde  o 
serie de aspecte legate de „scandaluri financiare” au atras atenţia asupra fragi-
lităţii regimului de guvernare a societăţilor şi prin urmare a apărut necesar 
regândirea sistemului. 

 
1. Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică –  
prezentare generală 
 
OCDE este un forum unic a 30 de naţiuni în care presiunea egală 

conlucrează ca un stimulent puternic în identificarea soluţiilor favorabile la 
provocările economice şi sociale. 

Organizaţia îşi are originile în anul 1948 sub numele de Organisation 
for European Economic Cooperation (OEEC), Organizaţia pentru Cooperare 
Economică Europeană, instituită pentru a sprijini administrarea planului 
Marshall, plan strategic de reconstrucţie a Europei după cel de-al Doilea 
Război Mondial. Planul Marshall viza ţările cu economii de piaţă libere şi 
principii de democraţie reprezentativă. 

În anul 1961 are loc reformarea, în baza Convenţiei semnate la Paris la 
14 decembrie 1960, şi din 30 septembrie 1961 ia numele de Organizaţia 
Economică pentru Cooperare şi Dezvoltare (OECD). 

Ţări membre fondatoare ale OECD sunt: Austria, Belgia, Canada, 
Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Luxemburg, Olanda, 
Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Turcia, Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Statele Unite ale Americii. Ulterior, la datele indicate, alte zece 
state au fost admise, astfel că 30 de state sunt membri cu drepturi depline. 
Alte patru state au devenit membre înainte de 1990: Japonia (28 aprilie 1964), 
Finlanda (28 ianuarie 1969), Australia (7 iunie 1971), Noua Zeelandă (19 mai 
1973), iar după 1990 alte cinci state: Mexic (18 mai 1994), Republica Cehă 
(21 decembrie 1995), Ungaria (7 mai 1996), Polonia (22 noiembrie 1996) şi 
Coreea (12 decembrie 1996). 

Potrivit art. 13 al Convenţiei OECD/OCDE, Comisia Europeană ia 
parte la lucrările organizaţiei, conlucrând în problemele legate de provocările 
noii dezvoltări. Acestea privesc globalizarea şi promovează principiul 
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dezvoltării durabile, conform căruia, asigurarea creşterii economice, 
dezvoltarea socială şi protecţia mediului sunt obţinute împreună. Sediul 
OECD/OCDE se află în Paris, iar prin acesta sunt puse la dispoziţie 
schimburile de informaţii, studii şi analize din care cea mai mare parte sunt 
publicate. OECD/OCDE este considerată a fi cel mai important organism 
mondial de cercetare economică şi socială. Organizaţia oferă un cadru în care 
guvernele a 30 de ţări conlucrează, îşi compară experienţele politice şi caută 
răspunsuri la problemele comune, identificând practicile bune şi coordo-
nându-şi politicile interne şi internaţionale. Acest forum cercetează şi schim-
bările sociale, stabilitatea economică, cooperarea şi scopul dezvoltării sau 
modelele comerciale dezvoltate, antreprenoriatul, mediul, agricultura, 
tehnologia, inovaţia, taxele şi alte domenii, astfel că sunt implementate 
instrumente independente care, ocazional, pot conduce la semnarea unor 
tratate. OECD/OCDE se implică în a înţelege şi a sprijini guvernele să 
utilizeze oportunităţile, promovând principii legate de crearea de locuri de 
muncă pentru toţi, echitate socială, guvernare curată şi efectivă. Comerţul, 
ajustarea structurală, securitatea online, precum şi provocările noului context 
economico-social legat de reducerea sărăciei în lumea dezvoltată. 
OECD/OCDE a devenit una din cele mai mari şi mai de încredere surse de 
statistică comparată, statistică economică şi date sociale. Bazele de date ale 
OECD/OCDE cuprind o arie pe cât de largă, pe atât de diversă, cum ar fi: 
conturile naţionale, indicatorii economici, forţa de muncă, comerţul, ocupaţia, 
migraţia, educaţia, energia, sănătatea, industria, taxele şi impozitele, precum 
şi informaţii legate de mediu. 

Potrivit datelor publicate de Banca Mondială în 2003, din cei 30 de 
membri cu putere deplină în OECD/OCDE, 24 sunt ţări cu venituri mari. 
Comisia europeană a Uniunii Europene participă la munca OECD/OCDE, 
alături de statele membre ale UE, iar în ultimul deceniu, în acest context, 
OECD/OCDE a rezolvat o serie de probleme sociale, economice şi legate de 
mediu, adâncindu-şi legătura cu afacerile, uniunile comerciale şi alţi 
reprezentanţi ai societăţii civile. Prin angajamente politice serioase, guvernele 
conlucrează cu mediul de afaceri, forţa de muncă şi alţi reprezentanţi ai 
societăţii civile, conturând direcţiile dorite de către comunitatea globală 
pentru dezvoltarea economică globală. Urmărindu-se problematica „A da 
formă globalizării”, o serie de state care nu sunt membre OECD/OCDE şi-au 
declarat dorinţa de a  adera la cadrele de regulamente şi valori ale globalizării 
pentru a beneficia de cooperarea internaţională în acest domeniu. De exemplu 
Argentina, Brazilia, Chile şi Republica Slovacă au aderat la Declaraţia 
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OECD/OCDE asupra Investiţiilor Internaţionale şi Întreprinderilor Multina-
ţionale. 

România, nu este membră a OECD/OCDE, dar s-a alăturat unei serii 
de acţiuni, programe şi declaraţii ale acestui forum, înfiinţând organisme de 
lucru axate pe o varietate de probleme, în principal de cercetare, de economie, 
juridice, educaţionale ş.a.. De exemplu:  

- În sistemul Academiei Române, la 24 mai 2005 s-a deschis oficial 
Centrul Român de Informare şi Documentare (CRID – România – OCDE), 
fiind completat cu un punct de informare-documentare care funcţionează în 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

- În cadrul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine (ARIS) s-a creat 
la 12 mai 2005 Punctul Naţional de Contact (PNC) responsabil cu încurajarea 
respectării Ghidului OECD/OCDE pentru Corporaţii Multinaţionale în 
contextul naţional şi cu diseminarea acestuia, comunităţii de afaceri şi a altor 
medii interesate. 

- În 2005, România a aderat la Programul Internaţional OECD/OCDE  
PISA pentru evaluarea elevilor, plasându-se la o pondere de performare 
medie de aproximativ 85% în raport cu media OECD/OCDE. 

- România a fost cuprinsă în planul comun OECD/Eurostat (JQ) 
pentru statistica mediului, participând la Proiectul pilot al anchetei statistice 
privind apa, pentru bazinul hidrografic al râului Mureş. 

În concluzie, unul din obiectivele României, alături de cel de a deveni 
membru al UE, este şi obţinerea statutului de membru OECD/OCDE. 

 
2. Conceptul de convergenţă 
 
Convergenţa reprezintă un  proces dinamic la baza căruia se află 

aplicarea unor politici socio-economice menite să diminueze disparităţile 
dintre regiuni şi ţări într-un spaţiu dat. Ea se realizează în principal  prin 
aplicarea unor politici  structurale în scopul obţinerii unor parametri de 
creştere economică accentuată în regiunile periferice (denumite aşa nu ca 
localizare geografică ci prin prisma dotării cu factori şi a performanţelor 
economice în utilizarea acestora) care au parcurs o perioadă de declin 
economic  sau nu au reuşit să atingă performanţele economice ale zonei din 
care fac parte. 

O altă definire a  convergenţei este cea legată de creşterea similitu-
dinilor şi performanţelor economice ale economiilor regionale şi naţionale în 
cadrul unui spaţiu dat. 

Deseori, convergenţa e privită ca o precondiţie a integrării, deoarece 
atâta vreme cât structurile de  creare şi implementare a politicilor converg, 
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procesul integrativ, strategiile acestuia şi crearea de instituţii funcţionale 
comune sunt mult mai uşor de atins.  

Literatura de specialitate identifică mai multe căi de atingere a 
convergenţei. Dintre acestea menţionăm teoria lui Grossman & Helpman 
1995, care au subliniat rolul integrării în  stimularea creşterii economice, 
proces  în cadrul căruia eliminarea barierelor permite accesul economiilor 
periferice pe pieţele care formează nucleul dezvoltat, eliminând redundanţa şi 
atomizând transferul de tehnologii şi inovaţii dinspre zonele dezvoltate spre 
cele  periferice. 

Efectele integrării asupra creşterii economice sunt în continuare 
diminuate de rigiditatea fluxurilor de factori, dar şi de puterea pe care marile 
corporaţii o au asupra structurilor de producţie şi de distribuţie. În acelaşi 
timp, politicile sociale aplicate regiunilor periferice au rolul de a mări 
disparităţile regionale şi de a slăbi procesul de convergenţă. 

Se pune problema dacă industrializarea va permite ţărilor periferice 
atingerea performanţelor economice ale ţărilor dezvoltate. Noua paradigmă a 
industrializării pune accentul pe dezvoltarea companiilor mici şi mijlocii, pe 
tehnologiile de vârf şi pe creştere economică, având drept unităţi de bază 
firmele mixte de producţie şi de servicii, iar  agricultura este considerată drept 
un stimulent al creşterii, mai ales prin procesarea produselor. 

 
3. Guvernanţa corporativă 
 
Unii analişti (Burgeat, Nestor, 2001) arătau că problema guvernanţei 

corporative a devenit din ce în ce mai importantă în ultimul deceniu, pe 
măsura creşterii rolului sectorului privat în întreaga lume, iar crizele 
financiare de pe pieţele în curs de formare şi îndelungatul proces de tranziţie 
de la economia etatistă planificată la economia de piaţă din multe ţări au 
arătat importanţa acestei probleme, ca o cheie a structurii instituţionale a unei 
economii de piaţă funcţionale. OCDE şi Banca Mondială şi-au combinat 
eforturile pentru a crea şi sprijini mese-rotunde pe tema administrării 
corporaţiilor în Rusia, Asia, Eurasia, America Latină şi Europa de Sud-Est. 
Masa-rotundă privind administrarea corporaţiilor în Europa de Sud-Est a fost 
lansată în primăvara anului 2001, fiind o iniţiativă locală din cadrul Acordului 
pentru Investiţii în Europa de Sud-Est. 

Între septembrie 2001 şi martie 2003 au fost organizate patru 
mese-rotunde cu scopul de a se discuta îmbunătăţirea administrării 
corporaţiilor în Europa de Sud-Est. 

Mesele-rotunde au fost organizate în cooperare cu parteneri locali şi 
gazde al căror sprijin a fost nepreţuit pentru asigurarea succesului acestor 
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întâlniri. Comisia Naţională pentru Valori Mobiliare din România şi Bursa de 
Valori din Bucureşti au organizat împreună prima masă-rotundă în 
septembrie 2001, la Bucureşti. Centrul OCDE pentru dezvoltarea sectorului 
privat, împreună cu Agenţia internaţională pentru cooperare din Turcia au 
organizat cea de-a doua masă-rotundă la Istanbul, în mai 2002. Bursa de 
Valori din Zagreb a organizat cea de-a treia masă-rotundă la Zagreb în 
noiembrie 2002. Cea de-a patra masă-rotundă a fost organizată la Sarajevo în 
martie 2003, de către Comisia pentru Valori Mobiliare a Federaţiei Bosnia 
Herzegovina. 

Folosind Principiile OCDE ca pe un cadru conceptual, reuniunile 
organizate sub forma meselor rotunde au examinat cele cinci elemente-cheie 
ale unui cadru puternic de administrare a corporaţiilor: 

1) drepturile acţionarilor 
2) tratarea echitabilă a acţionarilor 
3) rolul părţilor sociale în administrarea corporaţiilor 
4) oferirea de informaţii şi transparenţă 
5) responsabilitatea Consiliului de Administraţie. 
Fiecare masă-rotundă a elaborat o Carte Albă a administrării 

corporaţiilor specifică regiunii respective, cu excepţia mesei-rotunde din 
Eurasia, care a realizat o lucrare comparativă privind administrarea corpora-
ţiilor în Eurasia. 

În 2001 OCDE/OECD, cu sprijinul USAID (United States Agency for 
International Development), a conceput şi a publicat un program de 
îmbunătăţire a guvernanţei corporative în România, iar în anul 2002 România 
a elaborat un cod, perfectibil, privind structurarea şi organizarea companiilor 
şi respectarea principiilor OECD privind armonizarea intereselor între 
proprietarii, managementul şi executivul firmelor. 

Conceptul de „guvernanţă corporativă” s-a dezvoltat ulterior în 
practica europeană şi internaţională. Au fost treptat perfecţionate Principiile 
OECD/OCDE şi s-a constatat extinderea guvernanţei şi asupra 
reglementărilor legislative şi administrative, inclusiv structurile administraţiei 
publice („Regulatory Governments” şi „Institutional and Administrative 
Reform towards UE Structures”). 

Practica a determinat o creştere a atenţiei ce trebuie acordată 
conceptului de „Guvernanţă corporativă”. 

În 1961 James P. Hawley şi Andrew T. Williams la cererea 
OECD/OCDE au efectuat o cercetare documentară privind literatura ce a 
apărut în Statele Unite ale Americii cu privire la guvernanţa corporativă şi au 
concluzionat că aceasta are la bază patru izvoare teoretice: teoria acţiunii (a 
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celor care investesc), a administraţiei, a partenerilor sociali şi politica firmei. 
Toate se bazează pe teoria deţinătorilor de interese. 

Interpretările date guvernanţei corporative se referă la modalităţi, 
ansamblu de relaţii, distribuirea drepturilor, set de reguli, ramură a economiei, 
după cum urmează: 

• Guvernanţa corporativă reprezintă modalităţile prin care furnizorii 
de surse financiare ai unei companii se asigură că vor primi beneficiile la care 
se aşteaptă făcând această investiţie (Shleifer, Vishny, 1997, p. 737).  

• Guvernanţa corporativă poate fi definită ca ansamblul relaţiilor unei 
companii cu acţionarii săi sau, mai pe larg, cu societatea pe ansamblu.  

• Guvernanţa corporativă specifică distribuţia drepturilor şi 
responsabilităţilor dintre diferitele categorii de persoane implicate în 
companie cum ar fi: consiliul de administraţie, directorii, acţionarii şi alte 
categorii, şi stabileşte regulile şi procedeele de luare a deciziilor privind 
activitatea unei companii. [OECD aprilie 1999, preluată din Cadbury Cod, 
1992, p. 15]  

• Guvernanţa corporativă este un set de reguli conform cărora firmele 
sunt conduse şi controlate, este rezultatul unor norme, tradiţii şi modele 
comportamentale dezvoltate de fiecare sistem legislativ.   

• Guvernanţa corporativă se referă la promovarea corectitudinii, 
transparenţei şi responsabilităţii la nivel de companie. [J. Wolfensohn, citat 
dintr-un articol din Financial Times, 21 iunie 1999].  

• Guvernanţa corporativă este ramura economiei care studiază modul 
în care companiile pot deveni mai eficiente prin folosirea unor structuri 
instituţionale cum ar fi actele constitutive, organigramele şi cadrul legislativ. 
Această ramură se limitează în cele mai multe cazuri la studii privind modul 
în care deţinătorii de acţiuni pot să asigure şi să motiveze directorii 
companiilor astfel încât să primească beneficiile aşteptate de pe urma 
investiţiilor lor.[www.encycogov.com, Mathiesen, 2002] 
 

4. Legislaţia din România în faţa principiilor de guvernanţă  
corporativă 

 
În România, din cauza metodelor de privatizare care au permis un 

acces foarte mare al managerilor şi al salariaţilor la capitalul societăţii, 
acţionarii externi nu vor să se implice în finanţarea proiectelor de investiţii 
deoarece mijloacele de control sunt ineficiente. Procesul de privatizare a dus 
la formarea unui acţionariat neimplicat în activitatea firmei şi fără mijloace 
eficiente de control. Pe de altă parte, privatizarea a dus la formarea unui grup 
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puternic de acţionari majoritari sau semnificativi. În aceste societăţi, în lipsa 
unei guvernări eficiente, conflictul de interese dintre acţionarii majoritari şi 
cei minoritari este inevitabil. De cele mai multe ori, conflictul îşi are sursa în 
încălcarea drepturilor acţionarilor minoritari şi diminuarea averii acestora de 
către acţionarii majoritari. Conflictul dintre acţionarii majoritari şi cei 
minoritari degenerează de obicei în alte conflicte, între management, 
Consiliul de Administraţie şi acţionarii minoritari, precum şi între acţionarii 
majoritari şi partenerii de afaceri ai companiei. 

Aplicarea principiilor guvernării corporative este de natură să 
aplaneze astfel de conflicte. Aceasta înseamnă trasarea unor reguli clare, 
imperative, referitoare la drepturile acţionarilor; tratamentul echitabil al 
acţionarilor; rolul membrilor care iau parte la guvernarea corporativă; 
transparenţa şi difuzarea informaţiilor; responsabilitatea Consiliului de 
Administraţie. Ministerul Justiţiei a supus recent dezbaterii publice un set de 
modificări legislative în scopul adaptării Legii societăţilor comerciale nr. 
31/1990 la principiile OECD/OCDE privind guvernarea corporativă şi la 
normele comunitare în materie.  

Principalele etaloane ale acestei reforme sunt principiile în materie 
elaborate de OECD/OCDE în 2004, precum şi o serie de norme comunitare 
(în special recomandări ale Comisiei Europene). Pe lângă acestea, sunt luate 
în considerare legislaţia modernă în materia societăţilor comerciale, ca şi 
reforme care au avut loc recent în statele occidentale şi în cele est-europene. 
În documentul de poziţie al Ministerului Justiţiei cu privire la aceste 
modificări sunt arătate, punctual, modificările ce se au în vedere în materia 
statutului administratorilor şi a structurii Consiliului de Administraţie şi cele 
în materia drepturilor acţionarilor.  

În ceea ce priveşte statutul administratorilor, modificările au în vedere 
prevederi clare cu privire la durata mandatului administratorilor numiţi prin 
actul constitutiv şi al celor desemnaţi ulterior, regândirea sistemului de 
garanţii ce trebuie constituite de către administratori. Prin actul constitutiv vor 
putea fi stabilite criterii adiţionale de eligibilitate a administratorilor 
referitoare la profesionalismul şi independenţa acestora. Proiectul prevede 
criterii mai transparente de stabilire a remuneraţiei administratorilor, precum 
şi noi reglementări în materia conflictului de interese, în principal cu privire la 
clauza de neconcurenţă, cumulul de mandate, tranzacţii cu părţi implicate. 
Principiile guvernării corporative impun introducerea unor obligaţii de 
loialitate a administratorilor faţă de societate (exercitarea mandatului cu 
bună-credinţă şi diligenţă, în interesul prioritar al societăţii). În compensaţie, 
principiul judecăţii de afaceri („business judgment rule“) trebuie luat în 
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considerare. Potrivit acestui principiu, administratorii, în măsura în care au 
acţionat cu bună-credinţă, nu sunt răspunzători personal pentru o decizie de 
afaceri care se poate dovedi ulterior greşită.   

Distincţia dintre funcţiile executive şi nonexecutive ale 
administratorilor, delegarea funcţiei executive către un comitet executiv sau 
unor membri determinaţi ai Consiliului de Administraţie sunt directive care 
fac parte din principiile guvernării corporative şi care urmează să fie 
implementate şi în legislaţia noastră. În organizarea funcţiei executive se are 
în vedere clarificarea rolului directorului general şi a raporturilor dintre 
actualii „directori executivi“ şi consiliu. Amendamentele au în vedere 
consolidarea poziţiei membrilor nonexecutivi ai consiliului prin acordarea 
unor drepturi specifice: de a adresa întrebări, de a supraveghea controlul 
intern şi extern (prin cenzori şi auditori) şi clarificarea rolului preşedintelui 
consiliului: coordonator al consiliului, director general sau ambele?  

În privinţa drepturilor acţionarilor, modificările propuse vizează 
protecţia şi facilitarea exercitării drepturilor acţionarilor, precum şi asigurarea 
unui tratament echitabil al acestora. În acest scop, se are în vedere, pe de-o 
parte, introducerea unor noi prevederi în Legea nr. 31/1990, iar, pe de altă 
parte, modernizarea normelor existente. Principalele propuneri privesc 
asigurarea unui tratament echitabil al tuturor acţionarilor şi crearea condiţiilor 
pentru ca acţionarii să participe la adunările generale (îmbunătăţirea siste-
mului de notificare, noi termene de convocare, dreptul general al acţionarilor 
minoritari de a adăuga puncte pe ordinea de zi, publicarea propunerilor 
acţionarilor, dreptul de participare la adunările generale al deţinătorilor de 
acţiuni cu dividend prioritar fără drept de vot, votul în absenţă, votul 
electronic). 

Consolidarea drepturilor acţionarilor minoritari este un alt punct 
important vizat prin modificări. În acest scop, se aduc amendamente în 
vederea facilitării convocării adunării generale la solicitarea acţionarilor 
minoritari şi modernizării regulilor cu privire la acţiunile „derivate“, prin care 
acţionarii depun plângere, în numele societăţii, împotriva administratorilor 
pentru acoperirea pierderilor, atunci când introducerea unei acţiuni directe a 
fost omisă. Modificările au în vedere şi instituirea unei reguli cu privire la 
înlăturarea „valului corporativ“, ceea ce ar permite ca, în anumite cazuri, clar 
determinate, administratorii sau acţionarii majoritari să răspundă pentru 
datoriile societăţii; reforma dreptului de cesionare a acţiunilor şi de retragere 
din societate.  

Deşi opinia majoritară cu privire la Proiectul de lege este una pozitivă, 
unele prevederi au fost aspru criticate. De exemplu, Uniunea Naţională a 
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Patronatului Român (UNPR) a afirmat în presă că reducerea cvorumului cerut 
pentru adunarea acţionarilor va constitui o relaxare injustă a formalităţilor 
societăţii. Proiectul de lege va permite unui număr mic de acţionari deţinând 
20% să aibă cvorum în Adunarea Acţionarilor. Conform UNPR, decizii 
majore, cum sunt examinate de Proiectul de lege, vor trebui luate cu 
majoritatea absolută de voturi a acţionarilor prezenţi, astfel cum prevede legea 
actuală. Dacă Proiectul va fi aprobat, cerinţa prezentă de cvorum redus, 
împreună cu adoptarea hotărârilor nu cu majoritate absolută, ci cu majoritate 
simplă, va lipsi de conţinut în primul rând organizarea unei adunări a 
acţionarilor. Potrivit reprezentanţilor Consiliului naţional al Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii (CNIPMMR), o adunare a acţionarilor „trebuie să stabilească 
politica şi să supravegheze activităţile adoptate de societate”. Astfel, 
participarea membrilor cu drept de vot va trebui încurajată şi nu redusă, 
pentru a asigura un management efectiv al societăţii.  

Încercările Proiectului de lege de a reglementa adunările acţionarilor a 
atras de asemenea critici din partea reprezentanţilor UNPR, care au atacat 
prelungirea perioadei pentru a convoca Adunarea (de la 15 zile la 30). În 
opinia UNPR, propunerea în speţă va acţiona împotriva interesului societăţii 
în situaţii extraordinare, când probleme urgente vor trebui dezbătute şi 
aprobate de acţionari. UNPR este de asemenea împotriva reducerii perioadei 
de plată a dividendelor de la 8 la 6 luni; această măsură va crea dezechilibre 
luând în considerare propunerea de impozitare cu 16 %. Dacă Proiectul va fi 
aprobat în această variantă, în opinia UNPR noile reglementări privind 
dividendele vor cauza o fiscalitate mai mare decât în 2004.  

La recomandarea OECD/OCDE, în 2001, principii ale Guvernanţei 
Corporative au început să se regăsească şi în legislaţia românească, în acte 
normative precum Legea falimentului, Codul Fiscal, Legea privatizării, Legea 
societăţilor comerciale sau Legea pieţei de capital.  

BVB a înfiinţat, în 2001, Codul Guvernanţei Corporative şi categoria 
Plus, în care sunt listate companiile cele mai transparente din piaţă. Din 
păcate, doar o singură societate figurează la această categorie, şi anume 
Electroaparataj Bucureşti. Având în vedere că o serie de investitori 
instituţionali străini urmăresc să includă în portofoliu companii ce îndeplinesc 
criteriile de guvernanţă corporativă, iar aceştia sunt importanţi pentru 
dezvoltarea pieţei româneşti de capital, autorităţile Bursei s-au preocupat în 
ultimii ani de implementarea acestui cod. Recomandarea OECD/OCDE 
privind crearea unui institut pentru formarea managerilor în spiritul respectării 
codului de transparenţă a fost pusă în practică în iulie 2003, când a luat fiinţă 
Institutul de Guvernanţă Corporativă al BVB – cu scopul de a schimba 
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cultura managerială în concordanţă cu normele internaţionale privind guver-
nanţa corporativă prin creşterea standardelor profesionale a managerilor. 
Institutul va organiza cursuri privind piaţa de capital, într-o primă fază, doar 
pentru companiile listate. Institutul va fi administrat de către membri ai 
comitetului BVB şi ai Rasdaq.  

OECD/OCDE apreciază că recomandările de guvernanţă corporativă 
au fost parţial implementate în România în perioada 2001-2004 şi recomandă 
instituţiilor pieţei de capital să coopereze pentru elaborarea legislaţiei şi 
preluarea practicilor internaţionale, potrivit unui raport al instituţiei. 
Recomandările OECD/OCDE la nivel instituţional se concretizează în crearea 
unui Comitet pentru dezvoltarea pieţei de capital şi controlul de către Camera 
Auditorilor Financiari a activităţii auditorilor. De asemenea, Agenţia pentru 
Valorificarea Activelor Statului (AVAS) ar trebui să facă publice contractele 
de privatizare pentru companiile listate. În sarcina Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare revin elaborarea regulamentelor pentru aplicarea legii 
privind piaţa de capital şi asigurarea implementării acestora, instruirea 
personalului în domeniul guvernanţei corporative şi îmbunătăţirea conţinu-
tului paginii de internet a instituţiei. 

Pentru Bursa de Valori Bucureşti recomandările se referă la începerea 
activităţii Institutului de Guvernanţă Corporativă şi modificarea Codului de 
Guvernanţă Corporativă, elaborat în 2001, condiţiile impuse pentru listarea la 
categoria „Plus“ fiind prea restrictive pentru piaţa de capital din România. De 
asemenea, organizaţia recomandă ca în campania de atragere a companiilor 
pentru listarea pe acest segment să se dea prioritate companiilor mari şi foarte 
mari şi sugerează însuşirea conceptelor de guvernanţă corporativă de către 
managerii companiilor listate la categoria I a BVB şi Rasdaq. 

OECD/OCDE apreciază că încheierea unui contract între companii şi 
directori ar duce la creşterea asumării responsabilităţii de către aceştia. Elabo-
rarea de către Institutul de Guvernanţă Corporativă al BVB a unui cod al 
membrilor consiliului de administraţie, precum şi numirea în cadrul compa-
niilor mari a unor directori independenţi, în următorii doi-trei ani, sunt alte 
recomandări ale organizaţiei. Organizaţia consideră că Legea societăţilor 
comerciale ar trebui să prevadă excluderea conducerii executive din consiliul 
de administraţie şi separarea funcţiei de preşedinte de cea de director 
executiv. 

Alte recomandări se referă la faptul că numai AGA poate decide 
majorarea capitalului social, nu şi Consiliul de Administraţie, includerea în 
raportul anual a structurii consolidate a acţionarilor care deţin mai mult de 5% 
din capitalul social, plata dividendelor în termen de 60 de zile.  
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Referitor la legea societăţilor comerciale, OECD/OCDE apreciază că 
aceasta trebuie să prevadă delimitarea exactă a responsabilităţilor între 
organismele de control intern şi extern, clarificarea atribuţiilor auditorilor 
financiari şi detalii cu privire la obligaţiile şi responsabilităţile membrilor 
Consiliului de Administraţie.  

Pornindu-se de la concluzia că diferitele coduri şi modele practice de 
guvernare prezintă flexibilitate, iar în cadrul lor se pot identifica anumite 
elemente comune, apreciem că guvernanţa corporativă este un element de 
convergenţă atât în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană cât 
şi în cel de integrare în economia globală ce se prefigurează a se dezvolta în 
acest secol. 
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1. Calitatea şi dezvoltarea durabilă 
 
Din ce în ce în mai multe companii, tradiţionalul management 

orientat spre economie şi calitate se extinde la alte arii de interes, aşa cum 
este mediul înconjurător, siguranţa şi sănătatea ocupaţională, precum şi 
responsabilitatea socială. Până nu demult am avut „organizaţii în 
societate”, acum se prefigurează cu pregnanţă „o societate a 
organizaţiilor” (Jonker, 2000). 

Standardele ISO9000 apreciate deseori statice în comparaţie cu 
standardele ISO14001 îşi pierd această etichetă depreciativă în noua 
versiune, prin managementul total al calităţii la care cerinţele pentru 
îmbunătăţirea continuă devin mai puternice. Îmbunătăţirea continuă se 
extrapolează la formele „soft” de durabilitate, de social şi etic. EMAS şi 
ISO14001 se referă la mediul extern, iar sănătatea şi siguranţa 
ocupaţională sunt incluse doar dacă au impact asupra mediului extern. 
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Aşa cum calitatea trece de la forma „hard” a controlului statistic al 
caracteristicilor măsurabile, bunăoară, la forma „soft”, a aspectelor 
calitative dominante, tot astfel se percepe trecerea de la ecologie la 
durabilitate şi, mai recent, la conceptul de social şi etic într-o societate 
globală. Demersul este statuat, transpus în prima generaţie de standarde 
internaţionale acceptate. Extensia, prin îmbunătăţire continuă, ajunge la 
BS8800, OHSAS18001, AA1000, SA8000 ş.a. Astfel responsabilitatea 
corporativă, responsabilitatea socială, precum şi auditul social şi etic sunt 
aspecte care câştigă teren. 

Se poate constata o nouă mişcare pentru calitate: MQM – Modern 
Quality Management, care înglobează TQM + sustainability + 
accountability (Jorgensen, Simonsen, 2001, pp. 172-178). Chintesenţa 
MQM este orientarea organizaţiei mai mult decât spre calitate, spre 
valoare, spre valoarea ei în societate. Se poate aprecia o trecere a calităţii 
de la „technocentrism” la „valuecentrism”. Organizaţiile devin 
instrumente pentru a crea confort, bunăstare, prosperitate, protecţie, 
siguranţă, sănătate, acces educaţional, speranţă de viaţă, nu doar bunuri şi 
servicii la modul general. 

Educaţia a fost bazată pe modele de gândire statice, liniare. 
Modern se cere promovarea unor modele de gândire bazate pe inteligenţă, 
creativitate, inovare, dinamică, entropie, care conduc la abordarea 
dezvoltării durabile. Printr-o gândire entropică se acceptă schimbarea ca 
un fenomen de adaptare continuă a organizaţiei la mediul ambiant. Prin 
inteligenţă se obţin soluţiile cele mai performante. Prin creativitate se 
generează noutatea. Învăţământul dinamic este unul bazat pe dialog, 
responsabilităţi acordate studenţilor; prin studiile de caz şi rezolvarea de 
proiecte în echipă se dezvoltă capacitatea de procesare a cunoştinţelor, de 
gândire şi acţiune. Oamenilor li se cer flexibilitate, rezistenţă la şocuri, 
creativitate, deprinderi participative, competenţe, limitări materiale, o 
reorientare a educaţiei spre dezvoltare durabilă. Educaţia pentru 
durabilitate ajută oamenii şi comunitatea să examineze critic tehnologiile, 
sistemele economice de producţie, sistemele culturale ale reproducerii, 
legislaţie şi politici, idei şi ideologii pe care ei le folosesc curent pentru a 
trăi cu natura. Ajută la a reflecta şi acţiona în alternative viabile (Foster, 
2001, pp. 153-165). 

Este nevoie de mai multă atenţie pentru îmbunătăţirea continuă a 
conexiunilor sinergetice dintre calitate, mediu, siguranţă şi sănătate 
ocupaţională, responsabilitate socială, aspecte ce învăţământul le poate 
aborda cu mai multă pregnanţă 
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2. Universitatea şi dezvoltarea durabilă 
 
O universitate poate fi descrisă ca un sistem socioambiental. Este o 

comunitate lucrativă care are o locaţie într-o arie fizică specifică, cu 
diferite relaţii şi fluxuri de oameni, intrând în contacte cu mediul extern. 
În sistemul socioambiental se disting trei domenii: - produsele 
universităţii: studenţii ca oameni cu cunoştinţe şi deprinderi, precum şi 
cunoştinţe; - terenul, aria, spaţiul: geografia, ambientul, fluxul de oameni, 
resurse, energie, deşeuri; - managementul: politica, conducerea, 
structurile participative, serviciile. 

Universitatea formează nu doar o comunitate, ci o organizaţie 
activă în societate. Are astfel o responsabilitate proprie faţă de societate, 
aceea de a livra procese şi produse de calitate înaltă. Universitatea 
livrează specialişti aflaţi pe cea mai înaltă treaptă a societăţii şi totuşi, 
pentru că ea, universitatea, îi formează trebuie să se afle pe următoarea 
treaptă în sus. În contextul dezvoltării durabile şi al responsabilităţii 
sociale, universităţii i se cere implicare instituţională prin care să 
demonstreze abordarea reală a principiilor şi practicilor aferente protecţiei 
mediului şi dezvoltării durabile, într-un mediu academic. Universitatea va 
promova o etică ambientală printre staful profesional, studenţi şi public, 
îndemnând la un stil de viaţă economic şi ambiental social, prin programe 
educaţionale. Universitatea va încorpora perspective de mediu ambiental, 
economic şi social în toate lucrările, iniţiativele, programele educaţionale 
expuse provocării globale ale mediului şi dezvoltării. 

Universitatea are datoria să aleagă a vorbi despre dezvoltarea 
durabilă şi nu doar despre managementul de mediu în mod izolat. 
Dezvoltarea durabilă este mai mult decât un scop de a fi o „universitate 
verde” (Buise et al., 2001, pp. 12-19). Durabil înseamnă acel ceva ce va 
continua; este perceput restrâns ca un mediu imperativ a fi mereu verde, 
percepţie ce poate conduce la iritare. Dar ca dezvoltare durabilă se înţeleg 
şi aspectele economic şi social. 

Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care întâlneşte nevoile 
prezentului fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a întâlni 
propriile lor nevoi. [Definiţia dată de World Commission on 
Environmental and Development WCED/1987: Sustainable development 
is development that meets the needs of the present without comprising the 
ability of future generations to meet their own needs]. Se deduc patru 
dimensiuni ale unei dezvoltări durabile de calitate: ecologică, socială, 
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economică, instituţională. Doar prin desfăşurarea simultană a celor patru 
dimensiuni se poate vorbi de o dezvoltare durabilă (figura 1). Nu 
înseamnă că aceste dimensiuni sunt întotdeauna compatibile între ele. 
Conflictele şi situaţiile dificile trebuie explicitate şi luate decizii la care să 
participe toate părţile interesate. 

 
 
 
         
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
Figura 1. Model de evoluţie echilibrată economică, ecologică, socială şi 

instituţională a dezvoltării durabile 
 
Fiecare dimensiune trebuie să fie optimizată la maximum posibil, 

dar se au în vedere principiul egalităţii, profunzimea interdisciplinarităţii, 
luarea deciziei participativ, deschis, transparent, responsabil. În mediul 
universitar trebuie acţionat temeinic, solid ecologic, onest, echitabil, 
efectiv social, responsabil economic, realizabil instituţional. 

Cât priveşte produsul (educaţia şi cunoştinţele), în afară de a instrui 
cu cunoştinţe faptice, universitatea trebuie să-şi încurajeze studenţii să-şi 
dezvolte deprinderile proprii pentru identificarea, formalizarea şi 
rezolvarea de probleme. Scopul este de a integra dezvoltarea durabilă în 
toate curriculele prezente astfel ca fiecare în profesia lui să aibă în final 
cunoştinţe de bază despre dezvoltarea durabilă. Pe de altă parte sunt 

Institu-
ţional

ecological 

economic 

social
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necesare abordări în cadrul unor discipline specifice, dar şi abordări 
interdisciplinare ale dezvoltării durabile. Studenţii vor avea astfel 
cunoştinţe despre concepte şi conţinut, pot identifica interfeţe între disci-
plinele studiate şi dezvoltarea durabilă, devin conştienţi de contribuţiile 
lor la dezvoltarea durabilă şi de consecinţele propriilor acţiuni, devin 
capabili să lucreze împreună, în echipe interdisciplinare. 

 
3. Studiu de caz: Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul 

Universităţii de Vest din Timişoara 
 
Învăţământul este dator să asigure cunoaşterea cerinţelor ecologice 

precum sunt salvarea resurselor, conservarea mediului, calitatea vieţii, 
calitatea apei, aerului, solului, controlul deşeurilor, extinderea zonelor de 
recreere; a cerinţelor economice precum sunt creşterile profitabilităţii, 
competitivităţii, productivităţii, satisfacerea consumului, creşterea 
economică, eficienţa producţiei. De asemenea, cu scopul aprecierii 
eforturilor pentru o dezvoltare durabilă, să releveze conflictul dintre 
economie şi ecologie ce se resimte prin acţionări în justiţie şi penalităţi, prin 
reducerea acumulărilor investiţionale, creşteri încetinite şi pieţe pierdute, 
costuri ridicate, reduceri de locuri de muncă, deteriorarea imaginii 
organizaţiei, costuri adiţionale, comandă şi control guvernamental. 

În consens cu cele de mai sus, cu 2. Universitatea şi dezvoltarea 
durabilă, în curriculum universitară a şapte specializări din nouă 
(Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare, Turism-servicii, 
Marketing, Finanţe-asigurări, Contabilitate şi informatică de gestiune, 
Tranzacţii internaţionale, Economie-pedagogie) ale Facultăţii de Ştiinţe 
Economice, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, se regăseşte 
disciplina Economia mediului. Specializarea de Turism-servicii are în 
programă disciplina de Amenajări turistice şi managementul calităţii 
mediului. Specializările Management şi Tranzacţii internaţionale au în 
programe disciplina Managementul total al calităţii. În acelaşi context, se 
mai poate exemplifica cu disciplinele Comportament organizaţional, 
Economia europeană şi integrarea economică ş.a. 

În consens cu 1. Calitatea şi dezvoltarea durabilă, prin aplicarea 
metodei QFD de planificare a îmbunătăţirii calităţii învăţământului, din 
chestionarea organizaţiilor beneficiare de absolvenţi economişti, a 
profesorilor facultăţii şi a studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice, 
aflarea VOC (Voice Of Customer) pentru dezvoltarea abilităţilor 
profesionale s-au evidenţiat cerinţele 01-10 (1. Cunoştinţe economice 
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generale, 2. Cunoştinţe de specialitate, 3. Utilizare calculator, 4. Cunoaş-
terea unei limbi străine, 5. Experienţă din activităţi extraşcolare, 6. 
Experienţă practică, 7. Abilitatea de comunicare, 8. Abilitatea de a lucra 
în echipă, 9. Abilitatea de a rezolva probleme, 10. Abilitatea de a fi lider), 
iar pentru dezvoltarea abilităţilor personale s-au evidenţiat cerinţele 11-20 
(11. Iniţiativa, 12. Dorinţa de a învăţa, 13. Orientare spre carieră, 14. 
Fizionomia şi ţinuta vestimentară, 15. Inteligenţa, 16. Creativitatea, 17. 
Moralitatea, 18. Deschidere la nou şi la schimbare, 19. Discreţie în 
relaţiile umane, 20. Carnet de conducere (figura 2). 

Apoi, din chestionarea VOE (Voice Of Engineer) reprezentată de 
cadrele didactice, s-au evidenţiat 1-8 (1. Simularea activităţilor 
economice prin firme de exerciţiu, 2. Practică şi vizite la întreprinderi (în 
organizaţii), 3. Atragerea studenţilor în granturi de cercetare, 4. Studii de 
caz reale, 5. Cursuri şi seminarii interactive, adaptate cerinţelor pieţei, 6. 
Proiecte practice realizate în echipe, 7. Burse de specializare, 8. Cursuri 
de dezvoltare personală) ca metode, tehnici de rezolvare a VOC. În urma 
chestionării studenţilor, cadrelor didactice şi a organizaţiilor beneficiare 
de absolvenţi ai facultăţii, privind importanţa acordată caracteristicilor, 
aceasta din urmă se introduce în programul PATH-MAKER. În matricea 
QFD (Quality Function Deployment – Desfăşurarea Funcţiei Calităţii) 
construită cu PATH-MAKER (figura 2), în urma unui brainstorming, se 
marchează corelaţiile dintre caracteristici şi metode (VOC şi VOE), 
rezultând în partea de jos a matricei importanţa procentuală a fiecărui 
mijloc-metodă în rezolvarea cât mai multor cerinţe din VOC (cum ar fi 
abilitatea de comunicare, orientarea spre carieră, inteligenţa, creativitatea, 
development of skills for identification, formulation and problem-solving 
etc.), în procesul de planificare a îmbunătăţirii calităţii şi implementării 
îmbunătăţirii procesului de învăţământ în consens şi cu dezvoltarea 
durabilă. Se remarcă astfel, pe primul loc 1. simularea activităţilor 
economice prin firme de exerciţiu (17,14%), apoi 2. proiecte practice 
realizate în echipă (15,62%), 3. cursuri de dezvoltare personală (13,41%), 
4. burse de specialitate (12,70%), 5. cursuri şi seminarii interactive 
adaptate cerinţelor pieţii (12,60%), 6. atragerea studenţilor în granturi de 
cercetare (11,80%), 7. practica şi vizite la întreprinderi (10,16%), 8. studii 
de caz reale (6,57%). 
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Figura 2. QFD pentru dezvoltare abilităţilor profesionale  

şi personale ale studenţilor 
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Se observă cum cerinţe din 1. Calitatea şi dezvoltarea durabilă şi 
2. Universitatea şi dezvoltarea durabilă se reflectă în studiul de caz. 

 
4. Concluzii 
 
O ţară aflată în proces de tranziţie, în pragul aderării la UE şi în 

plin efort de integrare europeană încă mai are bariere precum opacitatea 
procesului de formulare a politicilor şi implicarea unui număr redus de 
actori, în majoritate oficiali, implicarea societăţii civile în general 
minimă, formulare ambiguă a politicilor, inexistenţa unor programe 
concrete şi a metodologiilor de implementare, cât şi incapacitatea 
sistemului birocratic de a implementa politicile, lipsa de transparenţă face 
politicile de neînţeles, autonomia academică şi cea managerială sunt 
dificil de pus în aplicare în lipsa autonomiei financiare. 
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Abstract. Few time before Romania’s adheration to EU, the problem 

of the quality of life is more and more challenged by commandments related 
to communitarian laws and rules. The paradigms imposed by globalization 
and – referring to a regional problem – integration into EU have to be known 
and proper understand also by common people in Romania. In this 
innovation and continuous changing areal, Romanians can have a pillar by 
assimilating the rules of organizational management and the benefits of 
Know ledge economy. Thereby, its vital for us, academic researches and 
teachers, to spread ont what’s new into management sector.  

 
Key words: knowledge economy; organization; organizational 

management; T managers; creativity.  
 

 
 
Între problemele grave, dificile, complicate şi urgente ale 

integrării europene, pe fondul globalizării şi SCHIMBĂRII, în prim-plan  
apare starea economiei, problemele economice, decalajele economice, 
capacitatea concurenţială. Pe fondul acesta, apar, apoi,  privaţiunile în 
care trăiesc oamenii, deşi, cum spunea marele economist român Nicholas 
Georgescu-Roegen, satisfacerea nevoilor oamenilor este o sursă 
importantă de progres, de  creştere economică, iar regretatul mentor al 
celor mai mulţi dintre noi, academicianul  N.N. Constantinescu, susţinea, 
fără replică, cerinţa, citez ,, O economia trebuie condusă în aşa fel încât  
să asigure efectiv populaţiei un standard de viaţă mai bun”. 

Pe de altă parte, marii savanţi contemporani susţin că resursele nu 
mai trebuie alocate problemelor, ci oportunităţilor, întrucât, altfel,  cum 
din păcate se întâmplă cel mai frecvent astăzi, se aplică ,,principiul 
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stropitorii”, aşa cum se exprima, plastic, un distins ministru german, 
adică în loc să se concentreze  posibilităţile, se împrăştie.  

Din alt punct de vedere, Gheorghe Bariţiu scria în 1887 ,, Eu, fără 
a mă îndoi despre mult cumpănitoarea pricinilor din afară, aflu sămânţa 
de viaţă şi puterea dătătoare mai mult în sânul, în fiinţa însăşi a naţiei”.     

Participarea benefică a României pe Piaţa Unică Europeană şi pe 
un plan mai larg, ridică, deci,  aceste probleme cronice, profunde şi 
altele, ale căror soluţii vizează, determinant, viitorul societăţii româneşti, 
nu numai pe termen scurt şi mediu, ci mai ales pe termen lung. S-au 
avansat şi se avansează continuu modalităţi de abordare a acestor 
probleme. Noi, în timpul rezervat  comunicări pe fondul celor arătate, 
ne-am propus să ne referim la managementul performanţei, abordat din 
aceste  perspective şi ale cerinţelor derivate din economia, organizaţia şi 
managementul bazate pe cunoştinţe, cel mai modern mod de abordare a 
managementului în lumea contemporană. 

Felicităm, cu toată sinceritatea, specialiştii Facultăţii de 
management a Academiei de Studii Economice Bucureşti, care au abordat, 
pentru prima dată în România, aceste concepte noi şi recomand celor care 
nu au consultat lucrarea,  în 4 volume, circa trei mii de pagini ,,Abordări 
moderne în managementul şi economia organizaţiei”, coordonator 
eminentul specialist Ovidiu Nicolescu, Editura Economică, Bucureşti 2004 
şi sinteza acestora, făcută de  către acelaşi specialist, în lucrarea  
,,Economia, organizaţia şi managementul bazate pe cunoştinţe”, aceeaşi 
editură, 2005, să nu mai întârzie să o facă. 

De altfel, suportul conceptual, bibliografic,  principal al comunicării 
noastre  ştiinţifice, îl formează aceste cărţi, pe care le-am utilizat datorită 
importanţei lor, caracterului lor de noutate şi din dorinţa de a fi mai larg şi 
profund cunoscute şi mai ales operaţionalizate în cercetarea ştiinţifică 
aplicativă  şi în activitatea practică. 

 
 Motivarea alegerii temei 
                                   
De ce ne-am ales această temă? Din multiple considerente, nu numai 

ştiinţifice, dar şi realiste, credem, dintre care exemplificăm:  
- şansele României  pe drumul integrării europene şi globalizării 

depind, în primul rând, de performanţele proprii, de calitatea 
managementului, la toate nivelurile: statal, al  structurilor macro şi 
microeconomice, la nivel instituţional etc., altfel, numai  de dragul  nostru, 
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nu va face nimeni eforturi să ni le creeze, ci, dimpotrivă, ne vom întâlni, 
cum se fac avertizări  frecvente, cu unele interese de altă natură; 

- integrarea benefică a României în contextul menţionat, al 
concurenţei dure  existente, cu tendinţe de accentuare, nu se poate realiza 
benefic decât printr-o performanţă superioară celei pe care am realizat-o 
până în prezent; 

- performanţa necesară nu se poate realiza decât în cadrul unui 
management  performant, nou, modern, adecvat mutaţiilor respective (cel 
mai mare gânditor pe care l-a creat ştiinţa managementului până în prezent, 
Peter Drucker, atrăgea atenţia, încă din  1990, că ,,managementul este 
principala cale de creştere economică”, iar Richard Farmer, în 1992, că 
,,importul de cunoştinţe de management poate fi mai productiv decât 
importul de tehnologie”);  

-  conceptul de economie, organizaţie şi management bazate pe 
cunoştinţe este nepermis de puţin cunoscut şi cu atât mai puţin aplicat, în 
condiţiile când în SUA, de pildă, la un dolar vânzări, ponderea capitalului 
de cunoştinţe în economia generală a capitalurilor firmelor a crescut în 
ultimii  10 ani cu peste 20%, iar peste 4!5 din creşterea  PIB provine din 
progresul tehnic.       

 Deci, performanţa superioară este scopul şi mijlocul de a rezista în  
concurenţă, ca avantaj competitiv, iar managementul, instrumentul  de 
realizare a performanţei.                                                               

Performanţa, în această viziune, spun specialiştii, nu se mai poate 
realiza doar cu resursa umană, ca forţă de muncă, fiind necesară mintea, 
dăruirea, spiritul inovativ al oamenilor, care presupun un nou tip de 
management, în special în managementul motivaţional şi în  managementul 
inovaţional (trebuie să se treacă, rapid, de la abordarea inovaţiei ca o 
străfulgerare de idei la crearea continuă de idei noi, performante şi să se 
asume riscurile care se impun, contrar distrugându-se orice bază a  
iniţiativei inovaţionale).  

Orientarea către client – componenta  fundamentală a schimbării – 
aduce clientul în faţă, pe prima poziţie şi, firesc, producătorul nu mai poate 
fi decât pe poziţia a doua, aspecte care impun un nou tip de management al 
relaţiilor cu clienţii şi un nou tip de management al procesului investiţional, 
schimbarea antrenând, evident, mult mai multe implicaţii în managementul 
organizaţiei viitorului.    

Din ansamblul acestei problematici importante, actuale şi de 
perspectivă,  ne  oprim, în continuare, foarte pe scurt,  doar enunţiativ, la 
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economia, organizaţia şi managementul bazate pe cunoştinţe şi la 
principalele implicaţii ale acestora în managementul performanţei 
organizaţiilor din ţara noastră. 

 
Consideraţii generale privind economia, organizaţia  
şi managementul bazate  pe cunoştinţe 
      
,,S-a conturat – spune reputatul specialist în management Ovidiu 

Nicolescu – la nivelul cvasitotalităţii celor mai cunoscute universităţi, 
centre de cercetare şi consultanţă şi a specialiştilor din economie şi 
management din ţările dezvoltate, convingerea că omenirea se îndreaptă 
rapid spre un nou tip de economie şi, implicit, de firmă şi management”, 
iar potrivit opiniei domniei sale, şi nu numai, acest nou tip ar trebui să 
poarte denumirea de Economia, Organizaţia şi Managementul bazate pe 
cunoştinţe, abordare pe care o susţinem şi noi, fără rezerve. 

Caracteristica fundamentală a noului concept constă în asimilarea 
cuceririlor de vârf ale ştiinţei şi tehnicii şi, prin utilizare, transformarea lor 
în avantaj competitiv. ,,Bogăţia şi puterea în secolul XXI – susţin 
specialiştii în domeniu – vor decurge, cu prioritate, din resursele 
intangibile, din capitalul de cunoştinţe”. 

 
 Economia bazată pe cunoştinţe: concept, trăsături, cerinţe 
 
Concept 
Autorii conceptului au considerat că termenii utilizaţi pentru a 

defini mutaţiile previzibile în lumea contemporană: economia digitală, 
economia electronică, noua economie , economia bazată pe cunoaştere, 
societatea cunoaşterii etc., nu acoperă profunzimea şi amploarea acestor  
deveniri, argumente care au impus noul concept, acela de economia 
bazată pe cunoştinţe. 

Economia bazată pe cunoştinţe este rezultatul revoluţiei cunoştin-
ţelor, care, în esenţă, înseamnă evoluţia de la economia bazată predominant 
pe resurse fizice la economia bazată predominant pe cunoştinţe. Trecerea de 
la resurse fizice tangibile la economia dominată de cunoştinţe generează 
schimbări de esenţă, analoage cu cele produse de revoluţia industrială. 
Economia bazată pe cunoştinţe fiind rezultatul revoluţiei cunoştinţelor, 
revoluţia trebuie să se producă, în primul rând, în mintea receptorilor de 
cunoştinţe, performanţă de care depinde valoarea pe care o pot genera 
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cunoştinţele respective. Numai aşa, valoarea capitalului de cunoştinţe poate 
să devanseze, în evoluţie, capitalurile tangibile. 

În perimetrul acestor consideraţii, OCDE defineşte economia 
bazată pe cunoştinţe ca fiind ,,economia bazată în mod direct pe produc-
ţia, distribuţia şi utilizarea cunoştinţelor şi informaţiilor”, iar capabilităţile 
receptorilor, prin ,, să ştii cine ( know-who)”, ,, să ştii ce ( know-what)”,  
,,să  ştii cum ( know-how)” ,, să ştii de ce ( know-why)”. 

 
Trăsăturile definitorii ale economiei bazate pe cunoştinţe 
 
Încercăm, mai jos, să realizăm o sinteză, cât mai concentrată 

posibil, a acestor trăsături: 
- primordialitatea cunoştinţelor, ceea ce   înseamnă ca acestea să 

aibă un input mai important decât capitalul tangibil; 
- activitatea  se concentrează pe tratarea informaţiilor şi pe 

producerea de bunuri – cunoştinţe; 
- fundamentarea activităţii economice  se face  pe resurse 

intangibile; 
- asimilarea capitalului intangibil ca pe un capital special, care, de 

regulă, nu se poate poseda în exclusivitate şi care poate fi preluat şi 
reutilizat; 

- preponderenţa echipamentelor şi produselor simbolice (ca, de 
pildă, cardurile, comerţul electronic, pachetele de programe pentru 
calculator etc.); 

- creşterea ponderii serviciilor şi a formelor de asociere, precum şi 
multiplicarea  colaborărilor cu întreprinderile mici; 

- dispariţia treptată a frontierelor şi diminuarea impactului 
distanţelor geografice; 

- reconsiderarea locului şi rolului posesorilor de cunoştinţe, aceştia 
urmând să fie trataţi ca fiind valoarea cea mai mare etc. 

 
Cerinţe 
În general, ele transpar din simpla lectură a trăsăturilor, ceea ce 

facem noi este doar o sistematizare: 
- identificarea, cât mai deplină, a acestor trăsături şi 

conştientizarea oamenilor că ele dacă nu sunt încă prezente, apariţia  lor 
este iminentă; 
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- modelarea culturii organizaţionale spre asimilarea, implemen-
tarea şi transformarea lor în avantaj competitiv; 

- reevaluarea personalului în această perspectivă şi crearea cadru-
lui organizaţional şi motivaţional pentru  a transforma valorile existente în 
avantaj competitiv; 

- regândirea şi remodelarea strategiilor şi obiectivelor strategice 
către aceste ţinte etc. 
 

Organizaţia bazată pe cunoştinţe: concept, trăsături, cerinţe. 
 
Concept 
În esenţă, este organizaţia care a parcurs etapele creşterii şi 

utilizării, ca avantaj competitiv, a cunoştinţelor. Este, de asemenea, o 
organizaţie care are funcţiuni noi, în plus faţă de cele tradiţionale, şi 
anume: coordonarea, protecţia şi integrarea cunoştinţelor. Are, apoi, o 
tipologie nouă de manageri, managerii de cunoştinţe. 

  
Alte trăsături specifice  
 
Este o organizaţie care învaţă, care se caracterizează prin 

,,învăţarea schimbării”, ,,prin a învăţa să înveţi” şi prin ,,învăţarea 
permanentă, continuă”. 

Se caracterizează, apoi, prin accentuarea externalizării activităţilor 
specializate explicit, cu ajutorul firmelor mici şi internalizarea activităţilor 
înalt specializate. 

Afirmarea organizaţiei bazate pe cunoştinţe, sustenabile, care, pe 
baza abordării  echilibrate din punct de vedere economic, ecologic şi 
social, valorifică la nivel superior cunoştinţele şi celelalte resurse de care 
dispune şi pe care le atrage, generând, pentru perioade îndelungate, 
eficienţă şi performanţă, multidimensională, validate de piaţă şi 
recunoscute de societate. 

Redimensionarea resurselor şi activităţilor, în sensul restrângerii 
celor tradiţionale, bazate pe resurse fizice, şi maximizării celor bazate pe 
resurse intelectuale, intangibile, pe un alt tip de relaţii cu clienţii, 
furnizorii şi resursele umane externe. 

Adoptă un nou mod de organizare, cu reţele mai puţin structurate, cu 
echipe semiautonome, cu o mai mare mobilitate şi iniţiativă, prin 
simplificarea nivelurilor ierarhice. 
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Diminuarea barierelor dintre diferite categorii de resurse umane, 
dintre munca de la firmă şi munca de acasă, dintre individ şi organizaţie etc. 

Regândirea activităţilor de training, în sensul direcţionării 
cunoştinţelor către nivelurile de vârf şi mai puţin la periferie, cele de la 
periferie urmând să se pregătească prin forţe proprii, toate acestea dublate 
de  o remodelare a sistemelor de motivare, cu o polarizare expresă a 
motivării globale şi a celei personale etc. 

 
Cerinţe 
Pe acest fond şi într-o asemenea perspectivă, vom asista la o 

tipologie de organizaţii, tot mai complexă, menită să ofere soluţii de 
adaptare la cerinţele economiei bazate pe cunoştinţe, care trebuie adoptată 
şi adaptată nevoilor specifice,  în funcţie de oameni, cunoştinţe şi 
oportunităţi. Deci, nu o firmă ideală, ci o combinaţie de avantaje oferite de 
întreprinderea inteligentă, întreprinderea flexibilă, organizaţia circulară, 
organizaţia reconfigurabilă, organizaţia policelulară, organizaţia virtuală,  
organizaţia privită ca organism viu, organizaţia de tip satelit, organizaţiile 
front – back, ambidextră, sau sense – and – respond etc.   

                       
Managementul bazat pe cunoştinţe: concept, trăsături, cerinţe, 
funcţii noi 
 
Concept 
Economia şi organizaţia bazate pe cunoştinţe sunt construite din 

sisteme şi, firesc, trebuie să fie abordate, în continuare, sistemic. Or, este 
cunoscut şi recunoscut faptul că principala caracteristică a sistemelor este că 
se autoreglează, iar autoreglarea se realizează prin management. Este, deci, 
indubitabil că sunt de ne abordat, economia şi organizaţia bazate pe 
cunoştinţe, fără un management bazat pe cunoştinţe. Definirea, conceptuală, 
a acestui nou tip de management, însă, este mult mai complicată şi mai 
dificilă, cumulând dificultăţile din abordarea celor două concepte noi, 
menţionate ( economia şi organizaţia bazate pe cunoştinţe) şi din  
acumulările de până acum şi din mutaţiile previzibile în managementul 
organizaţiei, pornind de la accepţiunea larg însuşită în zilele noastre, 
respectiv de la  faptul că managementul a devenit principala cale de creştere 
economică. 

Asistăm, deja,  deci,  la abordări multiple şi din unghiuri de vedere 
diferite, a managementului  bazat pe cunoştinţe. De pildă, în abordarea 
informatică, managementul bazat  pe cunoştinţe este un proces cheie, prin 
care, în cadrul firmelor, industriilor şi, în ultimă instanţă, ţărilor, se obţine 
performanţă economică superioară pentru populaţia implicată, prin 
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valorificarea deplină a câştigurilor potenţiale ale transformărilor generate de 
tehnologiile digitale şi internet, prin difuzarea cunoştinţelor şi prin inovare. 

Specialiştii în management definesc managementul bazat pe 
cunoştinţe ca fiind dedicarea organizaţiilor pentru a dezvolta producţia şi 
fluxul de cunoştinţe, de a transmite şi utiliza cunoştinţele pentru a crea 
valoare economică. 

Distinsul nostru specialist în domeniu, Ovidiu Nicolescu, abordează 
mai larg şi mai profund problematica managementului bazat pe cunoştinţe, 
definindu-l, firesc, în primul rând, ca ştiinţă, apoi ca activitate practică, ca 
obiect,  funcţii şi principii şi ca implicaţii în componentele sistemului de 
management al organizaţiei. 

Managementul bazat pe cunoştinţe, ca ştiinţă, în accepţiunea 
menţionată „constă în studierea proceselor şi relaţiilor manageriale bazate 
pe cunoştinţe, în descoperirea legităţilor care le guvernează şi în conceperea 
de noi sisteme, metode, tehnici etc. în vederea creşterii performanţelor şi 
funcţionalităţii organizaţiilor, valorificând marile valori ale cunoştinţelor”. 

Managementul bazat pe cunoştinţe, ca practică, în aceeaşi 
accepţiune, ,,constă în utilizarea cunoştinţelor, prin care se asigură o 
valorificare superioară, comparativ cu perioada precedentă, cu multiple 
valenţe ale cunoştinţelor”. În acelaşi timp, a formulat 14 principii noi ale 
managementului bazat pe cunoştinţe, dintre care exemplificăm: 

- ,,tratarea cunoştinţelor ca element determinant al funcţionalităţii şi 
performanţei organizaţiei”; 

- ,,cunoştinţele reprezintă sursa principală  de putere pentru indivizi 
şi organizaţii; 

- ,,managementul bazat pe cunoştinţe este scump, dar aşa este şi 
ignorarea acestuia; 

- ,,accesarea cunoştinţelor este numai începutul tratării 
cunoştinţelor;                       

- ,,managementul bazat pe cunoştinţe necesită manageri şi 
organisme manageriale specializate în acest domeniu”; 

- ,,transformarea firmei într-o organizaţie care învaţă permanent”. 
Din aceeaşi sursă, enumerăm şi principalele procese de tratare a 

cunoştinţelor: 
- evaluarea cunoştinţelor disponibile şi accesibile firmei; 
- previzionarea necesităţilor şi surselor de cunoştinţe; 
- obţinerea cunoştinţelor necesare; 
- gestionarea, utilizarea şi dezvoltarea cunoştinţelor; 
- valorificarea cunoştinţelor. 
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T managerii – managerii managementului bazat pe cunoştinţe 
 
Managementul bazat pe cunoştinţe are nevoie virtuală de astfel de 

manageri care: 
- să participe  la difuzarea cunoştinţelor la cei interesaţi şi capabili 

să asigure succesul afacerii (T= partea orizontală); 
- să-şi exercite atribuţiile de conducere directă a subordonaţilor (T = 

partea  verticală). 
Rolul T managerilor devine important prin modul în care acţionează, 

pentru: 
- transferul celor mai bune practici în cadrul organizaţiei; 
- creşterea calităţii deciziilor, prin transferul de cunoştinţe şi 

experienţe de la  managerii aflaţi pe posturi ierarhice similare; 
- folosirea experienţelor specialiştilor din alte compartimente; 
- generarea de oportunităţi de afaceri şi de utilizare a cunoştinţelor 

prin contribuţia 
,,încrucişată” a specialiştilor din alte compartimente. 
 
Alte  cerinţe 
 
Promovarea inovării reprezintă cheia de boltă a edificiului 

managementului bazat pe cunoştinţe. Inovarea înseamnă, firesc, cunoştinţe 
noi şi mai valoroase. Inovarea are, în amonte, managementul stimulării 
creativităţii oamenilor şi în aval managementul valorificării noilor 
cunoştinţe generate prin inovare. 

Pragmatismul managementului american a conturat unele reguli 
capabile să dinamizeze procesul de inovare, dintre care enumerăm: 

- reguli de stimulare a creativităţii: 
- asumarea riscului, respectiv acceptarea posibilităţii eşecului; 
- recompensare schimbărilor (mai cu seamă încurajarea schimbării 

benefice a individului); 
- ,, deschiderea umană”, respectiv fluidizarea comunicaţiilor şi a 

transferului informaţiilor, un nou mod de ascultare a opiniilor şi de 
stimularea lor, încurajarea gândirii colaterale în raport cu profilul obiectului 
oficial, o mai atentă luare în seamă a opiniilor clienţilor, temperarea 
reacţiilor adverse etc. 

- reguli pentru implementarea creativităţii: 
- stabilirea de obiective comune, mândria  de a aparţine colectivului, 

flexibilitatea în posturi, conducerea interdependenţelor, construirea 
consensului, respectul şi încrederea reciprocă etc.;  
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 -  autonomia decizională şi operaţională, descentralizare decizii şi 
proceduri, libertate de acţiune, delegare de competenţe şi responsabilităţi, 
sublinierea rolului fiecăruia în demersurile întreprinse şi derulate, diminuare 
birocraţie etc.; 

- focalizarea pe acţiune, furnizarea numai a  detaliile care se cer, 
accentul pe rezultate, consecvenţă în promisiuni, aprecierea la timp şi 
convingător a lucrului bine făcut, accentul permanent pe calitate, etc.   

 
Funcţiile noi ale managementului bazat pe cunoştinţe 
 
Considerăm că se pot constitui în funcţii noi ale managementului 

bazat pe cunoştinţe următoarele: 
- previzionarea necesarului de cunoştinţe şi a surselor disponibile 

pentru organizaţie; 
- dobândirea sau obţinerea cunoştinţelor necesare; 
- crearea de noi cunoştinţe; 
- dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor; 
- utilizarea şi valorificarea cunoştinţelor. 
Este necesar un efort de cercetare ştiinţifică pentru a se defini 

conţinutul fiecărei funcţii şi instrumentarul de realizare, precum şi modul de 
integrare a lor  cu celelalte funcţii, în sistemul de funcţii al managementului 
organizaţiilor moderne. 

 
Alte concepte şi cerinţe referitoare la cunoştinţe, implicate 
în managementul organizaţiilor moderne 
   
Revoluţia industrială s-a bazat preponderent pe puterea aburului, 

forţa fizică a omului şi capitalul bănesc. Deci, pe factorii de producţie 
tradiţionali – materiali, umani, băneşti – predominant de natură fizică. De 
aceea, necesitatea de a avea cunoştinţe era limitată. 

Acum, ne aflăm în primele etape ale revoluţiei cunoştinţelor. 
Pe acest drum, apare necesitatea de a delimita şi defini mai exact 

conceptele de cunoştinţe şi de informaţii.   După unele opinii informaţiile se 
deosebesc de cunoştinţe prin dimensiune, natură, derulare şi inteligenţa 
încorporată. Argumente utilizate: 

- informaţiile sunt mai mici decât cunoştinţele, ele reprezentând 
componente ale acestora, în mod similar reperelor sau pieselor care 
alcătuiesc un produs; 

- cunoştinţele conţin întotdeauna ,,expertiză”, elemente care sunt 
aplicabile, generatoare de soluţii şi de substanţă  economică; 
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- manifestarea ,,expertizei” proprii cunoştinţelor implică o derularea 
în timp, conferind acestora caracter procesual (de regulă, cunoştinţele au o 
viaţă mai lungă decât informaţiile, uneori chiar nelimitată); 

- cunoştinţele conferă obiectelor în care sunt încorporate mai multă 
,,inteligenţă”, iar nu  rareori le reduce dimensiunile sau le face mai uşoare 
(se dă exemplu  telefoanele mobile). 

Autorii opiniilor, însă, recunosc că, în practică,  separarea 
informaţiilor de cunoştinţe, nu este  uşoară, mai ales când sunt mai multe 
persoane care interacţionează. Sunt situaţii în care ceea ce pentru unii este o 
informaţie, pentru alţii, cu altă capacitate, sau cu un alt rol, constituie o 
cunoştinţă. De aici, necesitatea de a se face  această delimitare contextual, 
ţinând seama de cadrul existenţei şi folosirii lor, de factorii implicaţi şi de 
finalitatea rezultată. O abordare mai realistă este aceea deja prezentată, şi 
anume cunoştinţele sunt stocuri cumulative de informaţii şi abilităţi 
generate de utilizarea informaţiilor de către receptor. Capacitatea 
intelectuală a unui receptor şi cunoştinţele pe care le posedă într-un anumit 
domeniu fac ca unele date şi informaţii să se transforme în cunoştinţe 
deosebit de valoroase sau – în  situaţii extreme – să nu genereze cunoştinţe. 

În concluzie, întotdeauna cunoştinţele încorporează informaţii ce 
constituie atât input pentru dezvoltarea cunoştinţelor, cât şi forma principală 
prin care acestea circulă şi,  de regulă, sunt complementare. Întotdeauna, 
însă, cunoştinţele se deosebesc de informaţii prin capacitatea lor de a 
genera, prin utilizare, valoare adăugată. Când aceasta lipseşte, avem de-a 
face cu date sau informaţii. De asemenea, cunoştinţele au întotdeauna două 
dimensiuni: una umană şi una economică. 

Trebuie făcute, apoi  şi precizările că crearea şi dobândirea 
cunoştinţelor se poate realiza numai prin învăţare, iar capitalul de cunoştinţă 
nu exclude celelalte forme de capital, care rămân complementare, iar în 
prima parte a revoluţiei cunoştinţelor, ele sunt preponderente, în foarte 
multe organizaţii . 

 
Concluzii 
 
Ne-am referit la o problematică de certă actualitate şi importanţă 

pentru economia şi societatea românească.  
Nu ne atribuim contribuţii determinante la formularea conceptelor 

respective, ci am urmărit să  sensibilizăm plaja largă a celor interesaţi, 
inclusiv şi poate mai ales din învăţământul superior şi doctoral, asupra 
necesităţi identificării cu profunzimea, importanţa şi actualitatea lor şi mai 
cu seamă, pentru a se acţiona în sensul pregătirii  şi implementării lor în 
activitatea practică, ca o modalitate de aplatizare a decalajelor care ne 
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despart de ţările către care mergem sau ca un avertisment că, în caz contrar, 
decalajele se vor amplifica. 

Referirile noastre, ţinând seama de cadrul în care se fac, sunt  
sintetice, o sinteză personală a unei bogate literaturi de specialitate. 
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Abstract. Considering that the economic growth is a must for 

any transition economy, human development plays a very important role 
because it leads both to the reduction of poverty (by the growth in 
economies and investments) and to the growth of the budget income, 
making it possible for the government to apply a series of occupational 
policies. The labor market analysis is realized both at a national level and 
at a regional level in order to identify the factors that led to the 
development of regional disparities in the level of employment, 
unemployment rate, education etc. By analyzing the most important 
economic indicator of regional development, the Gross Domestic Product 
per inhabitant, we can observe the existence of regional and national 
disparities.  According to the Human Development Report (2005), 
Romania is placed above the world average of life expectation, education 
and GDP/inhabitant along the 2001-2004 period. At a national level, the 
Bucuresti-Ilfov region had the highest level of GDP/inhabitant (13,179 
PPC($)-2002), higher than the level in Estonia , Lithuania and Slovakia. 
The high GDP/inhabitant influences directly both the standard of living 
and the level of employment, the level of unemployment etc.  

 
Key words:  employment rate; unemployment rate; education; 

Gross Domestic Product/inhabitant. 
  

 
 

România, asemănător ţărilor membre ale Uniunii Europene, în 
prezent este preocupată de adaptarea pieţei muncii la schimbările 
economice şi sociale generate de specificitatea creşterii economice 
contemporane, care are ca obiectiv sporirea produsului intern brut real pe 
locuitor, respectiv o îmbunătăţire a standardului de viaţă şi creşterea 
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nivelului de ocupare. Obiectivul Strategiei de la Lisabona este acela ca 
Uniunea Europeană să devină cel mai dinamic şi competitiv spaţiu 
economic bazat pe cunoaştere din lume, care va genera o creştere 
economică susţinută şi va determina creşterea gradului de ocupare. În 
acest sens se are în vedere atingerea unei rate de ocupare de 70% pe total, 
iar pentru persoanele de sex feminin de 60%. 

Pentru atingerea acestui obiectiv s-au pus bazele Strategiei 
Europene pentru Ocupare şi în consonanţă cu aceasta s-au elaborat 
strategii naţionale. Pentru România, avem în vedere Strategia de 
Dezvoltare a Resurselor Umane, care îşi propune în planul naţional de 
dezvoltare (2007-2013) dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 
competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor 
egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii 
moderne, flexibile şi inclusive, care să conducă, până în 2015, la 
integrarea durabilă pe piaţa muncii a 1.700.000 de persoane. 

 Pentru atingerea acestui obiectiv se impun schimbări importante 
în politicile naţionale de ocupare, cum ar fi: 

• înlocuirea sistemului dominant de acţiune a statului; 
• depăşirea unor aspecte legate de rigiditatea pieţei muncii; 
• dezvoltarea educaţiei iniţiale şi continue prin promovarea de 

reforme adecvate; 
• dezvoltarea unor oferte educaţionale de calitate în concordanţă 

cu cerinţele de pe piaţa muncii; 
• dezvoltarea de noi profesii; 
• facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii prin promovare 

parteneriatului între universităţi şi mediul de afaceri pentru un număr de 
10.000 de absolvenţi; 

• dezvoltarea unor programe specifice de inserţie pe piaţa muncii 
pentru un număr de 1.100.000 de persoane, dintre care 400.000 de 
persoane care întâmpină dificultăţi de integrare/reintegrare pe piaţa 
muncii (femei, şomeri de lungă durată, lucrători cu nivel redus de 
calificare, persoane în vârstă aflate în căutarea unui loc de muncă, 
persoane din grupurile vulnerabile); 

• dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive 
care să permită creşterea şanselor de ocupare/integrare durabilă pe piaţa 
muncii a unui număr de 300.000 de tineri, din care 100.000 de persoane 
din grupurile vulnerabile; 

• dezvoltarea spiritului şi culturii antreprenoriale; 
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• îmbunătăţirea serviciilor publice în scopul dezvoltării 
socioeconomice durabile şi diminuarea disparităţilor regionale; 

• egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 
Politicile aplicate pe piaţa muncii, atât cele pasive, dar mai ales 

cele active, depind de mediul economic, social şi politic existent. Aceste 
politici au ca scop crearea de noi locuri de muncă şi creşterea eficienţei 
forţei de muncă. 

Analiza pieţei muncii se realizează atât la nivel naţional, cât şi 
regional pentru a putea identifica factorii care au condus la apariţia şi 
dezvoltarea disparităţilor regionale în ceea ce priveşte nivelul de ocupare, 
şomajul, educaţia etc. Dintre cauzele majore care au dus la amplificarea 
acestor diferenţe şi care afectează implicit şi evoluţia pieţei muncii putem 
enumera: localizarea investiţiilor străine în regiunile cele mai dezvoltate, 
pierderea capacităţii concurenţiale a întreprinderilor atât la nivel intern, 
cât şi extern şi accesul limitat la finanţare al IMM-urilor.  

Analizând evoluţia celui mai important indicator economic, 
produsul intern brut pe cap de locuitor (PIB/loc.), care măsoară nivelul de 
dezvoltare al unei regiuni, constatăm existenţa unor disparităţi atât între 
ţări, cât şi la nivel regional. 

 

PIB/loc. în Uniunea Europeană, 2003 
Tabelul 1 

Ţara IDU 
2002 

PIB/loc. 
PPC ($) 

2002 

PIB/loc. 
PPC ($) 

2003 
Ţara IDU 

2002 
PIB/loc. 
PPC ($) 

2002 

 
PIB/loc. 
PPC ($) 

2003 

Luxemburg 0,949 61.190 62.298 Portugalia 0,904 18.280 18.126 
Suedia 0,949 26.050 26.750 Republica Cehă 0,874 15.740 16.357 
Irlanda 0,946 29.750 37.738 Malta 0,867 17.640 17.633 
Belgia 0,945 27.570 28.335 Ungaria 0,862 13.400 14.584 
Olanda 0,943 29.371 29.371 Polonia 0,858 10.560 11.379 
Finlanda 0,941 27.619 27.619 Estonia 0,853 12.260 13.539 
Danemarca 0,941 30.940 31.465 Lituania 0,852 10.320 11.702 
Marea 
Britanie 0,939 26.150 27.147 Slovacia 0,849 12.840 13.494 

Franţa 0,938 26.920 27.677 Letonia  0,836 9.210 10.270 
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Austria 0,936 30.094 30.094 Grecia 0,912 18.700 19.954 
Italia 0,934 26.430 27.119 Slovenia 0,904 19.150 19.150 
Germania 0,93 27.100 27.756 Bulgaria 0,808 7.130 7.731 
Spania 0,928 21.460 22.391 România 0,792 6.560 7.277 

Sursa: Human Development Report for 2004, 2005, United Nations Development 
Program   

  
Potrivit datelor din tabelul de mai sus, putem observa că PIB/loc. la 

PPC în Luxemburg este de aproximativ 8 ori mai mare decât cel 
înregistrat în România în anul 2003 (Luxemburg a ocupat conform 
Raportului Dezvoltării Umane în anul 2002 locul 15 în ierarhia mondială, 
respectiv locul 4 în anul 2003). Următoarele două ţări clasate, Danemarca 
(31,465 $/loc.) şi Austria (30,094 $/loc.) se află la jumătatea nivelului 
înregistrat faţă de Luxemburg şi la un nivel de 4 ori mai mare decât al 
ţării noastre (în anul 2003). Între ţările din centru şi estul Europei cele mai 
bine ţări clasate sunt Ungaria, Slovacia, Estonia în anul 2002, iar situaţia 
s-a menţinut şi la nivelul anului 2003.  

 

IDU pentru România comparativ cu media globală 
Tabelul 2 

An RGDU  Speranţa de viaţă Educaţie PIB/loc. IDU 
Media globală 0,70 0,75 0,72 0,7229 2004 România 0,77 0,88 0,70 0,786 
Media globală 0,70 0,74 0,71 0,716 2003 România 0,77 0,88 0,69 0,779 
Media globală 0,70 0,74 0,70 0,712 2002 România 0,76 0,87 0,67 0,767 
Media globală 0,69 0,73 0,69 0,706 2001 România 0,74 0,86 0,67 0,759 

Sursa: PNUD, Raportul Global al Dezvoltării Umane (2004) 
 
Analizând componentele IDU din tabelul de mai sus, observăm că 

România se situează peste media globală, în ceea ce priveşte speranţa de 
viaţă, educaţia şi nivelul PIB-ului/loc. de-a lungul perioadei 2001-2004. 
Conform Raportului Dezvoltării Umane, România se situa în anul 2002 
pe locul 69 la nivel global, iar în anul 2003 a mai urcat 5 poziţii, având un 
nivel de dezvoltare mediu.  

În ceea ce priveşte disparităţile între regiuni, potrivit aceleiaşi surse 
(HDI) situaţia pe regiuni în România se prezenta în anul 2002, astfel: 
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Produsul intern brut la nivel regional, 2002 
Tabelul 3 

Regiuni de dezvoltare PIB/loc.    PPC($) IDU 
România 6.560 0,786 

N-E 4.466 0,756 
S-E 5.365 0,762 
S 4.945 0,756 

S-V 5.232 0,768 
V 6.598 0,784 

N-V 5.749 0,769 
Centru 6.531 0,783 

Bucureşti 13.179 0,862 
Sursa: Human Development Report for 2005, România. 

 

Se poate observa că PIB/loc. în Bucureşti a fost mai mare decât al 
Estoniei (12.260 PPC$), Lituaniei (10,320 PPC$ ), Slovaciei (12.840 PPC$), 
însă în celelalte regiuni din România valorile sunt mult mai mici (tabelul 3). 
Nivelul ridicat al PIB/loc. în capitală ilustrează un nivel de trai destul de 
ridicat pentru locuitorii din Bucureşti. Cu toate acestea în urma unor studii s-a 
ajuns la concluzia că cele mai scumpe oraşe din România sunt: Cluj, 
Bucureşti, Constanţa, Arad etc., iar factorii care au influenţat acest clasament 
au fost: poziţia geografică şi investiţiile care s-au realizat în ultimii ani şi care 
au dus la creşterea competiţiei de la piaţa muncii la cea imobiliară. 

Disparităţile regionale pot fi analizate pornind şi de la structura 
PIB/loc., care la nivelul anului 2002 a fost: 

 

Structura PIB-ului/loc. în anul 2002 
Tabelul 4 

  România Bucureşti pondere % 
Agricultura, vânătoare şi silvicultura 173012.2 2153.4 1.24 
Pescuit şi piscicultură 63.8 0.4 0.63 
Industrie 426098.2 70107 16.45 
Construcţii 87888.8 20329.3 23.13 
Comerţ 130334 36873.6 28.29 
Hoteluri şi restaurante 32337.6 9741.5 30.12 
Transport, depozitare şi comunicaţii 146708.4 3520.2 2.40 
Intermediere financiară 35243.8 16123.3 45.75 
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Tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
activităţi de servicii prestate în principal 
de întreprinderi 

211375.9 73415.2 34.73 

Administraţie publică şi apărare 58047.8 14654.5 25.25 
Învăţământ 42102.5 5412 12.85 
Sănătate şi asistenţă socială 29788.7 4390.5 14.74 
Servicii de intermediere financiară -16810 -35318 210.10 
Valoarea adăugată brută regională 1356192 284939.1 21.01 
Impozite pe produs 157694.9 33132.1 21.01 
Drepturi asupra importurilor 9361.5 1966.9 21.01 
Subvenţii pe produs -84972 -2686 3.16 

Sursa: INS şi calculele autorilor. 
 
Se poate observa că există trei componente ale PIB-ului 

(intermediere financiară, hoteluri şi restaurante şi imobiliare) în care 
ponderea regiunii Bucureşti raportată la nivelul întregii ţări este mai mare 
de 30% şi 5 componente în care ponderea este mai mare de 14% 
(industrie, construcţii, comerţ, sănătate şi asistenţă socială, administraţie 
publică şi apărare). 

 Din analiza PIB-ului pe principalele domenii de activitate 
observăm că serviciile contribuie cel mai mult la formarea acestuia, 
reprezentând ramura de activitate în care regiunea Bucureşti-Ilfov 
excelează. Acest lucru poate fi explicat de existenţa în Bucureşti a celor 
mai multe centre de afaceri şi a celor mai multe IMM-uri, la 1.000 de 
locuitori. 

 

Densitatea IMM la nivel regional 
Tabelul 5 

AN Regiune 

 Bucureşti-
Ilfov Centru Nord-

Est 
Nord-
Vest 

Sud-
Est Sud Sud-

Vest Vest 

1999 35,5 18,2 12,4 19,2 18,6 14,2 16,5 16,1 
2003 43 22 14,1 22,2 20,7 15,2 16,8 21,2 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică. 
 
Din tabelul de mai sus, observăm că regiunea Bucureşti-Ilfov are 

cele mai multe IMM-uri la 1.000 de locuitori (măsurat ca IMM/1.000 de 
locuitori) – 43, fiind şi cea mai dinamică regiune, iar la polul opus se 
situează regiune Sud-Vest cu 16,8.      
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Indicele de specializare regională pe principalele sectoare  

de activitate, 2003 
Tabelul 6 

 Agricultură Construcţii Industrie Servicii 
Nord-Est 109 81 114 98 
Sud-Est 125 82 83 103 
Sud Muntenia 164 90 99 98 
Sud-Vest Oltenia 98 74 81 105 
Vest 140 119 120 94 
Nord-Vest 99 106 125 95 
Centru 113 109 130 93 
Bucureşti-Ilfov 24 124 72 107 

Sursa: ANIMMC. 
 

Cele mai multe IMM-uri din regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest şi 
Sud-Est sunt specializate în sectorul serviciilor, cu indici economici locali 
de 107, 105 şi, respectiv, 103 în timp ce regiunile Sud, Centru, Nord-
Vest, Vest şi Nord-Est sunt subspecializate în acest domeniu (tabelul 6). 

Existenţa unui PIB/loc ridicat influenţează în mod direct atât 
nivelul de trai, cât şi gradul de ocupare, rata şomajului, nivelul de 
educaţie etc. 

 
1. Nivelul de Ocupare 
 

     Nivelul de ocupare pe regiuni 
Tabelul 7 

Regiuni de dezvoltare 1997 2000 2003 
Nord-Est 64,7 64,2 54,8 
Sud-Est 57,6 56,1 49,2 
Sud 61,5 60,2 51,2 
Sud-Vest  68 66,1 55,3 
Vest 59,7 56,8 49,2 
Nord-Vest 66,1 58,6 50,9 
Centru 56,2 53,9 48,1 
Bucureşti-Ilfov 51,5 51,4 47,4 

Sursa: Statistică Teritorială, 2005, INS. 
 
Nivelul de ocupare în Bucureşti în anul 2003 a fost de 47,4%, puţin 

sub media întregii ţări, care a fost de 51%. Pe sexe, rata de ocupare a fost 
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de 40,9 pentru persoanele de sex feminin şi 54,9 pentru persoanele de sex 
masculin. O mare parte din populaţia ocupată raportată în aproape toate 
regiunile lucrează în agricultură cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov. În 
tabelul de mai sus rata de ocupare pe regiuni include şi populaţia ocupată 
din agricultură, şi din acest motiv nivelul de ocupare din regiunea 
Bucuresti-Ilfov este mai redus comparativ cu celelalte regiuni. Această 
situaţie poate fi explicată plecând atât de la structura populaţiei: 88,8%, 
populaţia urbană (din care 100% în Bucureşti şi 10,8% în Ilfov) şi 11,2% 
populaţie rurală (89,2% numai în Ilfov), cât şi de la structura populaţiei pe 
sectoare de activitate servicii (65%), industrie (25,2%) şi agricultură 
(1%), în anul 2003.  

Analiza ratei de ocupare numai în mediul urban situează regiunea 
Bucureşi-Ilfov (48%) pe locul doi, după regiunea Nord-Vest (48,3%). Un 
factor important care influenţează dinamica ocupării la nivel regional este 
determinat de fluxul migrator.  

 

Schimbările de domiciliu, pe regiuni, în perioada 2000-2004 
Tabelul 8 

– rate la 1.000 de locuitori – 
2000 2001 2002 2003 2004 Regiunea Plecaţi Sosiţi Plecaţi Sosiţi Plecaţi Sosiţi Plecaţi Sosiţi Plecaţi Sosiţi 

Nord-Est 11,7 11,3 12,7 11,8 14,6 13,6 14,7 13,5 16,3 14,9 
Sud-Est 10,7 10,6 12,6 12,4 15,1 14,9 15,1 14,6 16,6 16,4 
Sud 
Muntenia 

10,0 10,6 11,9 11,0 14,0 13,7 14,5 13,8 16,5 16,0 

Sud-Vest 
Oltenia 

12,6 12,8 13,5 13,2 15,6 15,4 15,5 14,7 17,9 17,6 

Vest 11,5 12,4 12,2 13,9 13,6 14,8 14,4 16,0 16,3 17,6 
Nord-Vest 9,1 8,7 10,2 9,4 12,6 12,1 12,8 12,2 14,7 14,4 
Centru 10,5 10,5 11,6 12,0 13,8 14,0 14,1 14,2 15,5 15,5 
Bucureşti-
Ilfov 

11,7 11,0 17,9 20,6 19,2 21,2 22,5 26,4 24,2 27,4 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică. 
 

Atât datorită oportunităţilor oferite de capitală, cât  şi a nivelul 
salariului mai ridicat comparativ cu restul ţării (salariul mediu în 2003 a 
fost de 5.929.851 lei), regiunea Bucureşti-Ilfov a înregistrat în perioada 
2000-2004 un sold pozitiv al fluxului migrator comparativ cu celelalte 
regiuni, iar acest lucru influenţează: rata de activitate, nivelul de ocupare 
şi rata şomajului în această regiune.   
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2. Rata de ocupare şi rata şomajului 
 

Indicatorii ocupării în Bucureşti  
Tabelul 9 

 Rata de activitate Rata de ocupare 
 2002 2003 2002 2003 
Urban 53 52,5 48,5 48 
Rural 47,5 46,5 42,2 42,3 
M 61,3 60,5 55,2 54,9 
F 44,8 44,4 41,5 40,9 
Total 52,4 51,8 47,8 47,4 

Sursa: INS. 
 
Rata de activitate a cunoscut o scădere, iar acest lucru poate fi 

justificat de creşterea populaţiei totale (intrările în regiunea Bucureşti sunt 
mai mari decât ieşirile), iar populaţia activă a cunoscut o scădere în 
principal datorită proceselor demografice şi tendinţei de îmbătrânire a 
populaţiei, iar acest lucru s-a reflectat în scăderii populaţiei ocupate 
(tabelul 9).   

Rata şomajului la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov a fost în anul 
2003 de 2,8% şi 2,5% în Bucureşti. Existenţa unei rate a şomajului 
redusă, comparativ cu celelalte regiuni, poate fi explicată de: 

 dezvoltarea IMM-urilor în Bucureşti. Indicele de angajare a 
forţei de muncă în IMM-uri (PND 2007-2013, p. 29), care explică  rată de 
creştere a angajării în IMM-uri, a fost egală cu 118 în regiunea Vest şi 
112 în regiunea Bucureşti-Ilfov în anul 2004; 

 evoluţia investiţiilor străine. În Bucureşti valoarea investiţiilor 
străine a fost în anul 2003 de 5.471 milioane de euro, ceea ce reprezintă 
53,9% din totalul investiţiilor realizate în România, iar acest lucru a 
influenţat în mod pozitiv evoluţia de pe piaţa muncii prin: crearea de noi 
locuri de muncă, crearea permanentă de forţă de muncă înalt calificată, 
dezvoltarea de servicii pentru diferite afaceri etc.; 

 existenţa în Bucureşti a 35% din totalul centrelor de consultanţă 
în afaceri (în România există 29 de centre, din care aproximativ 10 în 
Bucureşti). 

Obiectivul general al Programului Naţional de Ocupare a Forţei de 
Muncă în anul 2005 a fost încadrarea în muncă a cel puţin 370.000 de 
persoane. În Bucureşti s-au înregistrat cele mai puţine locuri de muncă 
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vacante (29.156 de locuri), datorită intrărilor de forţă de muncă în această 
regiune (tabelul 8).   

3. Educaţia  
Există o corelaţie directă între nivelul de dezvoltare al fiecărei 

regiuni şi gradul de educaţie. Astfel în zonele în care rata sărăciei este cea 
mai ridicată – N-E (40,7%), S-E (33,2%) şi S (30,4%) – nivelul de 
educaţie este mai scăzut. Studiile efectuate (PND 2007-2013, p. 122) până 
în prezent indică faptul că în cazul persoanelor care trăiesc în gospodării 
sărace există de 2,3 ori mai multe şanse de a abandona şcoala faţă de 
restul populaţiei, lucru reflectat în gradul de cuprindere în învăţământ. 

Pe baza datelor din tabelul de mai sus putem observa concordanţa 
dintre rata sărăciei, rata de alfabetizare şi gradul de cuprindere în 
învăţământ. În regiunea Bucureşti-Ilfov rata de alfabetizare a fost de 99%, 
iar gradul de cuprindere în învăţământ de 93% (restul până la 100% ne 
arată rata abandonului şcolar). 

 
 

Nivelul de educaţie pe regiuni în România, 2002 
    Tabelul 4 

 

Regiuni de 
dezvoltare 

Rata 
sărăciei 

% 
Rata de 

alfabetizare 
Gradul de cuprindere               în 

învăţământ (învăţământul primar, 
gimnazial, liceal şi universitar) 

România 28,9 97,30 70,20 
N-E 40,7 97,50 64,10 
S-E 33,2 97,20 63,30 
S 30,4 95,70 63,00 

S-V 32,4 96,50 67,80 
V 24,5 97,90 71,80 

N-V 26,6 97,40 68,50 
Centru 24,8 98,00 65,70 

Bucureşti 15 99,00 93,00 
Sursa: Human Development Report for 2005, România. 

 
Infrastructura şcolară are o importanţă deosebită pentru 

îmbunătăţirea nivelului de educaţie. Din datele furnizate de INS, 70% din 
unităţile de învăţământ necesită lucrări de reabilitare. Cele mai mari 
investiţii sunt necesare în Regiunea Nord-Est (90,8% comparativ cu 
Regiunea Bucureşti-Ilfov, unde doar 32,92% din şcoli necesită investiţii 
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pentru reabilitare). Dotarea cu calculatoare este de asemenea redusă la 
nivelul întregii ţări. Regiunea Bucureşti-Ilfov prezintă o situaţie relativ 
mai bună (38,88%  în anul 2004). Infrastructura de învăţământ în regiunea 
Bucureşti-Ilfov este cea mai dezvoltată din ţară (256 de grădiniţe, 250 de 
şcoli, 121 de licee, 41 instituţii de învăţământ superior şi 197 facultăţi), 
iar acest lucru permite accesul la educaţie şi  determină existenţa unui 
nivel mai ridicat de instruire asupra locuitorilor capitalei. Regiunea 
Bucureşti-Ilfov are cel mai mare număr de studenţi, în anul universitar 
2003-2004 au fost înscrişi un număr de 190.550  studenţi. 

 
Concluzii 
 
Creşterea economică este indispensabilă într-o economie în 

tranziţie, iar dezvoltarea umană joacă un rol primordial, deoarece conduce 
atât la reducerea sărăciei populaţiei (prin creşterea economiilor şi a 
investiţiilor), cât şi la creşterea veniturilor bugetare, ceea ce face posibilă 
aplicarea unor politici în domeniul ocupării. 

   Legea nr. 6/2002 permite reglementare, într-o manieră 
sistematică, a măsurilor pentru realizarea strategiilor şi politicilor de 
protecţie a persoanelor pentru riscul de şomaj, asigurării unui nivel ridicat 
al ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele impuse de piaţa 
muncii. 

Măsurile prevăzute de lege au drept scop realizarea următoarelor 
obiective: 

 prevenirea  şomajului şi combaterea acestuia; 
 stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă; 
 asigurarea egalităţii şanselor pe piaţa muncii; 
 sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând unor categorii 

defavorizate ale populaţiei; 
 creşterea mobilităţii forţei de muncă pentru a putea face faţă 

schimbărilor care au loc în economia naţională.  
În Bucureşti nivelul de trai este destul de ridicat, fapt relevat de 

nivelul PIB-ului/loc., însă acest lucru nu face din capitala ţării cel mai 
scump oraş din România (acest loc fiind ocupat de oraşul Cluj, datorită 
poziţiei geografice). Regiunea Bucureşti-Ilfov deţine aproximativ 21% 
din totalul valorii adăugate brute care se formează la nivelul întregii ţării. 

Capitala ţării dispune de cea mai mare aglomerare industrială a 
României, care însă a dus după anii ’90 la o reorientare a activităţii 
economice către alte sectoare de activitate, ca de exemplu serviciile, acest 
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lucru fiind justificat de numărul mare de IMM-uri în acest domeniu de 
activitate.  

La sfârşitul anului trecut aproximativ 9,078 milioane de români 
aveau un loc de muncă. Cel mai ridicat nivel de ocupare s-a înregistrat în 
regiunea Bucureşti-Ilfov  (61,3%) şi cea de Nord-Est (60,9%). Nivelul de 
ocupare în Bucureşti a scăzut de-a lungul perioadei 1997-2003, iar 
începând cu anul 2004 (50%) a cunoscut o creştere, datorită: cursuri de 
formare profesională, acordarea de servicii de asistenţă socială pentru 
începerea unei activităţi independente, trecerea la noi forme de ocupare, 
ca de exemplu: munca temporară, organizarea Bursei locurilor de muncă 
pentru absolvenţi etc. Rata sărăciei în Bucureşti este destul de redusă 
comparativ cu restul ţării (15% în anul 2002), iar acest fapt se reflectă în 
nivelul de educaţie, care este mai ridicat în această regiune.  
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Încă de la înfiinţarea Comunităţii Economice Europene aspectele 

legate de coeziunea economică şi socială au fost considerate prioritare 
(dovadă resursele financiare alocate prin fondurile structurale).  

Problematica coeziunii economice şi sociale are două dimensiuni 
principale puternic intercorelate: una regională (relevantă în Politica 
regională a UE) şi una de ansamblu la nivel naţional sau al structurilor 
integrate de state (ca stratificare socială – relevantă în Politica socială a UE). 

În viziune europeană conceptul de coeziune economică şi socială 
presupune ameliorarea condiţiilor de muncă şi viaţă ale cetăţenilor 
comunitari, respectiv reducerea inegalităţilor existente. Aceste elemente 
au fost avute în vedere încă din actul fondator al Comunităţii Economice 
Europene (Tratatul de la Roma, art. 117): „Promovarea ameliorării 
condiţiilor de viaţă şi de muncă ale lucrătorilor permiţând egalizarea 
acestora în progres”. 

Din perspectiva Politicii Sociale a UE, coeziune economică şi 
socială presupune dezvoltarea a două domenii prioritare: 

• utilizarea forţei de muncă: subscrisă obiectivului de 
prosperitate; 

• oportunităţi egale şi incluziune socială, subscrise obiectivului 
de solidaritate socială. 
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Realizarea obiectivului de coeziune prin Politica Regională a UE 
poate fi sintetizat prin: „două cuvinte, solidaritate şi coeziune, însumează 
valorile care stau la baza politicii regionale a UE: 

• Solidaritate, deoarece politica urmăreşte să fie în beneficiul 
cetăţenilor şi regiunilor care sunt defavorizate în raport cu media UE;  

• Coeziune, deoarece există beneficii pozitive pentru toţi în cazul 
îngustării decalajului de venituri şi bunăstare dintre ţările şi regiunile mai 
sărace şi cele mai bogate.” 

Domeniile şi obiectivele prioritare ale celor două importante 
politici ale UE sunt strâns legate de îmbunătăţirea nivelului de educaţie a 
populaţiei şi de instruire a acesteia. Astfel, utilizarea forţei de muncă este 
direct condiţionată de întărirea capacităţii acesteia de a se adapta rapid şi 
eficient la cerinţele reale ale pieţei muncii, iar acest aspect depinde de 
modernizarea sistemelor educaţionale. În ceea ce priveşte incluziunea 
socială, noi considerăm că aceasta începe mai întâi prin educaţie, iar 
existenţa decalajelor educaţionale duce la apariţia excluziunii sociale.  

Solidaritatea socială şi regională este puternic condiţionată de 
capacitatea comunicaţională şi de empatie a indivizilor, de înţelegere a 
problemelor cu care aceştia se confruntă atât la nivel individual, cât şi de 
grup. În mod evident baza soluţionării acestei arii problematice este 
asigurată de dezvoltarea nivelului de educaţie. 

Pentru România problema coeziunii economice şi sociale este de o 
importanţă majoră având în vedere decalajele mari de dezvoltare 
economică faţă de ţările din UE (chiar şi în raport cu noile ţări membre) 
după cum se poate observa din tabelul 1. 

 

Indicele dezvoltării umane, 2003 
Tabelul 1 

Poziţia Ţara IDU 
Speran-

ţa 
medie 
la viaţă 

Rata 
de 

alfabe-
tizare 

Gradul de 
cuprin-
dere în 
învăţă-
mânt 

PIB/loc 
PPC($) 

Indicele 
spe-

ranţei de 
viaţă 

Indicele 
educaţiei 

Indicele 
PIB 

4 Luxemburg  0,949 78,5 .. 88 62.298 0,89 0,95 1 

6 Suedia  0,949 80,2 .. 114 26.750 0,92 0,99 0,93 

8 Irlanda  0,946 77,7 .. 93 37.738 0,88 0,97 0,99 

9 Belgia  0,945 78,9 .. 114 28.335 0,9 0,99 0,94 

12 Olanda  0,943 78,4 .. 99 29.371 0,89 0,99 0,95 

13 Finlanda  0,941 78,5 .. 108 27.619 0,89 0,99 0,94 
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Poziţia Ţara IDU 
Speran-

ţa 
medie 
la viaţă 

Rata 
de 

alfabe-
tizare 

Gradul de 
cuprin-
dere în 
învăţă-
mânt 

PIB/loc 
PPC($) 

Indicele 
spe-

ranţei de 
viaţă 

Indicele 
educaţiei 

Indicele 
PIB 

14 Danemarca  0,941 77,2 .. 102 31.465 0,87 0,99 0,96 

15 Marea 
Britanie  0,939 78,4 .. 123 27.147 0,89 0,99 0,94 

16 Franţa  0,938 79,5 .. 92 27.677 0,91 0,97 0,94 

17 Austria  0,936 79 .. 89 30.094 0,9 0,96 0,95 

18 Italia  0,934 80,1 98,5 87 27.119 0,92 0,95 0,94 

20 Germania  0,93 78,7 .. 89 27.756 0,9 0,96 0,94 

21 Spania 0,928 79,5 97,7 94 22.391 0,91 0,97 0,9 

24 Grecia  0,912 78,3 91 92 19.954 0,89 0,97 0,88 

26 Slovenia  0,904 76,4 99,7 95 19.150 0,86 0,98 0,88 

27 Portugalia  0,904 77,2 92,5 94 18.126 0,87 0,97 0,87 

29 Cipru  0,891 78,6 96,8 78 18.776 0,89 0,91 0,87 

31 Republica 
Cehă  0,874 75,6 .. 80 16.357 0,84 0,93 0,85 

32 Malta  0,867 78,4 87,9 79 17.633 0,89 0,85 0,86 

35 Ungaria  0,862 72,7 99,3 89 14.584 0,8 0,96 0,83 

36 Polonia  0,858 74,3 99,7 90 11.379 0,82 0,96 0,79 

38 Estonia  0,853 71,3 99,8 92 13.539 0,77 0,97 0,82 

39 Lituania  0,852 72,3 99,6 94 11.702 0,79 0,97 0,79 

42 Slovacia  0,849 74 99,6 75 13.494 0,82 0,91 0,82 

48 Letonia  0,836 71,6 99,7 90 10.270 0,78 0,96 0,77 

55 Bulgaria 0,808 72,2 98,2 78 7.731 0,79 0,91 0,73 

Nivel mediu de dezvoltare 

64 România 0,792 71,3 97,3 72 7.277 0,77 0,89 0,72 
Sursa: Human Development Report for 2005, United Nations Development 
Program.  

  

 



România în Uniunea Europeană. Potenţialul de convergenţă 

 

164

164

Din tabelul de mai sus, putem observa că România, în anul 2003, a 
fost singura ţară din cele prezentate mai sus (UE-25 şi Bulgaria) care a 
înregistrat un nivel al indicelui dezvoltării umane (IDU) mai mic de 0,8, 
iar acest lucru a situat-o în cadrul ţărilor cu un nivel mediu de dezvoltare. 
Acuitatea problematicii coeziunii economice şi sociale în România este 
relevată de decalajele mari de dezvoltare economică care există la nivel 
inter şi intraregional (tabelul 2). 

 
Corelaţia dintre indicele dezvoltării umane (IDU)  
şi alţi indicatori regionali în România - 2002 

Tabelul 2 

Regiuni 
de 

dezvoltare 
Rata de 

alfabetizare 

Gradul de cuprindere 
în învăţământ 

(învăţământul primar, 
gimnazial, liceal şi 

universitar) 

Speranţa 
medie la 

viaţă 
PIB/loc   
PPC ($) IDU 

România 97,30 70,20 71,2 6560 0,786 
N-E 97,50 64,10 71,2 4466 0,756 
S-E 97,20 63,30 70,8 5365 0,762 
S 95,70 63,00 71,1 4945 0,756 
S-V 96,50 67,80 71,4 5232 0,768 
V 97,90 71,80 70,7 6598 0,784 
N-V 97,40 68,50 70,2 5749 0,769 
Centru 98,00 65,70 71,7 6531 0,783 
Bucureşti 99,00 93,00 73,1 13,179 0,862 

Sursa: Human Development Report for 2005, România. 
 
Din tabelul de mai sus, putem observa că rata de alfabetizare este 

ridicată în toate regiunile ţării (peste 95%). Totuşi, faţă de ţările 
dezvoltate avem încă un important contigent de analfabeţi (între 1% în 
regiunea Bucureşti-Ilfov şi 4,3 % în regiunea Sud). Studiile efectuate 
(PND 2007-2013, p. 122) până în prezent indică faptul că în cazul 
persoanelor care trăiesc în gospodării sărace există de 2,3 ori mai multe 
şanse de a abandona şcoala faţă de restul populaţiei, iar acest lucru se 
reflectă în gradul de cuprindere în învăţământ. 

Regiunile cele mai sărace din România sunt: N-E (40,7%), S-E 
(33,2%) şi S (30,4%), iar în cadrul acestor regiuni se înregistrează şi cele 
mai mici procente în ceea ce priveşte gradul de cuprindere în învăţământ, 
care reflectă rata abandonului şcolar. În anul 2004, 23,4% din tineri au 
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părăsit timpuriu sistemul educaţional, depăşind procentul înregistrat de 
UE-25 (15,7%), respectiv UE-15 (17,8%).  

 
Rata sărăciei pe regiuni în România, 2002 

 Tabelul 3 
Regiuni de dezvoltare Rata sărăciei 

% 
România 28,9 

N-E 40,7 
S-E 33,2 
S 30,4 

S-V 32,4 
V 24,5 

N-V 26,6 
Centru 24,8 

Bucureşti 15 
Sursa: Human Development Report for 2005, România. 

 
Regiunile N-E, S şi S-E înregistrează un nivel al PIB/loc. mai 

scăzut comparativ cu celelalte regiuni (tabelul 2), iar acest lucru se 
reflectă şi în gradul de cuprindere în învăţământ. Putem spune că sărăcia 
afectează nivelul de educaţie al indivizilor, iar aceasta din urmă 
influenţează nivelul de trai al populaţiei (PIB/loc.). 

O soluţie pentru înlăturarea discrepanţelor în dezvoltare care există 
la nivel regional în România ar putea fi dată de îmbunătăţirea sistemului 
educaţional existent prin: 

• creşterea investiţiilor în capitalul uman, conform agendei de la 
Lisabona, prin crearea unor parteneriate între firme, autorităţi publice şi 
universităţi; 

• adaptarea sistemului educaţional şi de training la cerinţele pieţei 
muncii;  

• dobândirea unor noi aptitudini şi competenţe impuse de noua 
economie, prin stabilirea unor parteneriate între regiune-judeţe referitoare 
la dezvoltarea sistemului de educaţie şi training. 

Odată cu aderare la Uniunea Europeană, România va putea primi 
pentru perioada 2007-2009 (MIE, septembrie 2005), 6 miliarde de euro 
prin fondurile Structurale şi de Coeziune (fondurile pentru agricultură şi 
dezvoltare regională nu sunt incluse în această sumă). O parte a resurselor 
financiare provenite de la Uniunea Europeană după aderare vor fi 
direcţionate spre implementarea reformelor ce vizează: 
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• o ofertă educaţională, inclusiv de training de calitate, flexibilă 
astfel încât rata abandonului şcolar să scadă; 

• modernizarea învăţământului superior şi dezvoltarea 
potenţialului uman; 

• asigurarea mobilităţii forţei de muncă la nivel regional, naţional 
şi transnaţional; 

• crearea unor mecanisme care să promoveze transparenţa, 
recunoaşterea şi validarea calificărilor obţinute printr-un învăţământ 
formal sau nonformal; 

• investii în infrastructura de învăţământ, inclusiv în IT, pentru a 
creşte calitatea, eficacitatea sistemului educaţional şi de training. 

 
Bibliografie 

 
Ailenei, D., Jula, D., Jula, N., Gârbovean, A. (1999). Economia 

Dezvoltării, Editura Viitorul Românesc  
Ailenei, D., Constantin, D.L., Jula, D., (coord.), (2004). Avantaje 

competitive şi dezvoltare regională, Editura Oscar Print 
Iancu, A., (coord), (2003). Dezvoltarea economică a României, Editura 

Academiei Române  
Suciu, Marta-Christina , (2000), Investiţia în educaţie, Editura Economică 
Coeziune economică şi socială – fişă de sector, septembrie 2005 
www.infoeurope.ro 
Planul Naţional de Dezvoltare, 2007-2013   
http://www.mmssf.ro/website/ro/rapoarte_studii.jsp 
Programul Operaţional Regional, 2007-2013 – http://www.mie.ro 
Overview of European Union Activities. Regional Policy/2006; The 

Social Policy Agenda (2006-2010), European Commission, 2006  
Ministerul Integrării Europene, Coeziune economică şi socială – fişă de 

sector, septembrie 2005 
 
 
 

 
 



 
Convergenţa contabilă în condiţiile regionalizării 

 
 

 
Mihai Epuran 

Profesor universitar doctor 
Ovidiu Megan 

Asistent universitar doctorand 
Universitatea de Vest Timişoara 

 
Abstract. The globalization is a worldwide phenomenon active even in 

accounting and decision makers area. The extension and multiplication of 
international economic relationships, within the wares and capital markets 
are developing in a rapid rhythm, over the national borders, requires the 
accounting systems to ensure through the financial statements (balance sheet, 
income statement, cash-flow statement) comparability of the information 
between states. At the present European Directives seems to be for Romanian 
accounting an imperative tool to achieve this goal. This paper’s purpose in to 
study the maters of the international convergence in the accounting area and 
the modality to realize the framework for a pertinent decision. In order to 
achieve this purpose, there must be first discovered the obstacles which 
hinder this process as well as necessary measurements for out running them. 

 
Key words: financial statements; accounting convergence; European 

Directives; IAS/IFRS. 
 

 
 
1. Regionalizare – Globalizare 
 

Globalizarea! Este cu siguranţă unul dintre cuvintele cele mai folosite 
în zilele noastre. Globalizarea a devenit un concept la modă folosit de 
economiştii din întreaga lume, dictonul principal al specialiştilor în 
management, lozinca jurnaliştilor şi politicienilor de orice fel. Acest termen se 
regăseşte obligatoriu în vocabularul oricărei persoane respectabile şi intervine 
constant în orice discuţie serioasă. 

Globalizarea desemnează în contextul noii economii un proces de 
schimbări profunde care afectează toate regiunile lumii într-o varietate de 
sectoare incluzând economia, tehnologia, politica, mass-media, cultura şi 
mediul. Aceasta poate fi gândită ca o lărgire, adâncire şi accentuare a 
interconexiunilor mondiale în toate aspectele vieţii sociale contemporane, de 
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la cultură până la terorism, de la financiar până la religie. Ea presupune o 
transformare istorică, extinderea şi accelerarea interacţiunilor în timp şi în 
spaţiu, cu implicaţii profunde în ceea ce priveşte modificarea relaţiilor de 
putere, cât şi a capacităţii unei comunităţi de a-şi determina propria soartă. Pe 
deoparte, ansamblul proceselor cunoscute ca globalizare oferă câştiguri în 
productivitate, avans tehnologic, standarde mai ridicate de viaţă, mai multe 
locuri de muncă, un acces mai mare la produsele de consum la un cost mai 
mic, răspândirea la scară largă a informaţiilor şi cunoştinţelor, precum şi 
scăderea sărăciei, dar numai în anumite zone ale globului. Pe de altă parte, 
există un preţ al funcţionării acestui model global şi al adoptării practicilor lui: 
o scădere a gradului de control economic şi politic, în special în zonele 
dezvoltate, distrugerea unor resurse naturale, erodarea tradiţiilor culturale, 
ceea ce dă naştere unor noi forme hibride. 

Odată cu sfârşitul bipolarismului puterii la scară planetară a apărut 
pe mapamond dichotomia globalizare-regionalizare. Se poate vorbi despre 
o regionalizare a economiei mondiale sau despre o globalizare a acesteia. 
Această dilemă este întărită şi de consolidarea unor blocuri economice 
regionale gen Uniunea Europeană (UE), Tratatul de Liber Schimb 
Nord-American (NAFTA), Asociaţia Naţiunilor din SE Asiei (ASEAN), 
create cu scopul eliminării virtuale a barierelor comerciale dintre naţiunile 
aparţinătoare. 

De la început trebuie să subliniem că cele două fenomene sunt mai 
curând complementare decât conflictuale. Dacă globalizarea se prezintă în 
contextul noii economii ca interdependenţa şi conexiunea tuturor (indivizi, 
firme, instituţii, organizaţii, economii regionale şi naţionale, societăţi umane 
şi culturi diferite) într-un sistem unic de activităţi şi valori, regionalizarea 
poate fi interpretată drept voinţa politică a guvernelor de a favoriza 
dezvoltarea legăturilor economice internaţionale cu ţări apropiate din punct de 
vedere geografic, ca urmare a negocierilor cu privire la crearea de zone de 
liber schimb, de uniuni vamale sau de orice alt acord preferenţial de comerţ 
(uniuni economice şi monetare), prin eliminarea barierelor din calea 
schimbului reciproc de bunuri şi servicii (Rotaru et al., 2002). 

Regionalizarea poate fi înţeleasă ca o creştere a integrării societale în 
cadrul unei regiuni date, cuprinzând procesul de interacţiune socială şi 
economică între elementele componente. 

Regionalizarea (tendinţa sau procesul de formare a regiunilor) şi 
regionalismul (tendinţa de a crea instituţii şi înţelegeri regionale) îşi 
găsesc locul, în general, în domeniul economic şi, în particular, în 
domeniul contabilităţii. Regionalizarea, în comparaţie cu globalizarea, 
presupune luarea mai multor măsuri concrete, entităţile regionale 
constituindu-se şi afirmându-se pe baza unor măsuri politice şi sociale. 
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Cel mai bun exemplu pentru acest fenomen este Uniunea Europeană. 
Adesea ne punem întrebarea: care este legătura între regionalizare şi 

globalizare? Răspunsul ar putea avea două variante: 
a) regionalizarea este o componentă a globalizării (trenduri 

convergente); 
b) regionalizarea este un răspuns la globalizare (trenduri divergente). 
 

Regionalizarea – componentă a globalizării 
Regionalismul apare în zilele noastre ca o puternică forţă a procesului 

de globalizare. Dacă globalizarea este privită ca o comprimare temporară şi 
spaţială a relaţiilor sociale, atunci regionalizarea poate fi considerată o 
componentă a globalizării. În conformitate cu acest punct de vedere, prin 
sprijinirea economiilor naţionale în a deveni mai competitive pe piaţa 
mondială, integrarea regională se va îndrepta spre o cooperare multilaterală la 
scară globală, adaptarea la premisele liberale în legătură cu cooperarea şi 
deschiderea economiilor locale. De asemenea, procesul de integrare regională 
poate fi interpretat ca parte integrantă a noii ordini economice globale la 
început de mileniu trei. 

 

Regionalizarea ca răspuns la globalizare 
Contrar primei tendinţe, avântul către regionalizare poate constitui 

suportul unei reacţii sau schimbări a regulilor economice inexorabile ale 
globalizării. Această reacţie poate fi motivată de interese naţionaliste sau 
umaniste. În primul rând prin crearea blocurilor comerciale şi a unei reţele 
integrate bazate pe premise mercantiliste, regionalismul se opune punctului 
de vedere neoliberal de armonizare a intereselor în favoarea interesului 
naţional. În esenţă ţările din blocurile economice regionale au redus barierele 
vamale în principal pentru membrii săi şi mai puţin pentru alte ţări, ceea ce 
constituie o măsură discriminatorie ce contravine caracteristicilor globalizării. 
În schimb, calea spre constituirea regiunilor poate fi motivată prin refuzul 
unei culturi universale şi promovarea unor forme pluraliste de organizare 
socială şi politică, altele decât a naţiunilor-state la nivel regional. 

 

Convergenţa contabilă în procesul regionalizării  
şi al globalizării 
 

Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici orientate spre 
armonizare, convergenţă şi uniformitate. Principalele fenomene care 
guvernează procesul reformei contabile contemporane la nivel mondial sunt: 
normalizarea, armonizarea, convergenţa, conformitatea şi internaţionalizarea 
contabilităţii. Aceste fenomene acţionează atât în mod individual, cât şi într-o 
relaţie de intercondiţionare reciprocă. Cauza principală a acestor fenomene o 
reprezintă amplificarea proceselor de globalizare, regionalizare şi 
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financializare a pieţelor internaţionale de capitaluri şi a economiilor naţionale, 
care tind să formeze în viitor un mecanism unic din punct de vedere al 
dezvoltării economice globale. 

Interesul cercetătorilor din domeniu în problema creării unui 
referenţial contabil general acceptat la nivel internaţional la sfârşitul 
mileniului doi şi începutul mileniului trei este determinat în principal de 
internaţionalizarea relaţiilor dintre întreprinderi, de investiţiile şi de finanţările 
internaţionale. Numeroasele decizii luate la acest nivel au la bază informaţii 
furnizate de contabilitate, de unde şi necesitatea creării unui referenţial 
contabil unic, care să ofere soluţia acestor probleme – credibilitatea şi 
comparabilitatea informaţiilor contabile la nivel mondial. 

Absenţa unui sistem contabil unitar reprezintă o piedică în calea 
investiţiilor şi a consolidării situaţiilor financiare pentru întreprinderile 
multinaţionale, deoarece investitorii nu sunt siguri de diferitele modele 
contabile folosite, manifestând suspiciuni în ceea ce le priveşte. 

Conştienţi că o armonizare perfectă a normelor contabile nu poate 
exista, iar lupta IAS – US GAAP nu poate continua la nesfârşit, cele mai 
puternice autorităţi de reglementare contabilă din lume (IASB şi FASB) au 
semnat la 29 octombrie 2002 la Londra un memorandum de realizare a unei 
convergenţe între principalele standarde contabile utilizate la nivel 
internaţional. 

Acest acord a urmat unor evenimente importante înregistrate în anii 
anteriori atât de IASB, cât şi de FASB. 

Schimbările care au avut loc în anul 2001 în structura IASC şi 
modificarea constituţiei acesteia au adus cu sine o nouă strategie a 
organizaţiei, centrată pe realizarea unei convergenţe pe două planuri: 

- convergenţa IAS cu US GAAP; 
- convergenţa IAS cu normele naţionale, realizată prin proiecte 

comune, monitorizare şi intensificare a comunicării. 
Convergenţa contabilă este procesul prin care normele contabile sunt 

elaborate de o manieră care este capabilă să conducă către acelaşi fapt sau 
scop, prin evidenţierea similitudinii dintre naţional – regional – internaţional. 

Convergenţa contabilă, spre deosebire de armonizare, presupune 
conştientizarea unui obiectiv ţintă bine definit (standardele contabile general 
acceptate cu aplicativitate internaţională), care să fie aplicate ca atare în 
diversele ţări ale lumii. 

Matematic vorbind termenul de convergenţă este mult mai „concret” 
decât armonizare, vizând atingerea unui punct fix, bine determinat, spre 
deosebire de armonizare, care vizează o apropiere cât mai mare a diverselor 
elemente luate în calcul. 
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În noua viziune conturată la nivel internaţional, convergenţa contabilă 
desemnează procesul de aliniere a diverselor state ale lumii la un set unic de 
norme contabile internaţionale. Mai exact spus, convergenţa contabilă presu-
pune existenţa unui singur set de standarde contabile, adaptat realităţilor 
naţionale, elaborat cu concursul autorităţilor naţionale în domeniu (Diaconu, 
2003). 

Acest rol pare să şi-l asume Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară (IFRS). În noua lor accepţiune normele contabile internaţionale 
IFRS cuprind vechile IAS-uri (dintre care unele au fost abrogate sau 
modificate), la care se adaugă noile standarde IFRS elaborate de IASB în 
urma consultărilor cu FASB. Considerăm că încă de la bun început normele 
IAS au fost în fapt nişte standarde internaţionale de raportare financiară atâta 
timp cât acestea defineau obiectivele, condiţiile de recunoaştere, evaluarea şi 
prezentarea elementelor patrimoniale în situaţiile financiare, fără a se 
considera nişte veritabile norme contabile care să facă referiri la procedee de 
contabilizare a diverselor operaţiuni economice. 

Este lăudabil şi de apreciat entuziasmul manifestat de către aproape 
toate ţările lumii în a realiza convergenţa cu standardele internaţionale. Nu 
trebuie uitat totuşi, după părerea noastră, că acest proces de convergenţă duce 
la o serie de schimbări semnificative. Adoptarea IFRS într-o anumită ţară în 
care există numeroase diferenţe între standardele naţionale şi cele 
internaţionale poate genera o adevărată stare de anarhie pe termen scurt, ştiut 
fiind faptul că aceste mutaţii trebuie pregătite în timp şi asimilate de către 
utilizatori. De aceea majoritatea ţărilor au adoptat IFRS mai întâi la nivelul 
unui număr mic de întreprinderi (întreprinderi mari, cotate pe bursă), 
companiile având nevoie de o perioadă de adaptare. 

Cu siguranţă demersul de realizare a convergenţei contabile 
internaţionale va fi anevoios, presărat cu multe obstacole.  

Majoritatea întreprinderilor opinează că obstacolul cel mai dificil îl 
reprezintă natura complexă a fiecărui standard în parte, în special pentru 
reglementările referitoare la probleme de instrumente financiare sau la 
valoarea justă. 

Un alt obstacol la fel de important îl constituie legătura puternică 
existentă între regimul contabil naţional şi fiscalitate, manifestat cu precădere 
în ţările sistemului continental, unde obiectivele principale ale standardelor 
contabile tradiţionale vizau determinarea profitului impozabil. Aşa cum se 
ştie, situaţiile financiare elaborate în conformitate cu IFRS sunt orientate în 
principal către satisfacerea nevoilor de informare a pieţelor de capital, care 
diferă în mod semnificativ de cele ale autorităţilor fiscale. 
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Figura 1. Rezultatele sondajului cu privire obstacolele convergenţei  

cu IFRS la nivel internaţional 
 
Un alt obstacol invocat de către membrii eşantionului supus studiului 

a fost asociat informaţiilor insuficiente oferite celor care aplică pentru prima 
dată IFRS. La acestea se adaugă adesea dificultăţile de traducere a normelor 
elaborate de IASB. 
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Figură 2. Rezultatele sondajului cu privire la disponibilitatea IFRS  

la nivel internaţional 
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Nu puţine sunt ţările în care traducerea normelor apare cu foarte mare 
întârziere faţă de ţările care utilizează ca limbă oficială limba engleză. Este 
unanim recunoscut faptul că mediul universitar de specialitate, prin cercetarea 
ştiinţifică, este tot timpul la curent cu modificările la acest nivel şi prin 
procesul de învăţământ încearcă să le introducă în circuit, în special 
consumatorilor de cursuri postuniversitare. Astfel peste 80% din ţările 
chestionate acoperă prin curricula universitară Standardele Internaţionale de 
Raportare Financiară. Dintre acestea 27% asigură doar o prezentare limitată a 
IFRS, fără a asigura toate detaliile aplicării lor în practică. 

Dorinţa de a realiza un limbaj unic de raportare financiară la nivel 
mondial începe să se materializeze. Majoritatea ţărilor dispun de un program 
bine pus la punct de convergenţă a normelor contabile naţionale cu IFRS. Cu 
toate acestea mai rămân multe aspecte de rezolvat pentru a realiza obiectivul 
propus, şi anume un set de standarde contabile globale, de cea mai bună 
calitate, care să fie aplicate de către toate ţările lumii. Un prim pas ar fi 
încurajarea ţărilor care nu şi-au elaborat încă planul de convergenţă cu 
standardele internaţionale de a adera la această idee comună. În plus trebuie 
puternic susţinută realizarea ultimului obiectiv, adoptarea deplină a IFRS şi 
depunerea tuturor eforturilor pentru a limita situaţiile în care aceste standarde 
să fie modificate sau suplimentate de diferitele organe de reglementare 
naţională. De asemenea, autorităţile naţionale sau regionale, după caz, vor 
trebui să coopereze îndeaproape cu IASB pentru a se asigura că IFRS sunt 
interpretate şi prezentate cât mai bine în întreaga lume. Va trebui creată o 
adevărată infrastructură de către IASB şi IFRIC pentru interpretarea şi 
utilizarea acestor norme internaţionale destul de complexe, astfel încât 
procesul de convergenţă să repurteze un succes la nivel internaţional. 

Contabilitatea românească a resimţit şi ea de fiecare dată undele 
schimbărilor de pe plan internaţional odată cu deschiderea graniţelor sale. 
După reformarea contabilităţii româneşti din 1990, care a avut ca şi obiectiv 
crearea unui sistem contabil pliabil pe o economie în tranziţie la economia de 
piaţă, anul 1996 putem spune că a constituit „suflul” care a împins corabia 
contabilităţii româneşti în valurile armonizării contabile internaţionale, 
stârnite la nivel internaţional prin eforturile IASC (Comisiei pentru Standarde 
Internaţionale de Contabilitate). 

În perspectiva aderării la Uniunea Europeană, România a înţeles după 
1997 necesitatea alinierii la reglementările contabile din spaţiul comunitar şi a 
făcut eforturi sporite pentru a se adapta acestor cerinţe. Programul de 
dezvoltare a sistemului contabil din România, care este finanţat de 
Departamentul guvernamental pentru dezvoltare internaţională al Marii 
Britanii (DFID), a început să se deruleze în anul 1997 şi a avut drept rezultat 
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adoptarea în anul 2001 de către întreprinderile româneşti a unor norme 
armonizate cu IAS şi Directivele europene. 

Pasul decisiv spre convergenţa cu normele practicate la nivel 
internaţional a fost făcut în noiembrie 2005, odată cu publicarea OMF 
nr. 1752, care a presupus aplicarea de la 1 ianuarie 2006 a normelor 
contabile conforme cu Directivele europene. Considerăm că această 
schimbare constituie puntea către o viitoare aplicare a IFRS în România, 
aşa cum se întâmplă şi în Uniunea Europeană cu societăţile mari, cotate 
pe bursă şi probabil cu un număr din ce în ce mai mare de societăţi 
europene şi mondiale. 
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Abstract. Integration into EU comes with some improvals 

regarding the prospects for the emerging markets to obtain an economic 
level in according to that present in industrialized countries. Romania, 
the future newest member of the area included in the sintagm European 
Union, without ignoring its specific policies concerning the openness 
degree, might traverse a process of capital increasing and technology 
flows. An important role in this capital stream is played by the 
investments made on the capital market, process which continues to 
sustain a high interest from behalf of private and non-private equity funds 
and also normal public. In this consideration, the increasing capital-
market knowledges provided to common people is vital. This paper wish 
to stimulate the interest of Romanian population regarding to the 
opportunity provided by Stock exchange. It provides some basic 
definitions and usual calculation methods used on capital market, also 
arguments regarding these investments, new trends, capital flow related 
questions, the role of privatisation and basic rules for building an market 
portofolio. 

 
Key words: capital market; capital flows; fundamental analysis; 

market value; Price Book Ratio.     
 

 
 
Analiza bursieră, fie că se realizează prin metoda numită 

fundamentală, fie prin cea grafică, este un instrument indispensabil în 
munca celor care formează şi gestionează portofolii de valori mobiliare 
sau acordă consultanţă investitorilor în astfel de titluri. Dacă ea nu este 
consistentă, validă din punct de vedere ştiinţific şi realizată cu 
responsabilitate, activitatea pe piaţa de capital nu poate fi nici eficientă, şi 
nici marcată de moralitate. Pentru a dobândi aceste caracteristici analiza 
fundamentală, pentru că de ea ne vom ocupa în cele ce urmează, trebuie 
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să se desfăşoare la trei niveluri de agregare a informaţiilor încât să 
permită determinarea unui curs teoretic al acţiunilor, a caracteristicilor 
climatului economic în care emitentul acestora îşi desfăşoară activitatea 
şi, în al treilea rând, a factorilor care influenţează starea şi evoluţia de 
ansamblu a vieţii economice din ţară. 

Problema centrală a analizei fundamentale, atât sub aspect metodo-
logic, cât şi al finalizării ei practice, este evaluarea activităţii societăţii 
emitente şi a acţiunilor ei. Cum bine se cunoaşte, acţiunea reprezintă acel titlu 
de valoare care certifică deţinătorului calitatea de proprietar al unei părţi din 
capitalul propriu al societăţii comerciale pe acţiuni sau în comandită pe 
acţiuni. Acest drept certificat, funcţie de rezultatele economico-financiare 
anuale ale societăţii, dă dreptul proprietarului la încasarea de dividende. În 
momentul investiţiei pe piaţa de capital, prin achiziţionarea unui pachet de 
acţiuni, practic investitorul cumpără promisiunea unor încasări viitoare 
constituite din dividendele anuale ale societăţii şi valoarea sau cursul bursier 
al acţiunii ce îl va încasa la momentul vânzării acesteia. Tocmai de aceea, 
analiza premergătoare deciziei investiţionale este atât de importantă în 
dezvoltarea abilităţii jucătorului la bursă şi cursivitatea stabilă a pieţei de 
capital. 

O primă imagine despre performanţele unei societăţi cotate la 
bursă se poate obţine studiind evoluţia anuală şi a soldurilor intermediare 
ale principalilor indicatori economico-financiari. Astfel, cifra de afaceri 
exprimată în lei şi în euro evidenţiază aspecte esenţiale pentru o evaluare 
pertinentă, cum ar fi: caracteristicile strategiei de dezvoltare sau de 
consolidare urmată de societate, faza ciclului de afaceri în care se găseşte 
ea, efectele modificării cursului de schimb valutar asupra acestui indicator 
dacă ea desfăşoară şi operaţiuni de import-export, caracterul sezonier sau 
continuu al activităţii de bază. 

Excedentul brut din exploatare (EBE) este cel mai relevant 
indicator al rentabilităţii unei societăţi, pentru că arată mărimea resurselor 
care rămân la nivelul ei după scăderea cheltuielilor materiale, cu salariile 
şi cu prestaţiile externe. Aşadar, el reflectă surplusul de valoare realizat de 
firmă sub forma profitului din exploatare şi a amortizărilor calculate. Pe 
de altă parte, EBE reprezintă principala sursa internă folosită la finanţarea 
dezvoltării societăţii, la remunerarea creditorilor, a acţionarilor, şi a 
statului prin impozite. Totodată, analiza evoluţiei EBE arată cum 
valorifică societatea posibilităţile oferite de piaţa pe care o deţine, precum 
şi perspectivele activităţii de bază pe care o prestează (Stancu, 2004). 
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Rentabilitatea acestei activităţi se poate pune în evidenţă prin 
calcularea valorii adăugate şi, mai ales,  a ratei valorii adăugate, 
determinate ca raport între valoarea adăugată şi producţia exerciţiului. 
Dacă rata valorii adăugate se măreşte, înseamnă că preţurile de vânzare 
ale produselor livrate de societatea comercială în cauză cresc mai repede 
decât cheltuielile făcute pentru realizarea lor. Comparaţia evoluţiei valorii 
adăugate cu modificarea cifrei de afaceri şi cu mărimea salariilor achitate 
dezvăluie măsura în care domeniul de activitate al firmei şi-a conservat 
sau nu potenţialul de a aduce profit, precum şi perspectivele de obţinere a 
acestuia. Dintre numeroasele informaţii despre emitent pe care le 
dezvăluie rata valorii adăugate mai reţinem doar una. Un nivel ridicat al 
acestei rate, deşi aparent este îmbucurător, se întâlneşte mai ales în cazul   
firmelor care lucrează în sistemul lohn şi dezvăluie o vulnerabilitate înaltă 
a respectivului emitent la modificarea conjuncturii de afaceri, deci pune în 
evidenţă un risc economic sporit, deoarece el nu dispune de o piaţă de 
afaceri proprie. 

Un alt set de informaţii se pot obţine prin analiza indicatorilor 
„profit net”, „marja netă a profitului”, „dobânzile plătite”. Aşa bunăoară, 
dacă rata dobânzilor achitate de o societate este mai mare decât 
rentabilitatea economică realizată de ea profitul se redistribuie către 
creditori într-o proporţie mai mare decât către acţionari. Detaliu care 
impune aprofundarea studiului prin calcularea altor indicatori  pentru a 
afla dacă nu este cumva vorba despre o folosire nechibzuită a surselor de 
finanţare accesibile firmei. 

Evaluarea societăţilor comerciale a căror acţiuni se tranzacţionează 
la BVB este un demers laborios, deoarece impune determinarea mărimii 
unui set de indicatori complex astfel încât ei să fie comparabili la diferite 
intervale de timp. Dintre aceştia indispensabili oricărei evaluări de rutină 
sunt capitalurile investite, rentabilitatea economică şi cea financiară, 
costul capitalurilor proprii şi costul mediu ponderat al capitalului, 
valoarea de piaţă a capitalurilor proprii şi a unei unităţi de capital, prima 
de risc financiar, valoarea actualizată a fluxurilor şi, neapărat, valoarea 
societăţii. Cunoaşterea mărimii investiţiilor făcute într-o firmă mare este 
importantă deoarece ele creează premisele creşterii profitului în perioada 
următoare. În plus, dacă cash flow-ul de investiţii este mai mare decât 
cash-flow-ul de gestiune dezvăluie faptul că societatea este în dezvoltare. 
În timp ce un raport mic între cash-flow-ul de gestiune şi cel disponibil 
demonstrează că firma este în aşteptarea unei conjuncturi productive mai 
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favorabile sau că întâmpină dificultăţi serioase în materializarea 
proiectelor agreate. 

 Folosind indicatorii de mărime ai activelor imobilizate şi a celor 
circulante nete, precum şi a cash-flow-ului disponibil se poate afla 
valoarea curentă a societăţii. În acest scop se recurge la un factor de 
actualizare ce reflectă riscul activităţii societăţii. Pornind de la valoarea 
actuală a societăţii şi de la numărul de acţiuni emise de ea se poate calcula 
mărimea valorii actuale a unei acţiuni. Acest indicator este indispensabil 
într-o evaluare deoarece raportarea lui la preţul curent de pe piaţă scoate 
în evidenţă măsura în care acţiunile sunt supraevaluate sau subevaluate. În 
cazul în care rata de actualizare a fluxurilor de capital este mai mică decât 
rata dobânzii fără risc pot apărea valori teoretice ale acţiunii mai mari 
decât acceptă piaţa (Prunea, 2001). 

Ajungând la acest punct al demersului nostru privind oportunitatea 
investiţiei pe piaţa de capital, trebuie amintit şi faptul că, deşi mai puţin 
evidentă pentru cazul analizei fundamentale a acţiunilor, există o 
distincţie evidentă între conceptele de preţ şi cel de valoare. Potrivit 
prevederilor Standardelor de Evaluare, preţul acţiunii este o sumă de bani 
cerută, oferită sau plătită pentru un articol, produs sau acţiune, în vreme 
ce valoarea reprezintă preţul cel mai probabil convenit între cumpărătorii 
şi vânzătorii unui produs sau serviciu disponibil pentru cumpărare (SIE, 
2005). După cum se observă lesne, preţul devine o valoare variabilă 
obiectivă sau, altfel spus, ceva care se transformă după schimbul 
proprietăţii într-un fapt istoric, în vreme ce valoarea se referă la o valoare 
ipotetică convenită pentru un bun sau serviciu oferit prin intermediul 
pieţei de capital. 

Şi pentru că am amintit câte ceva despre valoarea actuală a 
societăţii, ar trebui să explicăm faptul că, din punctul de vedere al 
evaluatorilor şi societăţilor specializate pe piaţa de capital, cea mai uzitată 
noţiune este valoarea de piaţă a acţiunilor. Ea este acea sumă estimată 
pentru o proprietate (acţiune, în sensul nostru), suficientă pentru a 
justifica schimbul de proprietate între un deţinător şi un cumpărător 
interesat de preluare. Iarăşi ne întâlnim cu o sumă prezumată, adică o 
valoare plătită care, la momentul viitor, poate aduce cu sine beneficii 
rezultate prin dividende sau o valoare superioară celei investite, la 
vânzare pe piaţa bursieră (Dragotă, 2006). Deci, la nivelul pieţei de 
capital, s-ar părea că există o distincţie, o identitate proprie, între 
conceptele valoare de piaţă şi preţ. Evident, în condiţiile unei burse 
echilibrate şi stabile, cu un număr mare de participanţi pe piaţă, ofertanţi 
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şi jucători (investitori), dar – obligatoriu – în condiţii de informare corectă 
şi cu grad ridicat de transparenţă, preţul acţiunii (cursul bursier) ar 
coincide cu valoarea de piaţă (Ionescu, 2004). 

Vorbind despre valoare, o noţiune fără de care nici analiza 
fundamentală a acţiunilor, dar nici activitatea bursieră nu s-ar putea 
desfăşura, ne oprim puţin şi asupra abordărilor din contabilitatea 
internaţională privind valoarea justă (IAS 32). Valoarea justă (Dragotă, 
2006) este o sumă pentru care un activ poate fi schimbat între un vânzător 
hotărât şi un cumpărător decis, în cadrul unei tranzacţii echilibrate şi 
caracterizată de decizii liber asumate, fără constrângeri. În cazul valorii 
juste, accentul analizei se pune pe lichiditatea pieţei, analistul centrându-şi 
atenţia pe încadrarea în următoarele cazuri: 

- în cazul pieţei cu tranzacţionare activă, adică acea bursă în care 
preţurile de cotaţie sunt disponibile în mod regulat şi continuu, valoarea 
justă este asimilată, după caz, cu preţul de cumpărare (bid price, în limba 
engleză) sau valoarea de vânzare (ask price, lb. engleză); 

- în cazul pieţei inactive, se utilizează metode de analiză 
specifice, elaborate prin înglobarea a câţi mai mulţi factori de influenţă  a 
valorii preţurilor şi cu respectarea unor metodologii acceptate inter-
naţional pentru evaluarea instrumentelor financiare (Anghelache, 2004). 

Cu toate acestea, aproape toate pieţele de capital, deci şi cea 
românească, traversează momente de dezechilibru marcate fie printr-o 
mare variabilitate a cursului bursier, fenomen ce nu poate fi explicat dacă 
luăm în calcul faptul că investitorii operează pe piaţă în mod raţional, fie 
printr-o relativă asimetrie de informaţii între agenţii ce oferă servicii de 
investiţie financiară, fapt ce conduce la o evaluare diferită a cursului 
bursier al aceleiaşi acţiuni sau – nu de puţine ori – apare o inegalitate în 
puterea de negociere a investitorilor, fie că sunt ofertanţi, fie cumpărători. 

În mod curent, pentru a netezi asperităţi de acest tip se aplică o altă 
tipologie analitică asociată cu cea care recurge la indicatorul „capita-
lizarea bursieră”. El face posibilă, prin raportarea la profitul net obţinut de 
firmă, cunoaşterea randamentului câştigului asigurat de un plasament în 
acţiuni. Contrapunerea acestui randament ratei dobânzii fără risc, adică la 
cea asigurată de certificatele de trezorerie, delimitează situaţiile de 
supraevaluare de cele de subevaluare  şi prin ele dezvăluie tendinţele 
preţului în perioada următoare. Acesta va scădea când acţiunea este 
supraevaluată sau voit malversată şi va creşte în situaţia opusă. În mod 
normal randamentul asigurat de o acţiune trebuie să fie mai mare decât 
rata dobânzii fără risc pentru că respectivul plasament atrage un risc 
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adiţional care decurge din activitatea emitentului. Suplimentul de 
rentabilitate îl pretind acţionarii tocmai pentru riscul financiar şi riscul 
economic cu care se confruntă firma emitentă în care ei au investit. 
Datorită acestui fapt evoluţia randamentului câştigurilor este atât de strâns 
corelată cu rata dobânzii de referinţă încât el este cu 1-2 la sută mai mare 
când dobânzile au tendinţe de creştere, şi cu 1-2 la sută mai mic când ele 
se reduc. 

Evaluarea acţiunilor unei firme, îndeosebi a societăţilor de 
investiţii financiare, se poate face comparând ritmul schimbării preţului 
de piaţă al respectivului titlu cu activul net, căruia i se atribuie 
accepţiunea de valoare de piaţă a tuturor activelor deţinute de acea 
societate. Raportul dintre preţ şi activul net unitar se numeşte „Price-
Book-Ratio” (PBR). Corelaţia foarte puternică dintre aceşti doi indicatori, 
dovedită în mod empiric, arată că activul net unitar este un factor 
determinant al evoluţiei preţului, pe care o şi explică de altfel. Modelarea 
acestei corelaţii cu ajutorul unei ecuaţii permite efectuarea de estimări ale 
evoluţiei preţurilor. În acest scop se calculează un PBR teoretic, prin 
înlocuirea în ecuaţie a valorii efective a activului net la diferite intervale 
de timp, şi se compară cu PBR real. Diferenţa negativă dintre PBR real şi 
cel teoretic pune în evidenţă o subevaluare a acţiunii şi o probabilitate 
ridicată de creştere a preţului ei. Momentul în care se înregistrează un 
minim local, după care preţul începe să crească, poate fi interpretat ca un 
semnal de cumpărare. Abaterea pozitivă (PBR real >PBR teoretic) pune 
în evidenţă o supraevaluare temporara a acţiunii şi probabilitatea scăderii 
preţului (Stancu, 2004). Această diferenţă se accentuează până ea atinge 
maximul local, după care începe să scadă. Moment care poate fi 
interpretat ca un semnal de vânzare. 

Pe baza evoluţiei abaterilor comparativ cu preţul teoretic se poate 
determina îi orice moment probabilitatea că preţul să crească sau să scadă. 
Experienţa a arătat că un potenţial de majorare a preţului de peste 50 la sută 
constituie un semnal de cumpărare şi invers. Astfel, creşterea preţului peste 
nivelul normal (preţul teoretic = preţul normal) atrage după sine reducerea 
lui în perioada următoare. După cum creşterea activului net de-a lungul 
unui interval creează premisele pentru o majorare de durată a preţului. 

O altă alternativă modernă de evaluare a acţiunilor este cea 
asigurată de folosirea metodei randamentului asigurat de dividend şi de 
profit, care indicator se compară cu rata dobânzii fără risc. Neajunsul care 
poată să apară datorita estimării greşite a mărimii dividendului se poate 
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evita prin compararea randamentului câştigurilor cu rata dobânzii la 
trezorerie. 

M-am referit în cele de mai sus doar la piaţa acţiunilor şi nu la 
întreaga piaţă de capital, cum am fost iniţial tentat să fac, deoarece 
volumul tranzacţiilor cu alte tipuri de titluri pe piaţa secundară este încă 
nesemnificativ la noi în ţară. În plus, în această perioadă premergătoare 
integrării în Uniunea Europeană, caracterizată şi printr-o privatizare de 
proporţii, dar şi printr-o relativă exaltare la iminenţa momentului 
reincluderii în Europa civilizată, mişcarea acţiunilor între subiecţii 
tranzacţiilor arată – fiindcă ele sunt dovada proprietăţii asupra unei 
societăţi comerciale – prin preţul lor şi prin volumul tranzacţiilor nu doar 
direcţia şi amploarea schimbării proprietarului, ci şi gradul de mobilitate a 
factorilor de producţie. Or, în această perioadă, poate mai mult decât 
oricând în trecut, acest aspect al problemei are o importanţă majoră. 

Crearea pieţei de capital, mai bine spus modul în care s-a conceput 
şi s-a desfăşurat acest proces în ţara noastră, reprezintă una dintre puţinele 
realizări cu adevărat remarcabile ale ultimului deceniu. Cu ajutorul 
asistenţei acordate în valuri de specialişti din mai multe ţări cu tradiţie şi 
cu un sistem de organizare de invidiat al acestei activităţi, dar şi prin 
realele ancorări la normalitatea civilizată şi atent reglementată a pieţei 
noastre de capital din ultimele mandate CNVM, România a dobândit într-o 
perioadă foarte scurtă de timp o piaţă bursieră comparabilă, sub aspectul 
structurii, reglementărilor şi a procedeului de tranzacţionare, cu cele 
existente în ţările de origine a acestor specialişti. Iar volumul tranzacţiilor 
realizate la BVB şi pe Piaţa Rasdaq în anii 1997 – 1998 a creat unora 
sentimentul că România  poate ajunge, după acest criteriu, pe un loc în 
ierarhia mondială apropiat celui deţinut, în urma Programului de 
Privatizare în Masă, sub aspectul numărului de titluri de valoare existente 
la cei circa 16 milioane de acţionari (Prunea, 2001). 

Preţul curent de piaţă al unei acţiuni, despre care aminteam la 
început că este indiscutabil unul dintre factorii majori care influenţează 
starea acesteia, depinde de fluxurile de numerar pe care investitorul 
estimează să le încaseze dacă achiziţionează o anumită acţiune şi de 
gradul de risc al acestor fluxuri. Concluzionând, fluxurile de numerar sunt 
formate din dividendul estimat a fi obţinut în fiecare an şi în preţul pe 
care investitorul apreciază că-l va primi pentru acţiunea respectivă în 
momentul vânzării ei. Prin urmare, preţul  de piaţă al acţiunilor nu 
reflectă în mod direct mărimea, structura şi calitatea patrimoniului unei 
firme sau potenţialul ei productiv. Investitorii veritabili sau consultanţii 
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de plasament, între care un rol fundamental îl ocupă SSIF, lucrează cu 
preţul estimat sau intrinsec al unei acţiuni, determinat prin actualizarea 
valorii posibile a dividendului şi a preţului ei la sfârşitul anului. În analiza 
de faţă nu am intrat în alte detalii tehniciste ale acestui calcul, cum ar fi 
formulele privind estimarea ratei de rentabilitate cerute a unei acţiuni, 
deoarece elementele aduse în discuţie oferă date suficiente atingerii 
scopului urmărit, iar doritorului îi sta la dispoziţie literatura de 
specialitate. Am urmărit mai ales sensibilizarea cititorului relativ la 
aceasta oportunitate investiţională certă şi pe piaţa românească. 

Întorcând discuţia către estimarea dimensiunii dividendelor, am 
arătat că se pot utiliza diferite modele de evoluţie a lor. Astfel, dacă 
dividendul pe acţiune rămâne constant de la un an la altul, avem de-a face 
cu o acţiune cu ritm de creştere zero. După cum rata de creştere poate fi 
una normală sau constantă şi uneori chiar supranormală. În ţara noastră, 
mediul de afaceri ostil, cu parametri de volatilitate rar întâlniţi astăzi în 
lume, face ca problema acordării de dividende de către societăţile 
comerciale cotate la BVB să se pună mai degrabă în paranteză decât într-o 
formulă de calcul al indicatorilor enumeraţi mai sus.  

Incertitudinea care planează asupra destinelor industriei româneşti 
în general – pentru unii acest destin este deja bine conturat – şi asupra 
emitenţilor acţiunilor cu lichiditate cel puţin satisfăcătoare face ca 
rezultatele studiilor dedicate estimării preţului şi al randamentului 
investiţiilor în titluri să fie privite ca având un grad de relevanţă redus sau 
să pară inutile. Totuşi, nu trebuie uitat faptul că, prin intermediul 
autorităţilor şi al CNVM, România a făcut paşi importanţi în implemen-
tarea obligaţiilor asumate la Capitolul de negocieri nr. 3 – Libera circu-
laţie a serviciilor, precum şi nr. 4 – Libera circulaţie a capitalurilor. Din 
punctul de vedere al analizei noastre, s-ar transpune cert în faptul că şi 
ţara noastră a adoptat acquis-ul comunitar în domeniul pieţei de capital, 
precum şi măsurile specifice în direcţia întăririi capacităţii administrative 
de pe piaţa tranzacţiilor bursier (Raport de Activitate CNVM pe 2005, 
partea I, 2006). 

Accentuarea pauperizării unei mari părţi a populaţiei ţării în ultimii 
ani, şi cu deosebire în urma exploziei preţurilor din perioada preaderare, 
este o realitate incontestabilă. După cum este şi aceea că mulţi oameni şi 
numeroase firme reuşesc să facă economii sau să deţină capital disponibil. 
Cu alte cuvinte, polarizarea economică a societăţii nu este încă atât de 
profundă încât să reducă până la dimensiuni nesemnificative segmentul 
din populaţie dornic să cunoască avantajele şi riscurile oferite de diferite 
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forme şi modalităţi de investire a sumelor de bani ce rămân după acoperirea 
nevoilor de consum imediat. Structura acestui segment cuprinde nu numai 
pe cei care, desfăşurând afaceri profitabile, doresc să-şi diversifice 
activităţile pe orizontală sau pe verticală pentru a deveni mai competitivi 
pe piaţă, dar şi pe toţi aceia care vor să-şi conserve mărimea avuţiei 
deţinute în expresie bănească sau să o amplifice schimbând-o dintr-o 
formă de existenţă în alta. După cum un interes crescând faţă de 
posibilităţile de investire în bunuri uşor transformabile în bani arată şi o 
mare parte dintre deţinătorii de acţiuni obţinute în urma repetatelor 
procese de privatizare. 

În cele de faţă ne-am propus să oferim tuturor acestor potenţiali 
investitori o imagine mai detaliată asupra obiectivelor disponibile pentru 
plasarea capitalului deţinut, ca şi despre modul în care ele trebuie 
selectate pentru a asigura rate superioare de revenire. Am dat scurte 
explicaţii privind terminologia de bază şi cele mai uzuale metode din 
analiza fundamentală bursieră. Încheiem prin a supune atenţiei câteva 
considerente pe marginea problematicii investiţiilor personale. Astfel... 

Depozitul bancar este cea mai accesibilă, mai comodă şi mai 
obişnuită formă de investire a economiilor mărunte. Dar siguranţa pe care 
o oferă depozitul bancar la termen se asociază adesea cu câştiguri 
nesemnificative sub formă de dobânzi, îndeosebi când rata inflaţiei este în 
creştere şi cu un grad de lichiditate relativ redus. Ceea ce înseamnă că 
deponentul care doreşte să utilizeze banii din contul său înainte de 
scadenţă pierde diferenţa dintre dobânda la termen şi cea la vedere. Fiind 
o formă pasivă de plasament, depozitul bancar este puţin preferat de 
investitorii dispuşi să-şi ia soarta în propriile mâini şi să depună eforturi 
pentru a identifica şi apoi pentru a încerca să valorifice cele mai 
favorabile alternative de afaceri existente. Ei cred, şi pe bună dreptate, că 
fructificarea directă a capitalului propriu este de preferat celei realizate de 
intermediari financiari de tipul băncilor. Câştigul pe unitate bănească 
investită poate fi mai mare când finanţarea se face printr-o legătură 
nemijlocită între posesorul de capital şi utilizatorul acestuia în activităţi 
productive. Explicaţia o găsim şi în faptul că se evită, astfel, comisioanele 
bancare şi costul diferenţei dintre dobânda percepută de bancă la creditele 
acordate şi dobânda atribuită de ele la depozitele din care se fac 
împrumuturi. 

Investitorii mărunţi în acţiunile societăţilor comerciale sau în alte 
titluri financiare emise de acestea ajung parteneri asociaţi cu ceilalţi 
proprietari, fiindcă împart riscul cu ei şi cu managerii firmelor finanţate 



România în Uniunea Europeană. Potenţialul de convergenţă 

 

184

184

astfel. În această calitate, ei sunt  îndreptăţiţi să pretindă dividende şi au 
posibilitatea să exercite un control asupra  calităţii managementului socie-
tăţilor în care au investit cumpărând acţiuni. Riscul pe care şi-l asumă este 
mai mare în acest caz şi pentru că întregul câştig al acţionarilor provine 
numai din dividende, nu şi din diferenţele de preţ care se pot obţine dacă 
acţiunile s-ar tranzacţiona pe piaţa bursieră. În plus, lichiditatea acţiunilor 
necotate la bursă este mică, din care motiv, la nevoie, ele nu se pot 
transforma repede în bani. 

Plasamentele în titluri financiare pot fi încununate de succes doar 
dacă investitorii, indiferent de mărimea lor, dispun de informaţii 
suficiente şi relevante despre starea firmelor cotate la bursă şi a ramurii 
din care ele fac parte. Această problemă am tratat-o deja, pe larg. Fiecare 
întreprindere parcurge, ca de altfel tot ce este viu, un ciclu în existenţa sa. 
Creşterile economice sunt urmate întotdeauna de perioade de declin. De 
aceea este necesar să se cunoască faza ciclului economic în care se află 
firma emitentă pentru a se putea obţine avantaje de preţ în calitate de 
cumpărător sau vânzător al acţiunilor ei. Dacă avem în vedere şi 
oscilaţiile stării psihice a investitorului sau ale celui care comercializează 
titlurile putem spune că şi preţul acţiunilor celor mai bine administrate şi 
mai profitabile firme sunt expuse riscului de piaţă. Ar fi o mare greşeală 
să se creadă că întreprinderile noi, cu potenţial de creştere rapidă, datorită 
tehnologiei folosite şi cererii mari la care se raportează produsele lor, sunt 
mai sigure. Sau că nu se pot obţine câştiguri bune şi prin cumpărarea la un 
preţ mic a acţiunilor unor societăţi comerciale care nu merg bine în 
momentul de faţă. Achiziţiile de acest fel sunt recomandate, mai ales, 
când se întrevede perspectiva ca firma aflată în impas să fie preluată de o 
societate performantă şi cu o cifră de afaceri de mari dimensiuni. 

Atractivitatea acţiunilor marii majorităţi a societăţilor cuprinse în 
procesul de privatizare în masă cred că este un fapt la nivelul simţului 
comun al celor care dispun de un capital disponibil cât de mic. Ca şi în 
oricare altă împrejurare de viaţă, şi în cazul acestor acţiuni se verifică 
postulatul că tot ce se obţine uşor are valoare redusă. Preţul scăzut al 
acţiunilor de pe piaţă se explică mai degrabă prin obţinerea lor gratuită 
decât printr-o perspectivă sumbră a societăţilor care le-au emis, ca şi prin 
convingerea, total greşită, a omului de rând că preţul lor nu va creşte şi, ca 
atare, devalorizarea continuă a monedei naţionale justifică vinderea lor 
mai bine astăzi decât în viitor. O mulţime de investitori străini au o părere 
despre această problemă diametral opusă enormei mase de acţionari 
români şi lansează ordine de cumpărare de o valoare incredibil de mare. 
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Ei au aflat de la consultanţii autohtoni bine plătiţi că indicatorul preţ-câştig, 
care reflectă valoarea intrinsecă a acţiunilor, calculat ca raport între preţul 
de piaţă  al acţiunilor firmelor şi profitul care provine pe o acţiune, este de 
circa şase ori mai mic decât în Polonia şi de zece ori mai mic decât în 
Ungaria. O valoare mică dezvăluie perspectiva unei creşteri iminente a 
preţului acţiunilor ca urmare a unei relansări previzibile a activităţii 
economice într-un orizont temporal foarte apropiat. Lucru perfect 
realizabil la noi dacă avem în vedere numai trei considerente: calitatea 
aparatului de producţie, a managementului şi câştigarea autonomiei 
decizionale a agenţilor economici reprezentativi pentru economia 
naţională. 

Chiar dacă acţiunile existente pe piaţă sunt subevaluate, ele nu 
trebuie achiziţionate la întâmplare. Vor obţine câştiguri substanţiale cei 
care investesc în firme care se aşteaptă să realizeze o creştere accelerată a 
veniturilor ca urmare a cererii de piaţă nesatisfăcută faţă de produsele şi 
serviciile lor. După cum este bine să fie identificate şi societăţile comer-
ciale aflate într-un proces de restructurare financiară sau de achiziţie ori 
arbitraj. Surprize dintre cele mai plăcute pot oferi firmele ce se află în 
situaţii speciale după schimbări favorabile la nivelul managementului 
general şi al celui intern, ca şi în domeniul reglementărilor privind taxa pe 
valoarea adăugată, accizele şi alte relaţii cu bugetul statului. 

În cazul acţiunilor noi şi al obligaţiunilor care se emit pentru a 
finanţa diferite proiecte, problema alegerii devine mai complexă, 
deoarece trebuie identificată şi analizată destinaţia capitalului suplimentar 
obţinut prin respectiva ofertă de titluri. Necesitatea acestei cercetări este 
impusă de faptul că riscul pe care-l generează fiecare investiţie variază în 
funcţie de scopul ei. Astfel sunt investiţiile destinate intrării pe piaţă a 
unei firme în întregul ei ori cu un nou produs sau plasamentul în firme 
tinere care încă n-au obţinut profit, dar sunt pe deplin operaţionale, 
investiţii care prezintă un risc ridicat. Este firesc să se întâmple aşa, 
deoarece intrarea pe piaţă este un proces dificil, iar când societăţile sunt 
tinere coeficientul de risc este ridicat, pentru că investitorul nu 
beneficiază de informaţii suficiente pentru fundamentarea analizelor şi a 
prognozelor care se impun înainte de luarea deciziei.  

Un grad de risc mediu oferă investiţiile pentru compensarea 
datoriilor unei societăţi comerciale cu tradiţie şi cu o bună profitabilitate 
în anii din urmă, dar care momentan are debite mari datorită creditelor 
contractate. În aceeaşi categorie de risc poate fi inclus şi plasamentul de 
salvare sau de sprijin al echipei manageriale a unei firme care 
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funcţionează nesatisfăcător. Dar, de regulă, relansarea activităţii unei 
societăţi comerciale nu poate avea loc decât prin schimbarea echipei 
manageriale care n-a dat randament. Investiţii mai sigure sunt cele care se 
fac pentru achiziţionarea în întregime a unei întreprinderi sau numai a 
pachetului majoritar de acţiuni. O formă mai specială de achiziţie, tot mai 
frecventă în ţările dezvoltate, este aceea făcută de către o echipă mana-
gerială din interiorul sau din afara firmei. Dacă societatea comercială este 
deja ancorată în mediul economic şi membrii unei astfel de echipe sunt 
renumiţi prin calităţile lor manageriale, riscul investiţiei în acţiunile ei 
este redus.  

Pentru un investitor de anvergură, problema riscului investiţiilor pe 
piaţa de capital se pune oarecum diferit, deoarece el are posibilitatea să-şi 
formeze un portofoliu de titluri. Iar dacă reuşeşte să îşi stabilească, direct 
sau cu ajutorul unui consultant de plasament, o structură flexibilă a 
portofoliului, şi nu una după o schemă concepută a priori, riscul general al 
investiţiei se reduce mult. Explicaţia o găsim în faptul confirmat de 
calcule laborioase, ca şi de practică de altfel, că portofoliul de titluri, 
constituit după anumite reguli speciale încât componentele sale ajung să 
fie afectate în direcţii opuse de anumite evenimente viitoare, este mai 
puţin riscant decât titlurile individuale din cadrul lui. De unde se poate 
trage concluzia că un mijloc de asigurare împotriva riscului este şi acela 
de a păstra titluri cu riscuri compensate.  

Nu cred că este lipsită de interes, pentru investitorii mici, ca şi 
pentru cei mari, cunoaşterea clasificării oficiale a riscurilor diferitelor 
active financiare. Aceasta oferă şi o perspectivă utilă, care este totodată şi 
o recomandare autorizată a direcţiilor în care este bine să se investească. 
Însă plasamentul trebuie să aibă loc în consonanţă obligatorie cu nivelul 
propensiunii pentru risc al persoanei în cauză. Banii sub formă de 
numerar, disponibilul în cont, obligaţiunile şi bonurile de tezaur garantate 
de guvern comportă un risc egal cu zero. Precizarea este corectă numai 
dacă se face abstracţie de rata inflaţiei. Un risc scăzut generează 
depozitele bancare, certificatele de depozit şi obligaţiunile municipale. 
Într-o categorie de risc mediu se pot include obligaţiunile societăţilor 
comerciale deschise, adică a acelor firme care şi-au vândut acţiunile la 
populaţie prin ofertă publică sau le-au înstrăinat la schimb cu titlurile de 
proprietate. Tot în această categorie se pot include şi valorile mobiliare 
care se tranzacţionează pe pieţe supravegheate cum sunt Bursa de Valori 
Bucureşti şi Piaţa RASDAQ.  
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Aminteam la început că Bursa de Valori este o piaţă suprainformată, 
care ne copleşeşte şi ne inundă cu evenimente asupra cărora nu putem 
reflecta cu calm, cu stăruinţă şi cu seriozitate pentru a decide care 
operaţiune este oportună şi care nu. Activitatea bursieră se desfăşoară nu 
doar cu o viteză ameţitoare şi pe numeroase planuri, dar şi într-un mediu 
marcat de o înaltă incertitudine, datorită schimbărilor neprevăzute care au 
loc în plan economic şi politic, în domeniul legislativ şi în tehnologie, în 
conducerea şi organizarea sistemelor de producţie, ca urmare a deciziilor 
privind expansiunea, modernizarea, fuziunea firmelor emitente şi chiar în 
modificarea calităţii şi a numărului locurilor de muncă dintr-o societate 
cotată la bursă. Cursul bursier înregistrează şi reflectă într-o măsură greu 
detectabilă toate aceste extrem de numeroase fapte, fenomene şi conexiuni. 
Din care motiv, cei care fac operaţiuni pe piaţa bursieră depun eforturi 
intelectuale şi acţionale deosebite pentru a anticipa tendinţele cursurilor 
valorilor mobiliare tranzacţionate şi pentru a atrage, trata şi plasa în titlurile 
cotate economiile şi capitalurile disponibile. 

Analiza şi predicţia evoluţiei cursului unui anumit titlu financiar 
ridică probleme deosebite, deoarece modelele deterministe nu pot fi luate în 
considerare în aplicaţiile actuale, din cauza incertitudinii care caracterizează 
desfăşurarea evenimentelor într-un sistem cu mare volatilitate, cum este cel 
al economiei din zilele noastre. Dacă contextul economic, social şi politic n-ar 
fi într-o accelerată schimbare, s-ar putea opera cu instrumente capabile să 
conducă spre concluzii certe privind evoluţia şi nivelul cursului, fără a 
depune un efort de formalizare deosebit. 

Nici modelele probabilistice nu au o utilizare prea largă datorită 
aceleiaşi raţiuni: evenimentele care influenţează mărimea preţului unui titlu 
nu au un caracter repetitiv, nu se succed în condiţii bine determinate. Astfel 
că utilizarea rezultatelor provenite din calcule poate conduce la obţinerea 
unui câştig doar dacă fenomenele ce influenţează cursul se repetă în condiţii 
identice cu cele anterioare, în care s-au făcut estimările. Coincidenţă extrem 
de greu, dacă nu chiar imposibil de realizat pe piaţa de capital. 

În cazul în care s-ar opera cu mărimi care se înscriu în domeniul 
certitudinii, am putea spune, bunăoară, că scăderea cursului se produce când 
cererea faţă de un anumit titlu devine mai mică decât oferta. Este evident că 
afirmaţia nu poate mulţumi pe niciun investitor şi, ca atare, ea trebuie 
nuanţată. A ordona declanşarea unei anumite operaţiuni bursiere după ce s-a 
constatat că s-a modificat sensul evoluţiei pieţei echivalează cu obţinerea 
unei rate acceptabile a câştigului sub nivelul ratei probabile reieşite din 
calcule fundamentate pe condiţiile date. Afirmaţiile taxative de genul „vând 
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acţiuni PPP pentru că preţul lor scade“ se bucură de o preţuire redusă în 
lumea bursei. Specialiştii au în vedere mai degrabă „probabilitatea scăderii 
cursului“ când dau ordine de vânzare decât constatarea acestei scăderi. Nu 
vom insista asupra dificultăţilor practice insurmontabile de a obţine valori 
de probabilitate valide pentru mărimi viitoare cum ar fi, de exemplu, 
dimensiunea cererii ori a ofertei într-o perspectivă temporară oarecare, faţă 
de un anumit titlu sau în legătură cu mărimea dividendelor obţinute de pe 
urma lui. De fapt, utilizarea legii probabilităţii în versiunea clasică, potrivit 
căreia variabilele au o distribuţie normală, reprezintă, de cele mai multe ori, 
un exerciţiu pur formal, fără contact cu realitatea. Iar enunţurile, respectiv 
recomandările, care se pot face pornind de la rezultatele obţinute în acest fel 
nu sunt deloc apreciate, nici onorante şi cu atât mai puţin folositoare 
investitorilor, deoarece coordonatele vieţii financiare se caracterizează prin 
tendinţa spre rentabilitate, brokerii fiind obligaţi să ia decizii pentru un 
viitor incert, supus schimbărilor rapide şi neprevăzute. Or, această 
proprietate situează problemele bursiere în domeniul incertitudinii şi face 
necesară realizarea unor previziuni asupra evoluţiei imediate a pieţei şi 
asupra conjuncturii bursiere viitoare, pornind de la elemente care reflectă 
cât mai corect aceste circumstanţe caracterizate prin nesiguranţă. 
Identificarea acestor elemente, cuantificarea şi prelucrarea lor, ca şi 
interpretarea rezultatelor cer un mare efort pentru elaborarea unui aparat 
conceptual şi a unui program informaţional corespunzător. 

Deoarece disponibilitatea actorilor pieţei de capital în acest domeniu 
este foarte inegal repartizată şi de multe ori slab reprezentată profesional, ei 
se mulţumesc cu posibilitatea oferită de analiza tehnică pentru a investiga 
schimbările pe termen scurt ale cursurilor titlurilor cotate la bursă şi pentru 
a desprinde tendinţele şi variaţia preţului valorilor mobiliare. În 
desfăşurarea analizei tehnice un rol deosebit de important îl au indicii 
bursieri. De altfel, ei reprezintă repere indispensabile în efectuarea unor 
previziuni corecte asupra evoluţiei cursurilor titlurilor cotate le bursă, 
deoarece fiecare valoare mobiliară urmează, mai mult sau mai puţin exact, 
tendinţele indicelui bursier. Sunt rare cazurile în care cursul unui titlu are o 
evoluţie opusă indicelui bursier. 

Indicii bursieri sunt expresii numerice ale fenomenului bursier, ale 
laturii sale cantitative într-o anumită zi. Modul lor de calcul nu urmează 
metodologia consacrată în statistica pentru indici, încât denumirea de 
„indice“ în acest caz are acoperire ştiinţifică doar dacă sunt priviţi prin 
prisma analizei care se poate face cu ajutorul lor fenomenului la care se 
referă. Fiindcă în loc să rezulte, ca şi oricare alt indice, din compararea a 
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două niveluri diferite ale caracteristicii studiate, indicii bursieri sunt 
rezultatul unei metodologii relativ complicate, eşalonată pe mai multe 
etape. Nici n-ar fi putut fi altfel câtă vreme se doreşte ca ei să reflecte cât 
mai exact fluctuaţiile activităţii economice şi ale procesului de capitalizare 
bursieră prin prisma modificării structurale a coordonatelor pieţei bursiere. 

În termenii cei mai generali, modificarea acestei structuri înseamnă 
schimbarea raportului dintre cererea şi oferta de titluri. La rândul lui, sensul 
evoluţiei acestui raport influenţează performanţa pieţei bursiere deoarece, 
spre exemplu, când oferta de titluri devansează cererea, cursul acestora va 
înregistra o tendinţă de scădere, reflectând, de fapt, erodarea sau 
reorientarea preferinţei investitorilor dinspre piaţa bursieră către alte 
oportunităţi de afaceri, decât plasarea în valori mobiliare cotate. Întotdeauna 
reţinerea de a investi în titluri financiare sau reorientarea capitalurilor de pe 
piaţa de capital vor fi decizii în strânsă legătură cu fenomenele de recesiune, 
manifestate ori numai presupuse. 

Având o importanţă atât de mare, este firesc ca actorii pieţei bursiere 
să dorească cunoaşterea evoluţiei raportului dintre cererea şi oferta de 
titluri. Acest lucru se face cu ajutorul indicelui bursier. Însă el va reflecta 
tendinţele pieţei nu în mod direct, ci prin intermediul cursului bursier. 
Utilizarea cursului bursier pe post de ecran reflectorizant al stării pieţei nu 
reprezintă un procedeu cu conotaţii neştiinţifice, deoarece pentru fiecare 
acţiune cotată preţul exprimă preferinţa faţă de societatea emitentă, iar 
ansamblul cursurilor, redat sintetic prin intermediul indicelui bursier, arată 
predilecţia medie a deţinătorilor de capital de a investi în valori mobiliare. 
Opţiune sinonimă cu cererea pe această piaţă.  

Pentru a se simplifica procedura de calcul al indicelui bursier, de 
regulă, nu se iau în considerare cursurile tuturor titlurilor cotate la o 
anumită bursă, ci doar cele mai importante. Asigurarea reprezentativităţii 
indicelui se face eşalonând calculul lui în trei etape. Mai întâi, se selectează 
un număr de titluri – 10 în cazul Bursei de Valori Bucureşti – apreciate a 
putea furniza cele mai revelatoare şi mai exacte informaţii cu privire la 
ansamblul tranzacţiilor de la bursă. Aceste 10 acţiuni, care formează 
portofoliul indicelui BET (Bucharest Exchange Trading), s-au selectat după 
următoarele criterii: 1. Acţiunile trebuie să fie cotate în categoria I a BVB; 
2. Acţiunile trebuie să deţină cea mai mare capitalizare bursieră şi, totodată, 
suma capitalizării firmelor ale căror acţiuni sunt incluse în portofoliul 
indicelui să depăşească 60 la sută din capitalizarea bursieră totală; 3. 
Acţiunile trebuie astfel alese încât să se asigure diversificarea portofoliului 
indicelui; 4. Acţiunile trebuie să fie cele mai lichide, caracteristică apreciată 
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prin totalul valorii tranzacţiilor pe acţiunea respectivă şi prin suma valorii 
totale a tranzacţiilor acţiunilor din portofoliul indicelui, care trebuie să fie 
de cel puţin 70% din întreaga valoare tranzacţionată. Reprezentativitatea 
indicelui BET, faptul că el este un indice naţional, este asigurată prin 
structura pe ramuri a societăţilor ale căror acţiuni sunt incluse în portofoliul 
său. 

Putem întări afirmaţiile noastre anterioare susţinând că indicii 
reprezintă un instrument indispensabil în studierea desfăşurării proceselor 
economice din spaţiul naţional şi, îndeosebi, a celor de pe piaţa de capital, 
deoarece ei cumulează influenţa a numeroşi factori, pe cât de diferiţi, pe atât 
de greu cuantificabili. Dar nu trebuie să absolutizăm această capacitate a lor 
şi să credem că întreaga analiză bursieră se poate reduce la studiul evoluţiei 
indicilor sau că folosirea indicelui este accesibilă oricui. Avansăm acest 
punct de vedere convinşi fiind că indicii nu pot încorpora influenţa tuturor 
factorilor ce-şi pun amprenta asupra evoluţiei activităţii unei burse de valori 
şi mai susţinem că indicii îşi vor descoperi pe de-a-ntregul semnificaţia doar 
în faţa celor care vor reuşi să le descopere amploarea şi sensul influenţelor 
pe care le suportă, precum şi a determinanţilor variaţiilor primare, 
secundare şi pe diferite orizonturi temporare. În contextul apropiatei 
includeri a României în Uniunea Europeană, considerăm că o creştere a 
gradului de informare a populaţiei autohtone privind oportunităţile existente 
pe piaţa de capital, autohtonă sau nu, creşte dimensiunea necesară de 
adaptabilitate la schimbare, făcând eforturile postaderare mai permisive. 
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Abstract. In transition, the Romanian economy advanced the 

development prudent macroeconomics policies and implemented 
structural reforms in the market for goods, labour and financial products. 
In this paper, we make an analysis of the principal challenges for the 
admittance in European Union. Can Romanian economy obtain a grow 
faster convergence? The nominal and real convergence must be touched 
faster because this processus supposes stability prices, the financial 
soundness indicators, the need to stabilize exchange rate. In addition, the 
real convergence with European Union is very important. 
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Anul 2006, în România, se caracterizează printr-o intensă 

activitate de pregătire pentru aderarea ţării la Uniunea Europeană. 
Autorităţile, întreaga societate, depun eforturi susţinute pentru 

înfăptuirea angajamentelor luate pentru realizarea criteriilor politice, 
economice etc. prevăzute pentru perioada de preaderare. Reprezentanţii 
Uniunii Europene, comisari, europarlamentari sosesc în România şi 
analizează cu autorităţile române stadiul îndeplinirii obiectivelor 
convenite, formulează critici, fac recomandări, adresează îndemnuri 
repetate pentru impulsionarea reformelor şi măsurilor necesare, astfel ca 
aderarea să aibă loc la termenul stabilit prin Tratatul de aderare, semnat în 
aprilie 2005. Aderarea României la 1 ianuarie 2007 va confirma 
îndeplinirea condiţiilor stabilite de Uniunea Europeană pentru statele 
candidate pentru a deveni membre ale UE, conform criteriilor de la 
Copenhaga, astfel: 
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1. Stabilitatea instituţiilor ce garantează democraţia, statul de 
drept, drepturile omului şi protecţia minorităţilor; 

2. Existenţa unei economii de piaţă funcţionale şi capacitatea de a 
face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei din Uniunea Europeană; 

3. Capacitatea de asumare a obligaţiilor de stat membru, inclusiv 
cele privind aderarea la obiectivele uniunii politice, economice şi 
monetare (implementarea acquis-ului comunitar. 

Paralel cu pregătirile pentru aderare la Uniunea Europeană, pe plan 
mondial, la nivelul statelor-naţiune şi al instituţiilor internaţionale au loc 
cercetări intense pentru a se găsi soluţii unor probleme globale care 
afectează, într-un fel sau altul, toate ţările lumii. 

Sfârşitul secolului XX şi începutul de secol XXI se caracterizează 
prin  accentuarea proceselor de integrare regională şi la nivel mondial. 
Este vorba de integrarea diferitelor activităţi umane pe plan politic, 
economic, financiar, tehnologic şi cultural, având drept scop adâncirea 
colaborării şi cooperării între diferite state naţionale şi zone geografice, 
pentru a asigura o dezvoltare durabilă economică şi socială, cu eficienţă 
sporită pentru ameliorarea vieţii oamenilor. 

Procesul de integrare regională este rezultatul consensului unor 
eforturi statale concretizate sub forme instituţionalizate suprastatale la 
nivel regional.  

În lucrarea „20 probleme globale. Al doisprezecelea ceas. 20 de 
ani pentru a le rezolva”, autorul Jean-Fracois Risehard, funcţionar la 
Banca Mondială, referindu-se la viitorul omenirii, spune că: „în următorii 
douăzeci de ani, două mari forţe vor transforma în profunzime lumea de 
astăzi: Expansiunea demografică pe o planetă ajunsă la limita 
capacităţilor sale şi Noua economie mondială radical diferită, aflată în 
curs de apariţie. Amploarea şi rapiditatea acestor fenomene vor fi fără 
precedent”. Concomitent cu efortul instituţiilor umane de a se adapta la 
aceste două forţe, aceste instituţii au de făcut faţă unor trei noi realităţi: 
perimarea structurilor ierarhice, epuizarea resurselor statului-naţiune şi 
ştergerea frontierelor dintre sectorul public, cel privat şi societatea civilă 
(Richard, 2004) (Richard, 2004). În acelaşi timp, autorul atrage atenţia 
„să nu ne lăsăm înşelaţi de conceptul de globalizare, pentru că, la fel ca 
toate conceptele atotcuprinzătoare, acestea generează mai multă confuzie 
decât claritate. Oricum te-ai întoarce, vezi cum conceptul de globalizare 
provoacă un fel de paralizie cerebrală. El duce la erori de diagnostic, la 
vânătoarea de vrăjitoare, la confuzii spectaculoase. Dezbaterea se 
împotmoleşte, iar singurul rezultat este că ni se abate atenţia de la 
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provocarea cea mai presantă care ne confruntă astăzi: rezolvarea 
problemelor globale”. 

Explozia demografică nu generează decât tensiuni. A doua forţă – 
Noua economie mondială – creează o combinaţie de tensiuni şi oportunităţi. 
Autorul subliniază că „Planeta noastră, care era deja suprasolicitată de cele 
5 miliarde de locuitori din 1990 şi care adăposteşte astăzi 6 miliarde, va 
număra aproximativ 8 miliarde de oameni în jurul anilor 2020-2025, în mai 
puţin de o generaţie, ca să ajungă la 9-10 miliarde de locuitori în a doua 
jumătate a acestui secol, după care ar putea să scadă. 

Creşterea populaţiei va duce la creşterea nevoilor de alimente, de 
energie, ceea ce va determina tensiuni la nivel regional, va amplifica 
emigraţia, îmbătrânirea în unele ţări etc. 

La scară planetară, inegalităţile sunt atât de puternice încât 20% 
din populaţia mondială (locuitorii din ţările bogate şi cei mai înstăriţi din 
ţările sărace) consumă peste 80% din bunuri şi servicii. Deja, aproape trei 
miliarde de persoane (jumătate din populaţia globului) dispun de mai 
puţin de 2 dolari pe zi, iar 1,2 miliarde trăiesc într-o sărăcie absolută cu 
mai puţin de 1 dolar pe zi”. 

Cea de-a doua forţă – Noua economie mondială – este propulsată, 
aşa cum prezintă autorul, de două motoare: revoluţia economică, adică 
economia de piaţă în care trăiesc aproape şase miliarde de oameni, faţă de 
un miliard şi jumătate acum 25 de ani, şi revoluţia tehnologică, în centrul 
căreia se află telecomunicaţiile şi tehnologiile informatice cu produsele 
lor realizate la costuri scăzute. 

Instituţiile regionale, respectiv regionalizarea, reprezintă, în 
general, calea prin care statele îşi găsesc locul în economia mondială sau 
mai bine zis în Noua economie mondială. 

Atât instituţiile regionale, cât şi economia mondială se bazează pe 
o serie de modalităţi de acţiune între care menţionăm: competiţia, 
negocierea, dialogul, referendumul consultativ, mitingurile, 
demonstraţiile, grevele şi altele. 

 
Competiţia – baza succesului integrării. Strategia dezvoltării  
durabile 
 
Integrarea în instituţiile regionale, ca şi în economia mondială, 

depinde de nivelul de competitivitate al fiecărei ţări. Cine nu este 
competitiv nu rezistă pe pieţele regionale şi nici în economia mondială, 
este marginalizat, rămâne la periferia societăţii umane. 
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Competiţia constă în capacitatea de a rezista presiunii concuren-
ţiale a forţelor pieţei. Ea se manifestă atât la nivelul agenţilor economici, 
cât şi la extern. Rezistă cel care este performant, care se modernizează, 
care lucrează productiv şi eficient, care reuşeşte să crească productivitatea 
muncii şi deci rentabilitatea. 

Competiţia reprezintă singura modalitate de acţiune în instituţiile 
regionale şi în cadrul economiei mondiale pentru creşterea economică 
durabilă, crearea de noi locuri de muncă, ridicarea nivelului de trai. 

Integrarea diferitelor aspecte ale vieţii pe planetă (în plan 
economic, financiar, tehnologic şi cultural) înlesneşte tuturor statelor, 
inclusiv celor rămase în urmă în procesul istoric de dezvoltare economică 
şi socială, să aibă acces mai uşor la sursele cunoaşterii, la noile tehnologii 
care le permit o dezvoltare economico-socială mai puternică.  

Experienţa arată că trăsăturile de bază ale integrării sunt: 
unificarea şi liberalizarea pieţelor prin eliminarea barierelor din calea 
liberului schimb, din calea circulaţiei bunurilor, serviciilor şi capitalurilor, 
a persoanelor şi cunoştinţelor ştiinţifice. 

Este important de precizat că liberalizarea pieţelor nu aduce 
automat rezolvarea problemelor economico-sociale. Dimpotrivă, 
liberalizarea este însoţită de efecte negative, dacă ţările care îşi 
liberalizează pieţele nu pregătesc condiţiile necesare pentru a rezista 
concurenţei, apar dezechilibre greu de stăpânit. 

Sarcina majoră a integrării şi mondializării este de a asigura un 
mediu stabil sub aspect politic, economic şi social, pătrunderea cuceririlor 
ştiinţifice, a civilizaţiei în statele membre. Pentru a atinge aceste 
obiective, integrarea foloseşte o serie de restricţii, este însoţită de o 
mulţime de riscuri (globalizarea a adus cu sine creşterea inegalităţilor în 
distribuirea bunăstării, polarizarea şi mai accentuată a bogăţiei şi sărăciei 
şi insecuritate socială). 

Problema care se pune este găsirea soluţiilor pentru evitarea 
riscurilor şi a consecinţelor lor. Una dintre căi o reprezintă elaborarea 
unor obiective strategice ale dezvoltării economiei, care să permită 
transformarea structurală a României, respectiv elaborarea unei viziuni pe 
termen mediu şi lung care să armonizeze cerinţele şi direcţiile dezvoltării 
României cu cele ale integrării euro-atlantice. Acest lucru se poate realiza 
prin elaborarea unei Strategii privind Dezvoltarea Durabilă a României, 
care să vizeze în mod deosebit diminuarea decalajelor istorice de 
dezvoltare, punând mai bine în valoare eforturile în plan intern, conjugate 
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cu şansele şi avantajele nete pe care ni le poate oferi procesul de integrare 
europeană. 

Potrivit cercetărilor şi experienţei mondiale, Strategia Dezvoltării 
Durabile este chemată să răspundă la trei probleme, la trei domenii 
importante: economic, social şi de mediu. Obiectivele de natură 
economică urmăresc reducerea decalajelor economice care despart 
România de ţările dezvoltate. Pentru aceasta, accentul se impune a fi pus 
pe dezvoltarea şi modernizarea industriei, agriculturii, amplificarea 
contribuţiei parteneriatului public-privat în formarea produsului intern 
brut. 

Problemele economice şi sociale se impun a fi corelate cu cele de 
mediu. Cercetările pe plan internaţional subliniază că emisiile de gaze cu 
efect de seră, deşeurile şi alte materiale nocive au consecinţe asupra 
biodiversităţii, asupra eroziunii solului, infestării aerului şi apei etc. 

Iată de ce este necesar ca elaborarea Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă să se bazeze pe cerinţele şi consecinţele problemelor din cele trei 
domenii de bază: economic, social şi de mediu. 

Integrarea reprezintă un mijloc de asigurare a condiţiilor pentru 
dezvoltarea durabilă a economiei şi societăţii româneşti.  

Integrarea este un parteneriat de pe urma căruia România trebuie 
să realizeze maximum de beneficii nete. Aceasta depinde, în primul rând, 
de efortul şi contribuţia românilor.  

 
Prin aderare, legea europeană primează în raport cu legea  
naţională 
 
Este de menţionat, în acest context, că prin semnarea Tratatului de 

aderare la 25 aprilie 2005, România s-a angajat să respecte instrumentele 
juridice ale Comisiei Europene, regulamentele, directivele şi deciziile 
acesteia. 

Potrivit art.1 din Tratatul de aderare, România devine parte la 
tratatul de instituire a Constituţiei pentru Europa şi la Tratatul de 
instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, astfel cum sunt 
acestea modificate şi completate. 

Art.10, Principiile fundamentale din cadrul Titlului III „compe-
tenţele Uniunii”, din Constituţia Europeană menţionează următoarele: 

„Constituţia şi legile adoptate de instituţiile Uniunii în exercitarea 
competenţelor conferite lor vor fi prioritare legilor din statele membre". 
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Constituţia şi celelalte documente ale Uniunii Europene 
reglementează „exercitarea în comun a suveranităţii statelor membre", 
respectiv punerea în comun a unor prerogative ale statelor membre, 
precum şi competenţele Comisiei de monitorizare ca „garant al Trata-
tului” privind „punerea în aplicare a anumitor politici” (de exemplu, 
politica agrară, concurenţa etc.). În acest context, este de menţionat că 
după aderare statele membre continuă să fie independente, să-şi manifeste 
suveranitatea şi atribuţiile, să aibă constituţii proprii, în concordanţă cu 
prevederile Constituţiei UE prin însuşirea acquis-ului comunitar. 

În legătură cu acest aspect, un analist militar român sublinia că: 
„Opţiunea românească privind viitorul Uniunii Europene trebuie 
fundamentată prin prisma interesului naţional în raport cu Proiectul 
Constituţiei Europene. În acest sens, este important să identificăm 
interesul naţional în raport cu fiecare element al viitoarei construcţii 
europene. România şi-a însuşit conceptul potrivit căruia în viziunea 
continentală Uniunea Europeană funcţionează după un sistem juridic în 
care legea europeană primează în raport cu legea naţională, un sistem 
instituţional în care decizia fiecărui stat poate fi blocată de decizia 
majorităţii, un executiv care, odată numit, este independent de guvernele 
naţionale şi răspunde în faţa parlamentului ales şi, nu în ultimul rând, are 
propriile resurse financiare". 

Până la aderare, efortul important urmează să fie depus în România 
pentru realizarea reformelor cuprinse în documentele de negociere, 
pentru ca în momentul aderării şi după aceasta, ţara noastră să facă faţă 
concurenţei. Acest efort este cu atât mai mare cu cât economia naţională 
se găseşte la o mare distanţă privind nivelul de dezvoltare faţă de ţările 
membre UE. 

Potrivit datelor statistice publicate de Comisia Europeană, 
produsul intern brut, exprimat la standardul puterii de cumpărare, 
reprezenta în 2004 numai 28,8% din media UE-15 şi 31,1% din media 
UE-25, faţă de 23% şi, respectiv, 25% în 2000. România continuă să se 
plaseze în urma tuturor noilor state membre, decalajul pe care trebuie să-l 
recupereze fiind semnificativ. 

 
Obiectivele strategice din programul economic de preaderare  
să fie realizate întocmai 
 
Un document de anvergură şi de maximă importanţă în demersul 

României de aderare la UE îl reprezintă Programul economic de Prea-
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derare pe perioada 2005-2007 actualizat, care a fost aprobat la 17 februarie 
2005 şi transmis Comisiei Europene. 

Acest program evidenţiază într-un cadru unitar şi corelat politicile 
economice ce urmează să fie implementate pentru îndeplinirea criteriilor 
economice de aderare şi pentru pregătirea economiei în vederea integrării 
în piaţa unică europeană. 

Obiectivele strategice în acest program se referă la îmbunătăţirea 
funcţionării pieţelor (respectiv a pieţei bunurilor şi serviciilor, pieţei 
financiare şi de capital, pieţei muncii), astfel încât acestea să devină un 
factor stimulator tot mai important al dezvoltării economice durabile, ceea 
ce presupune o politică activă de concurenţă, o politică restrictivă a 
ajutorului de stat, reguli transparente pentru achiziţii publice şi bariere 
administrative minime pentru afaceri. 

Îmbunătăţirea performanţelor macroeconomice reprezintă un alt 
obiectiv strategic. În legătură cu aceasta atrage atenţia că evoluţiile din 
anul 2005 nu sunt la nivelul prevăzut în program. Sporul de produs intern 
brut a fost în anul 2005 de 4,1% (date provizorii) faţă de o creştere 
prevăzută în Programul Economic de Preaderare de 6%. 

Producţia industrială a înregistrat în anul 2005 o creştere de numai 
2% faţă de 6,3% realizat în 2004 şi de 5,1% prevăzut în Programul de 
Preaderare (media anuală 2005-2007). Acesta este cel mai scăzut ritm de 
creştere din ultimii 6 ani. 

Nu întâmplător în Raportul de ţară privind pregătirea României în 
vederea aderării la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 se fac multe 
aprecieri negative şi avertizări privind un mare număr de probleme asupra 
cărora trebuie să se concentreze eforturile românilor. După primirea 
Raportului de la Comisia Europeană, Misiunea FMI a întărit şi mai mult 
observaţiile dure formulate de organismele Uniunii Europene, dând 
semnalul că FMI „nu este de acord cu starea generală a politicilor 
macroeconomice ale autorităţilor române”. Totodată, FMI a declarat clar 
că dezechilibrele macroeconomice au continuat să se mărească în 2005 şi 
că „actualele politici fiscale şi monetare nu ajută la reglarea derapajelor 
din economie". 

Raportul de ţară din anul 2005, respectiv de monitorizare, se 
opreşte asupra principalelor probleme din economia românească, astfel: 
„S-a constatat încetinirea creşterii economice, cea înregistrată s-a 
dovedit dependentă de consum, înrăutăţirea deficitului comercial şi de 
cont curent, stagnarea procesului de dezinflaţie, fluctuaţii ale cursului 
valutar care afectează economia, reforma fiscală care a redus veniturile 
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bugetare cu efecte pe termen lung, lipsa de măsuri preventive privind 
abuzurile pe piaţa de capital, volumul mare al arieratelor la bugetul de 
stat şi la celelalte bugete publice, lipsa de flexibilitate pe piaţa muncii, 
mediul de afaceri neprielnic". Acestea sunt probleme fundamentale de a 
căror rezolvare depinde progresul ţării şi poziţia României în marea 
familie europeană şi în lume. 

 
Planul naţional de dezvoltare fără industrie nu asigură  
o creştere sănătoasă a economiei 
 
Dezvoltarea industriei este de importanţă capitală pentru creşterea 

competitivităţii economiei româneşti. 
În Planul Naţional de Dezvoltare (PND) a României în perioada 

2007-2013, atunci când se tratează problema competitivităţii, se face 
referire în primul rând la industrie. Se menţionează că „utilizarea unor 
tehnologii şi echipamente cu durată de viaţă depăşită, energo-intensive, 
reduce drastic productivitatea în majoritatea sectoarelor industriale”. 

Din analiza acestui Plan (PND) rezultă că din cele şase priorităţi 
naţionale de dezvoltare menţionate, prima este „Creşterea competitivităţii 
economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere”. 

Viziunea strategică pe perioada 2007-2013 nu răspunde însă 
cerinţelor pentru a realiza o Românie competitivă, dinamică şi prosperă. 

În Capitolul „Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”, un spaţiu corespunzător se impune să 
fie acordat politicii industriale. 

Industria nu este reprezentată numai de IMM-uri, aşa cum rezultă 
din text. În Planul Naţional de Dezvoltare, industria, cu subramurile ei, 
trebuie să fie prezentată pornindu-se de la prevederile cuprinse în 
Capitolul nr.15 negociat în perioada de preaderare 2000-2004 de 
Guvernul României cu organele Comisiei Europene. În acest capitol s-au 
convernit măsuri pentru dezvoltarea unor subramuri industriale, pentru 
menţinerea şi modernizarea altora, care însă nu se regăsesc în PND. 
Astfel, în Capitolul nr.15 se menţionează că: 

- „sunt şanse reale de dezvoltare a unor activităţi industriale pentru 
fabricaţia de tractoare şi maşini agtricole, fabricaţia de îngrăşăminte 
chimice, fabricaţia de echipamente de telecomunicaţii, tehnologia 
informaţiei, industria alimentară”; 

- „în unele sectoare, activitatea va continua să se menţină la un 
nivel relativ constant, fiind posibilă o uşoară dezvoltare a acestora, astfel: 
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pentru construcţii şi reparaţii navale, industria de prelucrare a ţiţeiului, 
fabricaţia de medicamente, sectorul confecţii textile, sectorul încălţă-
minte, industria siderurgică, fabricaţia de rulmenţi şi pompe, industria 
chimică, industria de maşini şi aparate electrice, industria lemnului, 
mobilei, celulozei şi hârtiei, unele mijloace de transport”. 

Asemenea domenii trebuiau să facă obiectul Planului Naţional de 
Dezvoltare, cu prezentarea situaţiei actuale şi cu proiecţii pentru perioada 
2007-2013. Acestea sunt domenii care, prin dezvoltarea şi modernizarea 
lor, pot să imprime economiei ritmuri de creştere importante şi să 
contribuie la ridicarea productivităţii muncii şi a competiţiei. 

În document se menţionează cele trei subpriorităţi în cadrul cărora 
se vor concentra măsurile din cadrul priorităţii „creşterea 
competitivităţii”, astfel: 

- Creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului pe piaţa 
întreprinderilor, în special al celor mici şi mijlocii; 

- Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, prin promovarea 
cercetării şi inovării şi accelerarea dezvoltării societăţii informaţionale; 

- Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor 
regenerabile de energie. 

Se impune aceeaşi remarcă: lipsesc măsurile concrete care să 
fundamenteze aceste trei subpriorităţi – sunt prezentate mai mult 
explicaţii şi dorinţe, ca de exemplu: 

- Întreprinderile sunt motorul creşterii economice, de performanţa 
lor depinzând competitivitarea întregii economii; 

- Pentru dezvoltarea întreprinderilor este necesară susţinerea 
investiţiilor productive (utilaje şi tehnologii noi); 

- etc. 
Important este ca în PND să se formuleze măsuri prin care 

întreprinderile să devină motorul creşterii economice: ce investiţii se 
prevăd, din ce surse se asigură, ce politici se aplică, ce mecanisme etc. 

Având în vedere importanţa industriei în realizarea progresului 
general al ţării şi în diminuarea decalajului faţă de ţările UE, în care ne 
integrăm, aspectele dezvoltării acestei ramuri, se impune a constitui una 
din preocupările prioritare ale organelor politice decidente şi 
guvernamentale la cel mai înalt nivel. Exemplul Franţei în acest domeniu 
este edificator. 

Fostul prim-ministru al Franţei, Eduard Balladur, spunea, la 
începutul anului 2005 (ziarul „Le Figaro”), că „în cadrul Uniunii 
Europene, cooperarea specializată trebuie să permită statelor vechi şi 
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celor noi să avanseze rapid în domenii dintre cele mai diverse: 
fiscalitatea, dreptul social, apărarea, cercetarea, industria”. Şi, mai 
departe, spunea: „Europa nu este o abstracţiune. Este un proiect concret, 
care le va permite naţiunilor europene să valorifice ce au mai bun. 
Europa este o şansă şi pentru România, care merită să fie valorificată din 
plin". 

Totodată, preşedintele Franţei, Jacques Chirac, într-o cuvântare 
ţinută la 4 ianuarie 2005, a cerut prim-ministrului Jean Pierre Rafarin să-şi 
consacre eforturile în realizarea reformelor angajate, dar mai ales asupra 
unor proiecte esenţiale pentru viitor: şcoala, cercetarea, învăţământul 
superior şi politica industrială. 

Iată că Franţa, care are o industrie puternică şi modernă, îşi 
propune ca prioritate politica industrială. De menţionat că Franţa şi 
Germania au realizat în perioada 1995-2003 o creştere a industriei de 
14%, în timp ce în România creşterea a fost de numai 3,5%. În timp ce 
Franţa a produs, în 2002, 20 milioane tone de oţel, Germania 45 milioane 
tone, România a produs 5,5 milioane tone de oţel. 

În România, a cărei industrie este decimată, cu atât mai mult se 
impunea a fi declarată ramură prioritară de către toate partidele politice, de 
guvern, parlament şi de preşedintele ţării. Având în vedere că ramurile de 
bază ale industriei au fost nu doar decapitalizate, ci şi dezmembrate, 
demolate, rezultă necesitatea reindustrializării ţării, prin promovarea unor 
politici economice care să stimuleze sporirea investiţiilor publice şi private 
în domenii industriale apte să asigure valorificarea superioară a resurselor 
materiale şi umane disponibile şi aplicarea cuceririlor tehnico-ştiinţifice şi 
informaţionale. Se apreciază ca statul să asigure stimularea şi protejarea 
industriei româneşti, sporirea gradului de performanţă prin aplicarea unor 
programe naţionale de restructurare şi de dezvoltare a unităţilor mici, 
mijlocii şi mari, având ca obiective prioritare retehnologizarea, 
modernizarea infrastructurilor, ridicarea calităţii produselor, sporirea 
competenţei manageriale, încurajarea iniţiativei economice şi stimularea 
cererii. 

 
Dotarea tehnică a agriculturii să fie prioritatea nr.1 
 
Un rol important în realizarea obiectivului strategic de creştere 

economică îl are agricultura. 
În Planul Naţional de Dezvoltare pe perioada 2007-2013 se arată 

că „Analiza spaţiului rural oferă o imagine clară a nivelului investiţional 
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din sectoarele agricol, silvic şi piscicol ce se caracterizează printr-o slabă 
dotare a fermierilor cu echipamente tehnice, în principal datorită 
nivelului scăzut al veniturilor şi dificultăţilor întâmpinate în accesarea 
creditelor bancare". 

De ani de zile, producătorii agricoli discută despre dificultăţile în 
accesarea creditelor bancare. Nici de această dată, în PND nu se vine cu 
nimic nou. 

Comisarul european pentru agricultură, în urma unei vizite pe care 
a făcut-o în România la jumătatea anului 2005, remarca: „Agricultura 
României este cu 50 de ani în urma Austriei. Accesul la finanţare este una 
dintre principalele probleme ale agriculturii româneşti. Există reticenţă în 
acordarea de credite, pe care n-am întâlnit-o în niciun alt stat membru al 
Uniunii, inclusiv în cele 10 ţări est-europene care au aderat în 2004. Cred 
că toate părţile interesate ar trebui să depună eforturi pentru asigurarea 
unui sistem de finanţare în agricultură”. Din păcate, nimic nu s-a rezolvat 
până acum, iar guvernul, în Planul Naţional de Dezvoltare, vorbeşte de 
dificultăţi întâmpinate de fermieri la accesarea creditelor. 

Pentru înlăturarea acestei anomalii, este necesar să se realizeze, de 
către factorii decidenţi, o analiză cât mai completă a cauzelor care 
determină piedici în accesarea creditelor bancare (lipsa capitalului propriu 
la fermieri, veniturile reduse din activitatea economică, greutăţi în 
valorificarea producţiei, nereglementarea situaţiei datoriilor vechi etc.). 
Formulările generale cuprinse în Plan, referitoare la prioritatea privind 
„Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul 
agricol”, se cer a fi completate şi fundamentate cu elemente concrete, 
dimensiunea surselor financiare pentru fiecare măsură, perioada de 
realizare etc. 

În prezent, principala problemă în agricultură legată de pregătirea 
pentru aderare la UE se referă la concentrarea terenurilor, delimitarea 
agriculturii comerciale de agricultura de subzistenţă şi crearea de unităţi 
viabile (ferme) prin concentrarea terenurilor (asociaţii), protecţia susţinută 
a agriculturii, modernizarea agriculturii prin înzestrarea tehnică 
corespunzătoare şi promovarea unei agriculturi ecologice, menţinerea 
unei structuri echilibrate a forţei de muncă din agricultură şi asigurarea 
unui management modern, apropiat de cel al agriculturii vest-europene.  

O bună parte din problemele cu care se confruntă agricultura pot fi 
soluţionate prin punerea în aplicare a Programului Special de Aderare 
pentru Agricultură şi Dezvoltarea Rurală (SAPARD), care, prin 
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obiectivele sale, sprijină restructurarea şi modernizarea sectorului agricol 
şi dezvoltarea rurală, în concordanţă cu standardele europene. 

După aderare, chiar dacă politica agricolă se stabileşte de organele 
UE, răspunderea pentru dezvoltarea agriculturii revine autorităţilor din 
România. 

Referindu-se la rolul şi răspunderea statului român în dezvoltarea 
agriculturii, după aderarea la Uniunea Europeană, şeful Delegaţiei 
Comisiei Europene în România, spunea  recent: „Cu toate că în 
agricultură, după integrarea României în UE, Politica Agricolă Comună 
va furniza cadrul viitoarei politici rurale a României, nu o poate înlocui 
pe aceasta”. „Răspunderea pentru agricultură şi dezvoltarea rurală în 
România aparţine României, chiar şi după aderare”. 

 
Dezvoltarea armonioasă a economiei depinde de evoluţiile  
din regiunile ţării 
 
O altă prioritate naţională de dezvoltare formulată în Planul 

Naţional de Dezvoltare 2007-2013 o reprezintă Diminuarea disparităţilor 
de dezvoltare între regiunile ţării. În Planul Naţional de Dezvoltare se 
prezintă pe larg comparativ nivelul de dezvoltare al celor 8 regiuni, din care 
rezultă mari decalaje între ele. În anul 2002, indicatorii cheie ai dezvoltării 
regionale în România arătau că produsul intern brut pe locuitor era în 
Regiunea Nord-Est 71% faţă de media naţională 100, în Regiunea Sud 
80%, în timp ce în Regiunea Vest era de 108,9%, în Regiunea Nord-Vest 
95,5%, iar în Regiunea Centru 108,0% şi în Bucureşti-Ilfov 208,2%. În plan 
sunt prevăzute măsuri care să atenueze aceste decalaje în perioada 2007-
2013. Analizele făcute de unii specialişti arată că o redefinire a regiunilor, 
părăsind vechile graniţe dintre Moldova, Muntenia şi Transilvania, ar fi în 
concordanţă cu experienţa unor ţări din Uniunea Europeană  şi cu 
orientările acesteia şi ar putea contribui mai bine la dezvoltarea armonioasă 
a întregii ţări. 

 
Să fie oprită creşterea alarmantă a deficitelor externe 
 
În domeniul relaţiilor economice externe deficitele comerciale şi 

de cont curent s-au agravat mult în 2004 şi 2005 faţă de prevederile din 
Programul Economic de Preaderare. 

Deficitul comercial în anul 2005 a ajuns la 10.313 milioane de 
euro FOB-CIF. Este cel mai neperformant rezultat din ultimii 6 ani, astfel: 
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            - milioane euro - 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

-1.867 -3.323 -2.752 -3.955 -5.323 -10.313 
 
În anul 2005, deficitul s-a dublat faţă de anul 2004. Aceasta ca 

urmare a creşterii exporturilor cu 17,5%, ajungând la 22.255 milioane euro, 
în timp ce importurile au crescut cu 23,9%, ajungând la 32.568 milioane 
euro. 

Soldul contului curent în 10 luni din 2005 a ajuns la 4.891 mili-
oane de euro, aproape de nivelul înregistrat în întreg anul 2004, iar pe 
întreg anul 2005 la 6.891 milioane euro, astfel: 

             - milioane euro - 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

-1.494 -2.488 -1.623 -3.060 -5.099 6-891 
 
Aşa cum spun exportatorii români, 2005 a reprezentat anul cel mai 

negru, având în vedere deficitul comercial şi al contului de plăţi externe. 
S-au înregistrat peste 1.000 de falimente, una din cauze fiind aprecierea 
bruscă a monedei naţionale. 

În anul 2005 s-a înregistrat cea mai mare creştere a datoriei 
externe din ultimii 6 ani: 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

11.162 13.575 14.969 15.859 18.290 23.471 
 +2.412 +1.394 +890 +2.330 5.181*) 

(pe 10 luni – la 30 octombrie 2005) 
 
Deşi a avut loc cea mai mare creştere a datoriei externe, economia 

a avut cea mai mică creştere. Este un mare semnal de alarmă care trebuie 
să îngrijoreze, în primul rând, pe cei care vin să mărească şi mai mult 
această datorie. 

 
Atenuarea deficitelor interne depinde numai de dezvoltarea  
economiei 
 
În anul 2005 a avut loc o creştere substanţială a inflaţiei. Explozia 

preţurilor s-a înregistrat la o serie de produse de bază. Pe 11 luni, preţurile 
de consum au crescut cu 8,7%, iar preţurile industriale cu 11% faţă de 
aceeaşi perioadă a anului anterior. Pe întreg anul 2005, preţurile de 
consum au crescut, după date publicate, cu 8,6%. Creşterea inflaţiei este 
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cu mult peste ce s-a prevăzut (7%). Este o creştere de 2-3 ori mai mare 
decât în ţările Uniunii Europene. 

Şeful negociatorilor FMI, analizând evoluţia inflaţiei, sublinia că 
BNR are o problemă de credibilitate privind angajamentul de reducere a 
inflaţiei. El adaugă că „potrivit estimărilor FMI, inflaţia pe anul în curs 
ar urma să urce la 8,5%, faţă de o ţintă iniţială a BNR de 7%, în timp ce 
proiecţia pentru 2006 este de 6,5%, faţă de ţinta BNR de 5%, cu condiţia 
ca între timp să fie adoptate măsuri de reducere a cererii de consum”. 

Acelaşi reprezentant al FMI mai arăta că „FMI consideră 
inadmisibil ca, în ciuda unei aprecieri a leului cu circa 15% faţă de euro 
în decurs de un an, inflaţia să scadă cu mai puţin de un punct 
procentual”. Şi mai departe spunea: „Când leul se apreciază cu 15%, te 
aştepţi la o scădere mai mare a inflaţiei, pe seama ieftinirii importurilor, 
însă nu am văzut aşa ceva, drept dovadă a faptului că economia este 
supra încălzită, iar cererea de consum foarte puternică încurajează 
menţinerea unor preţuri foarte ridicate”. 

În cursul anului 2005, în execuţia bugetului de stat s-a raportat un 
excedent nereal (de exemplu, la finele lunii noiembrie, de 653 milioane de 
lei faţă de 2.061 milioane de lei la 9 luni). Asemenea excedente au apărut 
ca urmare a neefectuării unor plăţi în domeniile: sănătăţii, învăţământului, 
investiţiilor etc., ceea ce au alimentat plăţile restante în economie. 

Pe întregul an 2005 s-a realizat un deficit la bugetul general 
consolidat reprezentând 0,9% din produsul intern brut. 

Ceea ce atrage atenţia este faptul că guvernul, Ministerul 
Finanţelor Publice nu vorbesc nimic de deficitul cvasifiscal din economie 
(pierderile din economie, de nivelul arieratelor, probleme asupra cărora 
Comisia Economică a Uniunii Europene şi FMI au atras atenţia în mod 
repetat, cerând să se ia măsuri hotărâte. Politica fiscală a bulversat grav 
mediul economic în 2005 şi va avea influenţe negative asupra activităţii 
viitoare. Cu privire la „reforma fiscală”, Raportul de ţară atrage atenţia 
că aceasta a dus la reducerea veniturilor bugetare cu efecte pe termen 
lung. FMI consideră proiectul de buget pe 2006 „construcţie fantezistă, 
veniturile estimate fiind, în mod clar, supraestimate”. Introducerea cotei 
de impozit pe venit şi pe profit la nivel de 16%, potrivit FMI, a provocat o 
scădere a veniturilor bugetare cu 1% din PIB. 

În legătură cu acest sistem fiscal, specialiştii de la AGER au atras 
atenţia încă la începutul anului 2005 asupra efectelor negative ale cotei 
unice de impozitare. A trebuit să vină misiunea FMI să spună că politica 
fiscală afectează bugetul statului. De altfel, dezbaterile privind bugetul pe 
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2006 în Parlamentul României, la care s-au prezentat circa 1.000 de 
amendamente, un record, au scos în evidenţă lipsa de resurse financiare, 
având efecte pe termen lung. Grevele generale sindicale în curs şi cele 
care se anunţă spun mult. 

Şeful Misiunii FMI a precizat că „politica fiscală şi cea monetară 
sunt dominate de incertitudini, concentrându-se doar asupra unor acţiuni 
pe termen scurt”. 

În domeniul politicii monetare au avut loc o serie de fenomene 
care au afectat activitatea economică. Aprecierea externă a leului a avut 
un efect negativ asupra gestiunii agenţilor economic. Deşi autorităţile au 
prezentat în tot cursul anului 2005 fenomenul creşterii creditului de 
consum ca pe un mare pericol, în economie creditul neguvernamental 
total a ajuns numai la circa 22,7% ca raport faţă de produsul intern brut, 
faţă de 60-80% în ţările dezvoltate, continuând să influenţeze negativ 
evoluţia întregii vieţi economice.  

În sectorul bancar au avut loc modificări importante. Prin 
privatizarea celei mai mari bănci cu capital de stat - BCR, băncile cu 
capital integral sau majoritar străin, împreună cu sucursalele băncilor 
străine, deţin o pondere de peste 90% din capitalul social bancar. 

În mai multe rânduri, economiştii de la AGER s-au adresat 
autorităţilor române, cu pa românească are nevoie de dezvoltare şi de 
bănci cu capital românesc, aşa cum au multe state dezvoltate. În procesul 
de privatizare al acestei bănci s-a produs o pagubă imensă în patrimoniul 
naţional. Cu doi ani în urmă, guvernul român a aprobat vânzarea unei 
părţi din acţiunile BCR cu suma de 225 milioane de euro, către BERD şi 
IFC, iar prin privatizare aceşti acţionari vor încasa din vânzarea acţiunilor 
circa 1,2 miliarde de euro. Întrucât la BCR se gestionează bani publici şi 
este vorba de o pierdere importantă din avuţia naţională, este necesar ca 
autorităţile române să stabilească răspunderile persoanelor care au 
participat la privatizarea BCR (evaluarea, negocierea etc.) şi au produs o 
pagubă imensă ţării. 

În legătură cu privatizarea CEC, un număr important de organizaţii 
neguvernamentale, între care şi ADER, şi depunători la CEC persoane 
fizice au făcut, la începutul anului 2005, propuneri să nu se privatizeze 
sau, dacă se privatizează, acţiunile să fie vândute românilor. Ministrul 
finanţelor a răspuns la aceste propuneri, arătând că autorităţile române au 
hotărât privatizarea cu un investitor strategic!?! 

Considerăm că nu există necesitatea şi motive pentru înstrăinarea 
CEC, acest simbol al sistemului bancar, al românilor. Dacă se pune 
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problema privatizării, atunci vânzarea acţiunilor să se ofere în primul rând 
românilor.  

Aceeaşi problemă se ridică şi cu privatizarea Loteriei Române. O 
instituţie care aduce venituri mari statului, care a contribuit şi contribuie, 
ca şi CEC, la dezvoltarea economico-socială a ţării nu trebuie să fie 
înstrăinată şi nici chiar privatizată în această etapă. Ţara are încă nevoie 
de propriile instituţii financiare şi bancare pentru cerinţele dezvoltării. 

Problemele ridicate în raportul de ţară şi de Misiunea Fondului 
Monetar Internaţional sunt grave şi de aceea trebuie să fie examinate cu 
atenţie de factorii decidenţi. Altfel, aşa cum subliniază misiunea FMI, „cu 
actuala poziţie în materie de politici, România riscă să intre în UE cu o 
competitivitate slabă, dezechilibre macroeconomice în creştere, servicii 
de sănătate şi învăţământ care se deteriorează şi importante decalaje în 
infrastructura materială”. Asemenea probleme privesc soarta întregii ţări 
şi de aceea se impun a fi prioritare în activitatea autorităţilor române. 

În condiţiile în care decalajele de dezvoltare faţă de ţările membre 
ale Uniunii Europene nu vor fi atenuate, iar unele se vor menţine şi în 
etapa post-aderare, într-o Europă cu „mai multe viteze”, România ar putea 
să se confrunte cu riscul marginalizării alături de alte noi state membre 
rămase la distanţă din punct de vedere al dezvoltării. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus şi de cerinţele aderării şi integrării 

României în Uniunea Europeană şi în economia mondială, facem 
următoarele 

 
Propuneri 
 
1. Având în vedere decalajul mare existent între nivelul de 

dezvoltare al României faţă de ţările membre ale Uniunii Europene (circa 
31% PIB pe locuitor în România faţă de aceste ţări) şi de necesitatea 
folosirii cu maximum de randament a fondurilor comunitare, guvernul să 
elaboreze măsuri pentru recuperarea, până la aderarea în UE, a 
rămânerilor în urmă în dezvoltarea economiei, faţă de prevederile 
Programului Economic de Preaderare 2005-2007. 

2. Întrucât industria are un rol determinant în realizarea 
priorităţilor naţionale formulate în Planul Naţional de Dezvoltare şi, în 
primul rând, creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea 
economiei, este necesar ca Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 să 
cuprindă un capitol privind dezvoltarea industriei. În elaborarea acestui 
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segment să se pornească de la conţinutul Capitolului nr.15 convenit în 
perioada negocierilor cu reprezentanţii UE care precizează ramurile şi 
subramurile ce pot fi dezvoltate şi modernizate.  

3. În Planul Naţional de Dezvoltare să se prevadă măsuri concrete 
privind dotarea tehnică a agriculturii. Creşterea productivităţii muncii în 
sectorul agricol nu se poate realiza decât prin efectuarea unei dotări 
puternice cu tractoare şi maşini agricole. Pentru creşterea producţiei şi a 
realizării unor volume de investiţii importante, un rol esenţial îl are 
sistemul de creditare bancară. Autorităţile să formuleze măsurile ce se 
impun pentru înlăturarea anomaliilor ce există în sistemul de creditare, 
semnalate atât de comisarii europeni, cât şi de specialiştii români din 
cadrul AGER. 

4. Dezvoltarea şi modernizarea industriei, şi pe această bază 
dotarea tehnică a agriculturii, vor crea condiţii ca aceste sectoare 
(activităţi) să contribuie la limitarea creşterii deficitului comercial şi a 
celui de cont curent şi la rezolvarea uneia din problemele de importanţă 
majoră pentru progresul României şi al societăţii omeneşti contemporane, 
şi anume producţia de energie regenerabilă pe bază de biomasă. 
Elaborarea unui program naţional şi legiferarea unei asemenea activităţi 
de interes general în care statul ar putea să aibă iniţiativa (după experienţa 
altor ţări – de exemplu Germania, Olanda etc.) ar permite relansarea 
cercetării ştiinţifice, crearea unui mare număr de locuri de muncă, 
retehnologizarea unor largi activităţi şi asigurarea folosirii raţionale şi 
eficiente într-o mare măsură a fondurilor alocate de Uniunea Europeană, 
ca şi atragerea unui volum sporit de investiţii directe străine. 

5. Înfăptuirea obiectivelor strategice prevăzute pentru perioada de 
aderare şi postaderare, în care este vorba de realizarea unei economii 
performante, şi cum performanţa economică depinde, aşa cum arăta 
experienţa naţională şi mondială, de calitatea instituţiilor care trebuie să 
asigure cadrul normativ, este necesar ca pe baza analizelor comisiilor de 
specialitate ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Parlamentul să 
examineze modul în care instituţiile de importanţă naţională au 
contribuit la evoluţiile economico-sociale pozitive şi negative din 
economia României şi pe baza concluziilor să stabilească măsurile ce se 
impun. 

6. Înregistrarea unor progrese evidente şi constante în economie 
necesită regândirea politicilor economice, fiscale şi monetare, ţinând 
seama de criticile formulate de Comisia Europeană şi de Fondul Monetar 
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Internaţional, cât şi de economiştii de la AGER în scopul imprimării 
acestor politici a unui caracter activ, constructiv şi stimulator. 

7. Datoria externă a României a ajuns la circa 30 miliarde de euro, 
fără ca economia să înregistreze un progres evident, tehnic şi social. În 
viitor, fiecare credit extern angajat să servească direct obiectivelor de 
producţie, economice. 

8. Prin aderarea României la Uniunea Europeană, o parte din 
atribuţiile autorităţilor române vor fi exercitate de organismele Uniunii 
Europene. În aceste condiţii, se impune o revedere a tuturor structurilor 
administrative la nivel naţional şi local şi să se stabilească măsuri pentru 
simplificarea aparatului de stat (reducerea numărului de parlamentari, 
ministere, genţii guvernamentale, consilieri etc.) şi raţionalizarea 
cheltuielilor din banul public. 

Atât timp cât sunt probleme cu asigurarea surselor financiare 
pentru sănătate, învăţământ, pensii etc., să nu se mai aloce fonduri din 
banii publici pentru cheltuieli administrativ-gospodăreşti, decât pe baza 
unui control sever. 
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Abstract. Macroeconomic policies are designed to reach real 

economic targets like: lower employment and inflation rate, increasing 
output, balance of payment equilibrium, and so on. There is no unique 
model to choose the appropriate policy in a real context. That depends on 
too many influence factors – economical, political, and social – but it is 
possible to design a rational policy. After the implementation of this 
policy it follows a period of time when it is analysed through the 
transmission effects in the real economic system. The performance of the 
policy could be improved and adapted in such a way to correspond 
perfectly both to the economic objectives and to political context. 
Macroeconomic policies design could be formulated like an optimisation 
problem if it is known the social welfare function. In this respect we can 
find out the values of instrumental variables which satisfy the restrictions 
and maximized the values of social welfare function. 

 
Key words: macroeconomic policy design; decision rules; variable 

instruments; social welfare function; optimal conditions.  
 

 

 
Analiza performanţelor politicilor macroeconomice constituie o 

etapă în care politicile respective pot fi perfecţionate şi adaptate 
realităţilor, în aşa fel încât ele să corespundă cât mai bine atât obiectivelor 
urmărite, cât şi contextului politic avut în vedere. 

Concepţia lui Theil (Theil, 1964) privind alegerea unei politici 
macroeconomice, concepţie care a generat teoria politicilor optimale, 
pornea de la o serie de observaţii privind natura sistemelor economice pe 
care teoria lui Tinbergen le ignoră. 

  Astfel, în sistemele economice pentru care sunt proiectate 
politici macroeconomice, timpul şi întârzierile diferitelor politici sunt 
foarte variate, există o incertitudine reziduală în ce priveşte cunoaşterea 
fenomenelor economice şi, mai ales, în previziunea acestora, informaţia 
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care parvine decidenţilor politici poate schimba opţiunea acestora chiar în 
cursul aplicării unei anumite politici, iar numeroase fenomene de care 
depinde alegerea unei politici au un caracter neliniar. 

Toate acestea fac ca problema politicilor macroeconomice să aibă 
o complexitate deosebită. Ceea ce a reuşit, până acum, teoria politicilor 
macroeconomice este să înţeleagă natura logică a anumitor reguli, precum 
şi politicile care se impun pentru a respecta şi aplica  în cadrul sistemelor 
economice aceste reguli. 

Unele dintre aceste reguli au un caracter empiric, bazându-se pe 
observare şi experiment, deci ele nu constituie decât întâmplător şi cele  
mai bune reguli, implicit politice, care pot fi aplicate într-un context 
economic dat.  

În cazul lor, se raţionează după scheme liniare, proiectarea 
însemnând o adaptare continuă la schimbările ce au loc în mediul extern, 
astfel încât valorile instrumentelor alese să determine atingerea unor 
valori ale variabilelor obiectiv cât mai apropiate de cele dorite de 
decidentul politic. 

O altă abordare este cea a proiectării unor politici optimale, în care 
regula constă, în esenţă, în atingerea unei valori date  a variabilei obiectiv 
sau, mai mult, atingerea unei valori optimale a unui criteriu de 
performanţă dat (de exemplu o funcţie de bunăstare socială). 

Pentru început să presupunem că problema politică conţine o 
singură variabilă instrumentală ut, o singură variabilă scop yt şi o singură 
variabilă exogenă xt. De exemplu, yt poate reprezenta volumul cererii 
agregate, ut - cheltuielile guvernamentale iar xt - cheltuielile de investi¡ii.  

Obiectivul constă în atingerea unui nivel al cererii agregate care să 
determine utilizarea completă a forţei de muncă şi care nu duce la 
creşterea inflaţiei. Dar, după cum se ştie, cererea agregată este funcţie 
liniară de valorile trecute şi prezente ale cheltuielilor guvernamentale, 
precum şi ale cheltuielilor de investiţii; această funcţie mai poate fi 
afectată şi de o variabilă aleatoare notată εt. 

Legătura dintre variabilele de mai sus o putem scrie sub forma 
generală  

yt=A(L)xt+B(L)yt+C(L)ut+ εt    (1) 
 

unde: 
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iar L este un operator de întârziere definit de Lxt = xt-1     şi Lτxt  =xt-τ ; 
τ∈Z. 

Vom presupune că decidentul politic doreşte atingerea unei valori 
$y  a cererii agregate yt, valoare care determină, după cum am spus, 

utilizarea completă a forţei de muncă şi menţinerea inflaţiei la un nivel cât 
mai scăzut. 

 Această valoare a cererii agregate poate rezulta în urma anumitor 
analize ale stării economiei sau poate fi stabilită pe baza experienţei 
anterioare. Vom presupune, de asemenea, că valoarea $y  nu se modifică 
în timp, deci avem o problemă politică cu scop fixat. 

Problema constă în a-l alege pe ut,  astfel încât să ne apropiem cât 
mai mult de nivelul dorit $y  al cererii agregate. În determinarea valorilor 
variabilei instrumentale ut (deci în proiectarea politicii respective), 
decidentul dispune de o serie de informaţii, dar, în acelaşi timp, este 
afectat de o anumită incertitudine încorporată în variabila aleatoare εt. 

Astfel, înainte de a alege valorile lui ut, decidentul politic cunoaşte 
valorile lui   xt-τ, τ=0, 1, ..., valorile yt-τ şi ut-τ, τ=1, 2, ..., precum şi 
coeficienţii aτ, bτ şi cτ. 

În ce priveşte variabila aleatoare  εt, vom presupune că ea este de 
medie matematică zero şi dispersie constantă, deci: 

E(εt) = 0 ; E( ε t
2 ) =σ2 

De asemenea, vom presupune că valorile succesive ale lui εt sunt 
independente unele de altele şi că putem  calcula εt-τ , τ=1, 2, ... 

Din relaţia (1) se  obţine atunci: 
C(L)ut= $y -A(L)xt-B(L)yt     (2)  

în ipoteza că variabila aleatoare εt=0. Această ecuaţie exprimă modul în 
care trebuie alese variabilele instrumentale ut în funcţie de informaţia 



România în Uniunea Europeană. Potenţialul de convergenţă 

 

212

212

disponibilă la momentul t. Se observă că valorile lui ut depind de valorile 
anterioare ale variabilei scop yt precum şi ale variabilei exogene xt. Deci, 
ecuaţia (2) defineşte o regulă de decizie adaptivă. 

Dar variabila obiectiv yt variază, în timp, în jurul valorii sale 
considerate optimale: 

yt= $y +εt , t=1, 2, ... 
Politica aleasă trebuie să contracareze toate cauzele acestor 

fluctuaţii, cu excepţia celor legate de incertitudinea reziduală. În acest 
caz, relaţia (2) se rescrie ca: 

C(L)ut=-A(L)xt-[1-B(L)] $y -B(L) εt    (3) 
de unde obţinem imediat: 

u
A L
C L

x
B L

C L
y

B L
C Lt t t= − +

−
−

( )
( )

( )
( )

$
( )
( )

1
ε     (4) 

Valoarea variabilei instrumentale ut astfel obţinută depinde de 
evoluţia variabilei exogene xt, t=1, 2, ... precum şi de influenţa variabilei 
aleatoare εt.  

Altfel spus, ut trebuie să evolueze în aşa fel încât să compenseze 
influenţa variabilei exogene xt, precum şi erorile constatate anterior între 
variabila scop curentă yt şi cea dorită $y  (având în vedere că εt=yt- $y ). 
Această evoluţie a lui ut poate să fie stabilă sau nu, chiar dacă obiectivul 
este fixat. 

Pentru a arăta de cine depinde stabilitatea lui ut, să considerăm o 
problemă politică pentru care εt=0, iar coeficienţii se reduc la A(L)=a0, 
B(L)=0 şi C(L)=c0+c1L. 

Ecuaţia (3) se rescrie, în acest caz, în modul următor: 
c0ut+c1ut-1= $y -a0xt      (5) 
Chiar şi atunci când variabila exogenă xt ia valori constante, să 

spunem $x , variabila ut va avea un comportament stabil sau instabil. 
Astfel, dacă xt= $x , ecuaţia (5) se scrie: 

c0ut+c1ut-1= $y - a0 $x  
a cărei soluţie este: 

 ( )u
c
c

u u ut

t

= −
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ − +1

0
0 $ $      (6) 

unde: 
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 Se observă că dacă c c1 0<  atunci ut va avea o evoluţie care va 

tinde către valoarea constantă $u ; altfel spus valoarea variabilei 
instrumentale ut se va stabiliza. Dar dacă nu este îndeplinită inegalitatea 
de mai sus, ut se va îndepărta (monoton sau oscilant) din ce în ce mai mult 
de $u , astfel că ut va avea un comportament instabil. 

O astfel de situaţie nu poate fi, însă, considerată acceptabilă mult 
timp într-un sistem economic real. Dar acest exemplu relevă un lucru 
foarte important în proiectarea politicilor macroeconomice: stabilitatea 
obiectivelor nu implică şi pe cea a instrumentelor. 

 Dar forma soluţiei (6) arată că instabilitatea variabilelor instru-
mentale apare doar din două cauze: instabilitatea valorilor variabilelor 
exogene şi întârzierea cu care efectele variabilelor instrumentale se exer-
cită asupra variabilelor obiectiv. 

Problema determinării unei politici optimale poate fi extinsă şi la 
cazul în care avem două sau mai multe obiective, deci variabila obiectiv yt 
este un vector, de exemplu cu două componente (y1t, y2t)T, rata inflaţiei şi, 
respectiv, rata şomajului. 

Vom menţine, însă, celelalte ipoteze, deci variabila exogenă este 
xt, variabila instrumentală ut, iar variabilele aleatoare εt sunt independente 
unele de altele şi: 

E(εt)=0; E(εt⋅ ε t
T )=Ω 

În plus, vom presupune, pentru simplitate, că valorile anterioare ale 
variabilelor xt şi ut nu exercită nicio influenţă asupra lui yt. 

În acest caz, relaţia (1) are forma: 
yt=axt+Byt-1+cut+εt      (7) 

unde B este o matrice pătrată de ordinul  2x2, iar a şi c sunt doi vectori 
coloană bidimensionali. Deci sistemul (7) poate fi scris analitic: 

 

  
y a x b y b y c u
y a x b y b y c u

t t t t t t

t t t t t t

1 1 11 1 1 12 2 1 1

2 2 21 1 1 22 2 1 2
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⎩
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, ,
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Regula de decizie optimală va avea, atunci, forma generală: 
ut=αxt+β1y1,t-1+β2y2,t-1+γ     (8) 

unde α, β1, β2 şi γ sunt constante ce urmează a fi determinate. 
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 Înlocuind forma generală (8) în relaţia (7) obţinem: 
 yt=zxt+Byt-1+c[αxt+β1y1,t-1+β2y2,t-1+γ]εt= 
      = (a+cα)xt+(B+cβ)yt-1+cγ+εt=qxt+Pyt-1+r+εt  (9) 
Am notat cu q=q+αc; P=B+cβT şi r=γc, unde β=(β1, β2)T; 

problema se reduce, atunci, la determinarea coeficienţilor α, β şi γ, astfel 
încât yt să îndeplinească o anumită condiţie de optimalitate. 

Putem, de exemplu, presupune că decidentul politic doreşte ca 
componentele variabilei obiectiv yt, deci rata inflaţiei y1,t şi rata şomajului 
y2,t să fie cât mai aproape de anumite valori prestabilite $y 1 şi, respectiv, 
$y 2. În acest caz, se introduce funcţia de performanţă de forma: 

 

( ) ( )V
T

E y y y yt

T

t
t

T

= − −
=
∑1

1

$ $                (10) 

 

$y =( $y 1, $y 2)T fiind vectorul care conţine valorile dorite ale lui yt, 
iar T un număr întreg suficient de mare. Minimizarea funcţiei obiectiv de 
forma (10) presupune, după cum se poate uşor observa, minimizarea 
sumei abaterilor medii pătratice ale valorilor curente ale ratei inflaţiei şi 
ratei şomajului faţă de valorile dorite, stabilite de decidentul politic. 

Determinarea unei politici optimale presupune, deci, alegerea 
valorilor variabilei instrumentale ut care duce la cea mai bună combinaţie 
posibilă între două obiective contradictorii. Ea depinde, după cum rezultă 
din relaţia (9), de influenţa variabilei exogene xt.  

Din această cauză, trebuie introduse anumite informaţii privind 
comportamentul acestei variabile. Vom presupune că xt se comportă ca un 
proces aleator staţionar. Acest lucru înseamnă că, dacă T→∞, avem: 
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proprietăţi cunoscute ale proceselor staţionare. 
 Se observă că relaţia (9) se mai poate scrie: 
 yt- $y =P(yt-1- $y )+q(xt- x )+(I-P)v+εt               (11) 

unde: 
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 v=(I-P)-1[a x +(γ+α x )c] $y                (12) 
iar I este matricea unitate. 

 Într-adevăr, înlocuind (12) în (11) obţinem succesiv: 
yt- $y =P(yt- $y )+q(xt- x )+(I-P)(I-P)-1{[a x +(γ+α x )c]- $y }= 

       =Pyt-1-P $y +qxt-q x +a x +γc+αc x - $y +P $y = 

       =Pyt-1+qxt+γc-P $y -q x +(a+αc) x - $y  +P $y = 

       =Pyt-1+qxt+r-q x +q- $y +P $y = 
      =Pyt-1+qxt+r- $y = 
      =yt- $y  
Înlocuind, acum, (yt- $y ) în funcţia de performanţă (10) şi ţinând 

cont de  proprietăţile procesului stochastic staţionar xt, introduse mai sus, 
obţinem în final: 

V=tr[(σ x
2 q⋅qT+Ω)(I-PTP)]+vTv               (13) 

unde tr[ ] reprezintă urma (suma elementelor de pe diagonala principală) 
matricei [ . ]. 

Cum P şi q nu depind de γ, putem, pentru început, să minimizăm V 
în raport cu γ, lucru care este echivalent cu m i n

γ
v vT ⋅ . Diferenţiind v, 

dat de relaţia (12), obţinem mai întâi: 
dv=(I-P)-1c[dγ+ x dα+dβT(I-P)-1]                (14) 
Minimum din vTv în raport cu γ cere ca coeficientul lui dγ în relaţia 

vTdv să fie egal cu zero, deci: 
vT(I-P)-1c=0                  (15) 
Ţinând cont de acest lucru, obţinem: 
dV=qT(I-PTP)-1cdα+cTP(I-PTP)-1(σ x

2 qqT+Ω)(I-PTP)-1dβ           (16) 
Egalând, în această expresie, coeficienţii lui dα şi dβ cu zero, 

avem: 
qT(I-PTP)-1c=0                              (17) 
cTP=0                  (18) 
Relaţiile (16), (17) şi (18) alcătuiesc un sistem de trei ecuaţii cu 

trei necunoscute, α, β şi γ. Rezolvând acest sistem obţinem: 
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Atunci, decizia de politică optimală se scrie: 
 

ut=-
c

c c

T

T (axt+Byt-1- $y )                (19) 

iar: 

 yt=(I-c
c

c c

T

T )(axt+Byt-1- $y )+ $y +ε               (20) 

 
 Soluţia ecuaţiei (20) o putem determina scriind că: 
 
 cTyt=cT $y +cTεt                 (21) 
 

deci valorile curente ale lui yt oscilează aleator în jurul valorilor dorite ale 
variabilei obiectiv. 

În cazul în care B=b şi dacă luăm vectorul c=(1 1) , soluţia care se 
obţine este de forma: 

 ut=
1
2

(w2t-w1t)                 (22) 

 

 ut=
1
2

(w1t+w2t) + $y +εi                (23) 

 
unde wit=aixit+byi,t-1- $y , i=1, 2. 

 
Să considerăm că y1t este rata inflaţiei şi y2t rata şomajului. Atunci 

wit măsoară excesul faţă de medie care va fi atins de una sau alta dintre 
aceste variabile obiectiv în absenţa efectelor politicii optimale ut. 
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Alegerea lui ut ameliorează deci diferenţa dintre valoarea dorită şi 
cea curentă a ratei şomajului, dar deteriorează diferenţa dintre rata dorită 
şi cea curentă a inflaţiei.  

Cele două variabile având aceleaşi ponderi de importanţă în funcţia 
obiectiv, variabila instrumentală ut va fi aleasă în aşa fel încât diferenţa 
dintre valoarea dorită şi cea curentă  a fiecăreia dintre ele să reprezinte 
media aritmetică dintre w1t şi w2t. 

Altfel spus, politica optimală va reduce inflaţia dacă aceasta va 
tinde să ducă la creşterea şomajului şi invers. 

În cazurile expuse mai sus criteriul de performanţă este 
reprezentat, de fiecare dată, de minimizarea abaterilor traiectoriei curente 
a sistemului economic de la o traiectorie dată, stabilită de regulă de 
decidentul politic. În problemele reale, de multe ori, nu este suficientă o 
astfel de abordare, fiind necesară minimizarea costurilor atingerii 
diferitelor obiective stabilite şi/sau maximizarea beneficiilor implicate de 
realizarea acestor obiective. 

 O astfel de problemă de optimizare are următoarea structură 
generală: 

[ ]

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

=
+=

+= ∫
∞

)t(Hy)t(x
)t(Gu)t(Fy)t(y

dt)t(Ru)t(u)t(Qy)t(yVmin
0

TT

)t(u

              (24) 

unde Q≥0 şi  R>0 sunt matrice de ponderare ai căror coeficienţi sunt 
astfel aleşi încât să exprime importanţa diferitelor instrumente, respectiv 
costurile şi beneficiile asociate acestora. 

Problema (24) reprezintă, teoretic, o problemă de control optimal 
cu criteriu de performanţă integral pătratic, care poate fi rezolvată şi 
analizată utilizând metode de optimizare specifice. 
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Abstract. Conducting democratic and efficient economic policies is a 

fundamental requirement of the EU member states solidarity cohesiveness. 
The accomplishment of this requirement presupposes the reformation of the 
EU economic institutions according to current stage on integration. 
Economic and monetary union, EMU, require overcoming the difficulties 
related to the co-ordination economic policies in Euro area. This implies new 
clarifications related to the budgetary consequences of a single monetary 
policy, harmonization of a European centralized monetary policy with the 
national budgetary policies etc. 
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Deşi există o lungă practică în domeniul politicilor comunitare, 
adoptarea criteriilor de convergenţă prin tratatul de la Maastricht reprezintă un 
moment de referinţă în evoluţia mecanismelor de decizie, precum şi a 
regulilor, principiilor şi normelor Uniunii Economice şi Monetare. 

Dinamica integrării europene s-a realizat în jurul politicilor ale căror 
obiective şi instrumente de promovare au evoluat în strânsă concordanţă cu 
etapele acestui proces. 

Caracteristicile actuale ale politicilor comunitare decurg, pe de altă 
parte, din noul context oferit de zona euro şi, pe de altă parte, din necesitatea 
depăşirii crizei instituţionale actuale şi a realizării coeziunii şi convergenţei 
europene. 

O viziune de ansamblu asupra mecanismelor de concepere şi punere 
în funcţiune, presupune reflectarea fundamentelor juridico-instituţionale ale 
politicilor în UE. Este vorba, în primul rând, de o mare complexitate de 
tratate, instituţii şi instrumente juridice pe baza cărora sunt concepute aceste 
politici. Politicile europene s-au aflat permanent în centrul tratatelor: 
realizarea pieţei unice, prin intermediul Actului unic european; UEM, în 
Tratatul de la Maastricht; politica ocupării, în Tratatul de la Amsterdam etc. 
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Prin transferarea responsabilităţii reglării pieţei unice la nivel 
european, s-au dezvoltat continuu politicile comune (politica agricolă, politica 
comercială şi politica în domeniul transporturilor prevăzute prin Tratatul de la 
Roma), precum şi a politicilor în domeniul comerţului exterior şi al 
concurenţei, politica dezvoltării regionale ş.a. 

Din punct de vedere juridic, statele membre dispun de două categorii 
de instrumente: legislaţia şi bugetul. În raport de utilizarea acestor 
instrumente, există politici reglatoare, care urmăresc protejarea şi controlul 
pieţei, pe baza existenţei unei legislaţii adecvate care să stabilească regulile şi 
mijloacele de control, precum şi politici distributive şi redistributive, bazate 
pe utilizarea creditelor publice. 

Importanţa şi ponderea celor două categorii de politici diferă la nivelul 
statelor membre, în comparaţie cu nivelul comunitar. La nivel european, 
politicile distributive şi redistributive au un caracter limitat, fiind reprezentate, 
cu deosebire, de politica agricolă comună şi politica de dezvoltare regională. 
La statele membre, partea din venitul naţional repartizată sub formă de 
impozite şi alte contribuţii obligatorii este semnificativ superioară celei 
înregistrate în cadrul Uniunii. Dacă la nivel naţional sunt promovate politici 
distributive şi redistributive de amploare, la nivel comunitar prevalează 
politicile reglatoare. Numărul şi complexitatea instrumentelor utilizate pentru 
conducerea politicilor europene au evoluat pe măsura diversificării acestora. 
Deşi rămân importante instrumentele juridice (directive, reglementări, decizii) 
şi bugetul, pentru aplicarea proceselor de coordonare, numeroase alte 
instrumente s-au perfecţionat, incluzând recomandări, programe de acţiuni 
sau strategii comune, schimburi de informaţii şi de bune practici, elaborarea 
unor indicatori comuni etc. 

De asemenea, au apărut instrumente noi, în special „metoda deschisă 
de coordonare”, care presupune stabilirea de obiective comune ce urmează a 
fi introduse în strategiile naţionale. Evaluarea periodică a indicatorilor stabiliţi 
în comun permite efectuarea unor schimburi de experienţă şi de bune practici, 
ceea ce facilitează dezvoltarea propriilor politici în statele membre. 

Un alt instrument introdus în urma procesului de la Lisabona îl 
constituie „abordarea integrată a politicilor”, prin care devine posibilă 
combinarea mai multor politici în strategii tot mai complexe. 

Dispozitivul instituţional ocupă un loc esenţial în rândul 
mecanismelor de decizie şi control în cadrul Uniunii. Prin intermediul său se 
aplică un ansamblu original de proceduri de decizie, care se diferenţiază atât 
de organizaţiile internaţionale, cât şi de instituţiile etatice. Configuraţia 
generală este clădită pe „triunghiul instituţional”, care este alcătuit din 
Consiliul European, Comisia Europeană şi Parlamentul European şi care 
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utilizează „metoda comunitară” în procesele decizionale prin care se 
elaborează politicile europene. 

Evoluţia acestor instituţii este consecinţa întrepătrunderii a două 
tendinţa opuse: aceea de integrare, care conferă un caracter supranaţional 
instituţiilor europene, şi cea a cooperării interguvernamentale, mult mai 
apropiată de funcţionarea organizaţiilor internaţionale clasice (d’Arcy, 2003, 
pp. 29-30). Obţinerea consensului în guvernarea europeană presupune, de 
asemenea, consultarea şi participarea a numeroşi actori, printre care se 
situează administraţiile naţionale, grupurile de interese economice publice şi 
private, care joacă un rol sporit în raport cu instituţiile europene, actori 
colectivi de ultimă generaţie (comitete, asociaţii, ONG) etc. 

Configuraţia actorilor şi formele lor de participare diferă de la o 
politică la alta. În scopul unei participări cât mai ample la elaborarea 
deciziilor, Comisia a publicat, în anul 2001, Cartea albă intitulată „Guvernare 
europeană”. 

Pe măsura extinderii şi a sporirii eterogenităţii, devine tot mai acută 
problema perspectivelor de reformă instituţională. Aceasta presupune o 
reflecţie aprofundată pentru adaptarea la noile condiţii şi crearea unor 
instituţii mai democratice şi mai eficace. Dincolo de consensul asupra 
necesităţii de a reforma regulile şi practicile actuale, diferenţele de opinii 
asupra modalităţilor practice rămân profunde. 

Criza instituţională pe care UE o traversează de la sfârşitul anilor ’90 
are interpretări diferite (Magnette, 2003, p. 151). Unii consideră că Uniunea 
traversează o simplă „criză de creştere”, care reclamă ajustări. Acesta este în 
principal argumentul care figurează în centrul reflecţiilor asupra „guvernării”. 
Numeroşi sunt cei care susţin, din contră, că arhitectura instituţională actuală 
a Uniunii este fundamental improprie să determine practici satisfăcătoare.  

Reforma instituţională trebuie să ţină cont de realitatea că Uniunea 
reprezintă un sistem hibrid, care împrumută unele elemente ale federa-
lismului, dar se bazează, în bună măsură, pe procedee interguvernamentale 
tipice organizaţiilor internaţionale. În mare parte, are ca obiectiv coordonarea 
politicilor naţionale şi adoptarea de politici comune. Printre exigenţele 
reformatoare, un rol important îl ocupă preocuparea pentru „democratizarea” 
instituţiilor economice europene. O asemenea cerinţă este determinată de 
constatarea existenţei unui veritabil paradox în UE: abandonul semnificativ 
de suveranitate din partea statelor membre nu a fost încă substituit de un 
echivalent la scară comunitară (Fitoussi, 2002, p. 7). Această incapacitate 
pune în evidenţă faptul că modelul de guvernare economică a Uniunii se 
aseamănă mai mult cu gestiunea unor autorităţi independente juxtapuse decât 
cu un proces politic de gestiune. Prin aceasta, se recunoaşte existenţa unui 
deficit democratic la nivelul statelor membre şi al Uniunii, precum şi 
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prevalenţa guvernării prin reguli în raport cu guvernarea prin politici 
discreţionare. Pornind de la insuficienţele generate de prioritatea acordată 
regulilor, se consideră că democraţia oferă o şansă suplimentară pragmatis-
mului, în timp ce închistarea în reguli generează rigiditate şi imobilism. 
Totodată, consultarea şi dezvoltarea marilor orientări de politică economică 
reprezintă o garanţie de supleţe şi adaptabilitate la circumstanţe. Prin sistemul 
de norme şi proceduri necesare, democraţia asigură responsabilitate şi credibi-
litate actorilor, precum şi transparenţa funcţionării sale. Prin aceasta, demo-
craţia poate deveni un factor de eficacitate economică.  

Relaţiile dintre democraţie şi economie sunt complexe, fiind 
influenţate de numeroşi factori. Uneori, este posibilă apariţia unor stări 
tensionale între anumite principii ale pieţei (individualism şi inegalitate) şi 
unele principii ale democraţiei (egalitatea şi spaţiul public). 

Adepţii reformării instituţiilor europene pornesc de la constatarea că 
actuala doctrină, care asigură primatul economicului asupra politicului şi a 
libertăţilor economice asupra libertăţilor politice, privilegiază piaţa în raport 
cu democraţia (Fitoussi, 2002, p. 79). 

În consecinţă, sunt propuse soluţii care să conducă la absorbţia 
actualului deficit democratic, considerat actualmente ca susţinător al 
eficacităţii, precum şi la remedierea dificultăţilor care constrâng tot mai mult 
politicile naţionale. 

Direcţia majoră de atingere a acestor deziderate o constituie regân-
direa constituţiei economice a Europei, în special a rolului specific al 
politicilor monetare şi bugetare în realizarea obiectivelor comune (europene) 
şi/sau  naţionale în conformitate cu calităţile specifice democraţiei. 

Problemele sunt numeroase şi, nu de puţine ori, îşi găsesc rezolvări 
diferite: consecinţele bugetare ale integrării monetare europene, concilierea 
politicii monetare europene centralizate cu politicile bugetare naţionale des-
centralizate, suficienţa coordonării politicilor economice în condiţiile 
existenţei politicii monetare unice, armonizarea independenţei cu responsa-
bilitatea Băncii Centrale Europene etc. Una dintre cerinţele esenţiale ale 
restructurării sistemului instituţional european o constituie raportarea la 
anumite exigenţe democratice fundamentale: responsabilitate, transparenţă şi 
credibilitate. 

Criza instituţională pe care o traversează UE a pus în evidenţă 
slăbiciunea mecanismelor de responsabilitate. Acest concept a devenit laitmo-
tivul discursurilor privind reforma Uniunii. În acest sens, numeroase dezbateri 
au fost consacrate problemelor independenţei şi responsabilităţii BCE. 

Susţinută de partizanii politicii monetare stabile şi autonome, 
euroscepticii consideră BCE ca simbolul triumfului unei logici supranaţionale 
şi tehnocratice asupra exigenţelor de suveranitate (Magnette, 2003, p. 53). 
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Dilema constă în a responsabiliza o instituţie definită ca independentă în 
documentele privind constituirea sa. 

Deşi, în principiu, nu sunt incompatibile, în practică independenţa şi 
responsabilitatea sunt dificil de conciliat. 

Majoritatea economiştilor recunosc necesitatea şi rolul independenţei 
BCE în sporirea eficacităţii politicii monetare. Problema constă în 
recunoaşterea faptului că, în democraţie, independenţa reprezintă un concept 
relativ, în sensul că implică responsabilitatea în accepţiunea sa politică. BCE 
are definită o concepţie clară privind politica economică a Uniunii: reducerea 
rolului şi ponderii statului în economie (prin reducerea cheltuielilor publice) şi 
realizarea unei pieţe a muncii mai flexibile, prin reducerea generozităţii 
sistemului de protecţie socială. În comparaţie cu situaţia băncilor centrale 
naţionale, în textele europene nu este prevăzută nicio procedură de 
responsabilitate a BCE în faţa unei instanţe politice. Mai mult, BCE are 
puterea de a sancţiona guvernele care nu pun în aplicare politica pe care o 
preconizează, situaţie care reclamă restabilirea simetriei în guvernarea 
economică a Europei. Totodată, exigenţele democraţiei pledează în favoarea 
politicilor economice diferenţiate, ceea ce afectează regulile actuale de 
guvernare prin mix-policy, respectiv prin combinarea politicilor monetare, 
bugetare şi structurale. Politica monetară este, prin definiţie, unică şi 
centralizată, în timp ce marjele de manevră ale politicilor bugetare naţionale 
(descentralizate) sunt reduse. Există, astfel, un dezechilibru instituţional major 
între o bancă centrală independentă (care nu este responsabilă în faţa 
Parlamentului) şi o pluralitate de entităţi bugetare. De vreme ce ţările membre 
ale Uniunii nu pot utiliza instrumentele politicii monetare, a cărei 
responsabilitate a fost transferată BCE, trebuie să urmeze o disciplină 
bugetară mai strictă. Pentru acest scop a fost adoptat Pactul de stabilitate şi 
creştere, care stabileşte noi reguli în ceea ce priveşte marjele deficitului 
bugetar şi de îndatorare publică acceptate. Anumite variaţii conjuncturale sunt 
tolerate şi este prevăzută o procedură complexă de urmărire a deficitelor. 
Aplicarea de restricţii pentru politicile bugetare în UEM se poate justifica 
numai dacă sunt întrunite anumite condiţii: existenţa unei probleme de prim 
rang, repercusiunile să se manifeste la nivel pan-european, nu numai naţional 
şi să fie consecinţa unificării monetare şi nu numai a integrării europene. 
Consecinţele prevederilor Pactului asupra capacităţii statelor de a manipula 
propriile politici au suscitat argumente pro şi contra. 

În favoarea aplicării Pactului este invocată, printre altele, necesitatea 
coordonării politicilor economice în zona euro. Fiind date externalităţile 
declanşate prin manipularea politicilor economice într-o zonă deschisă (în 
special efectele de „locomotivă” ale politicilor expansioniste asupra statelor 
vecine), este de dorit ca politicile bugetare ale statelor membre să fie 
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coordonate între ele, precum şi coordonarea lor cu politica monetară. Un mix-
policy inadecvat, care presupune combinarea unei politici monetare restrictive 
cu o politică bugetară laxistă, determină rate ridicate ale dobânzii, o slabă rată 
a investiţiilor, un curs de schimb supraevaluat şi, pe ansamblu, o creştere 
economică slabă. 

Procedura de supraveghere a politicii bugetare inclusă în Pact trebuie 
să permită concentrarea atenţiei guvernelor asupra nevoii de coordonare a 
propriilor politici; în aceste condiţii Pactul poate apărea ca o soluţie 
imperfectă, dar pragmatică în problema coordonării politicilor bugetare 
(Farvaque, Lagadec, 2002, p. 203). 

Una dintre principalele acuze la adresa Pactului vizează caracterul 
incert al fundamentelor sale teoretice. În esenţă, este vorba de constrângerea 
exercitată asupra guvernelor ţărilor din zona euro, care înregistrează un deficit 
public „excesiv”, de a înregistra, pe termen mediu, un echilibru sau chiar 
excedent. 

Incontestabil, noile mutaţii pe plan politic şi economic, jocul 
intereselor naţionale şi concilierea poziţiilor diferiţilor parteneri ş.a. vor marca 
în mod esenţial viitorul politicilor economice în UE. Dezbaterile pe această 
temă scot în evidenţă trei aspecte esenţiale: aprecierea concretă a conjuncturii 
şi evaluarea în timp a instrumentelor de politică mixtă, stabilirea 
combinaţiilor optime între diferite instrumente de politică economică şi 
determinarea condiţiilor în care politica economică poate exercita o influenţă 
stabilizatoare în condiţii de incertitudine (Prager, 2002, pp. 343-349). 
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Abstract. The global economy it’s a theoretical vision of a 
normative construction, of harmonization of movement freedom, of 
strengthen the social finality of economy for performances on conditions 
of progressive standards of global ensemble’s cohesion. Today, in theory 
and practice, three models of social and economic development are 
confronting with the globalization trends: the neo-liberal American model 
(Anglo-Saxon), the European model and the Asian model. The new 
European architecture wants to compete with the American economy, 
China gets closer with every step of this target, and Russia is not 
indifferent. The analysts state that for being able to tend to the super-
power status, an entity has to fulfill three conditions: to have a 
performing economy, a powerful army, ready for battle in every moment, 
in any part of the globe, and, not at least a numerous population. They 
ask themselves if European Union will be a super-power of this century. 
We are asking ourselves if this global competition will not have a 
disastrous end for the humanity.  

 
Key words: new global order, deregulation, economic model, 

global economy 
 

 

Marile realizări teoretice şi practice ale omenirii şi în special 
provocările ştiinţifice ale mileniului al treilea au creat premisele regândirii 
evoluţiei de ansamblu a omenirii, a unor noi abordări în ceea ce priveşte 
viaţa omului, a planetei şi, de ce nu, a universului. Tehnologia informaţiei 
deşi nu şi-a spus ultimul cuvânt, joacă un rol primordial în răspândirea 
cunoaşterii în formarea unei conştiinţe globale capabile să anticipeze 
consecinţele viitoare ale acţiunilor noastre. Ea creează posibilitatea unei 
alegeri colective conştiente astfel încât tranziţia noastră prin viaţă să 
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producă externalităţi pozitive şi să nu afecteze ireversibil viaţa planetei, a 
universului sau cel puţin aşa ar trebui să se întâmple.  

Preocupările privind viaţa oamenilor pe planeta Pământ nu sunt noi. 
Mai mult sau mai puţin explicit şi în funcţie de nivelul cunoaşterii 
ştiinţifice, de-a lungul timpului, în această direcţie au existat studii, lucrări 
sau luări de poziţie. Thomas Robert Malthus atrăgea atenţia în 1798 asupra 
creşterii populaţiei şi limitelor ofertei de hrană. Aceste probleme se pun şi 
în prezent, creşterea populaţiei şi producţia industrială ameninţă epuizarea 
resurselor pe plan mondial, lumea devine pe zi ce trece mai mică. Astfel, 
numărul populaţiei creşte cu circa 90 de milioane anual, iar creşterea 
acesteia a fost mai mare din 1950 până astăzi decât în cei 4 milioane de ani 
de la apariţia omului. De asemenea, trebuie menţionate unele din studiile şi 
lucrările cunoscute sub denumirea de rapoarte către Clubul de la Roma: 
Limitele creşterii, elaborat sub conducerea prof. Dennis Meadows, 1972, 
Omenirea la răspântie, autori Mihial Mesarovic şi E. Pestel 1974, 
Restructurarea ordinii internaţionale, coordonator Jan Timbergen 1976, Să 
ieşim din epoca risipei, autori D. Gabor, V. Colombo, A. King şi R. Galli, şi 
nu în ultimul rând Legea entropiei şi procesul economic, Nicholas 
Georgescu Roegen 1970. 

Sfidând evidenţele şi viitorul, economia modernă a transformat 
doctrina hobbesiană a materialismului raţional în ideologie şi atribuindu-i 
valenţe ştiinţifice a aplicat-o comportamentului uman şi organizării sociale 
asumându-şi hedonismul ca ţintă a progresului uman. Astfel întregul 
comportament al oamenilor a ajuns să fie motivat doar de bani, de interesul 
material individualist şi egoist, omul, fiinţa umană a devenit astfel individ. 
Absolvit de responsabilitatea alegerii morale, individul este prizonierul unui 
sistem instituţionalizat, este doar un element al marilor forţe sociale care au 
putere de viaţă şi de moarte asupra tuturor, oamenii au devenit astfel 
subprodusele stilului de viaţă consumerist. Acest proces cunoaşte astăzi o 
amploare fără precedent sub umbrela globalizării, care pe lângă 
oportunităţile incontestabile pe care le creează, converteşte culturile 
popoarelor, pas cu pas, la hedonismul hobbesian fără a le oferi un sprijin 
consistent în vederea decomplexării globale. Astfel tranziţia societăţii 
omeneşti este prinsă în pânza de păianjen a globalizării unor tendinţe care 
pun multe semne de întrebare pentru prezentul şi viitorul omenirii.  

Cu cât aceste tendinţe ocupă mai mult spaţiu, cu atât rămâne mai 
puţin pentru individ. Am uitat că omul este şi a fost întotdeauna o fiinţă 
socială, iar individul numai o invenţie. Această criză a raţiunii, izvorâtă 
dintr-o ideologie a progresului cu orice preţ, îşi arată astăzi consecinţele 
nefaste, în pragul instaurării unei noi ordini multipolare a lumii. 
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Nici „noua ordine mondială” nu este de fapt un concept nou. 
Astfel, în secolul XIV, promotorii „noii ordini mondiale” imaginează şi 
dezvoltă filozofia umanistă, între 1566 şi 1609 orchestrează revoluţia 
burgheză din Ţările de Jos, între 1642 şi 1649 revoluţia burgheză din 
Anglia, între 1789 şi 1794 revoluţia franceză, în anul 1776 – întemeiază 
SUA, primul stat construit după noile principii, pe care le exportă către 
revoluţia franceză, în anul 1914 – pornesc primul război mondial pentru a 
desfiinţa ordinea imperială învechită, în anul 1917 – încheie cu revoluţia 
bolşevică ceea ce începuseră în Franţa, în anul 1938 – pornesc al doilea 
război mondial, iar între 1945 şi 1990 extind, apoi încheie experimentul 
comunist la 11 septembrie 1990. 

Astăzi, cel puţin într-o primă etapă, noua ordine mondială pare să fie 
mondializarea dezordinii. Această omogenizare nu face decât să adune 
laolaltă diferenţele şi fracturile unei ordini ce pare incapabilă să se mai 
reinventeze. Dar nu este aşa, adevărul este că economia mondială nu 
funcţionează pentru toţi în acelaşi ritm, iar noua ordine nu înseamnă 
neapărat ceva bun sau adecvat pentru toţi. Aşa cum am arătat, deşi sintagma 
noua ordine mondială este relativ de dată recentă, tema nu este nouă. Noi 
sunt doar formele de manifestare, dar esenţa este aceeaşi – cucerirea lumii 
prin reconstruirea ei, acţiune care se constituie şi în modalitatea practică de 
realizare a scopului de bază, prin cele mai subtile tehnici de persuasiune şi 
manipulare ale birocratismului mondial, care duc în final la împărţirea lumii 
în învingători şi învinşi, de fapt la perpetuarea unei anumite stări de fapt. 

Unii autori vorbesc despre sfârşitul istoriei. Nu ne vom opri asupra 
problematicii despre sfârşitul istoriei, sfârşitul ideologiilor, sfârşitul statului 
naţiune sau al politicii, probleme mult disputate în ultimii ani, deoarece, pe 
lângă faptul că nu fac obiectul acestui studiu, nici nu împărtăşim aceste 
perspective. În altă ordine de idei, nu dorim să abuzăm de teoria 
conspiraţiei, care, deşi empiric demonstrează o atare stare de fapt, nu face 
obiectul cercetării noastre. Vom încerca să evidenţiem câteva din tendinţele 
actuale ale noii ordini mondiale şi câteva din deficienţele capitalismului 
ajuns în stadiul global, din perspectiva unor concluzii pertinente pentru 
tranziţia din România, folosind drept argumente, pe lângă evidenţa cifrelor 
şi a faptelor, luările de poziţie ale unor personalităţi în domeniu. 

 Astfel profesorul Joseph Stiglitz, laureat al premiului Nobel pentru 
economie, fost consilier al lui Bill Clinton, economist-şef la Banca 
Mondială, se înscrie în panoplia celor care în cunoştinţă de cauză fac un 
serios rechizitoriu acestor tendinţe (Stiglitz, 2002). El demonstrează că 
jocurile economiei mondiale sunt de multe ori fixate după interesele ţărilor 
industrial avansate, după interese private, şi nu pentru ţările în curs de 
dezvoltare. Stiglitz apreciază că globalizarea a dat o viziune particulară 
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economiei – fanatismul pieţei. Chiar şi unul dintre multimiliardarii lumii de 
astăzi, care a beneficiat din plin de procesul globalizării, George Soros, 
atrage atenţia asupra acestui proces, „nesănătos şi de nesusţinut”, pe care-l 
defineşte –  „fundamentalismul de piaţă” (Soros, 1999, p. 99). „O societate 
fără valori sociale nu poate supravieţui….este nevoie să începem cu 
reconstrucţia moralităţii şi a valorilor sociale” – afirmă Soros. 

Critica noţiunii de globalizare este mai profundă. În versiunea sa 
simplistă teza globalizării ignoră persistenţa statului naţiune şi rolul esenţial 
al guvernelor în orientarea structurii şi dinamicii noii economii. Totul arată 
că reglementările şi politicile guvernelor afectează limitele şi structura 
internaţională a economiei globale. Nu este şi nu va fi într-un viitor 
previzibil, o piaţă deschisă pe deplin integrată a muncii, tehnologiei 
bunurilor şi serviciilor. Volens-nolens statele–naţiuni şi guvernele, mai ales 
cele care urmăresc dezvoltarea şi ale căror conducători sunt legitimi şi 
conştienţi de tendinţele globalizării, se vor apăra de concurenţa 
internaţională. Trebuie să luăm în considerare că naţionalitatea oricărei 
întreprinderi influenţează asupra comportamentului său, fapt relevat şi de 
studii ONU asupra întreprinderilor transnaţionale, evident pentru 
observatorii ţărilor în curs de dezvoltare, dar şi concluzia lui Martin Carnoy 
(Carnoy, 1993) care a analizat activitatea transnaţionalelor în economiile 
avansate. Aceeaşi părere o împărtăşeşte şi profesorul american David 
Korten în lucrarea sa „Corporaţiile conduc lumea”. Transnaţionalele 
japoneze susţin în întregime guvernul japonez şi deţin principalele active 
financiare şi tehnologice. Cele europene beneficiază de protecţie 
tehnologică şi comercială sistematică din partea guvernelor lor. Cele 
germane au oprit investiţiile în Europa occidentală pentru a se lansa în 
investiţii financiare, chiar riscante în Germania de est. Cele americane 
respectă instrucţiunile guvernului lor, refuzând vânzarea tehnologiilor noi, 
limitând comerţul cu ţările în conflict cu politica externă americană. De 
asemenea, SUA susţin proiectele tehnologice ale întreprinderilor americane 
sau intervin în unele tranzacţii comerciale în numele securităţii naţionale. 
Departamentul American de Apărare ajustează în unele domenii 
dependenţa tehnologică militară, pe care ţările au dezvoltat-o în privinţa 
tehnologiilor cheie care erau apanajul societăţilor americane. Ca să nu mai 
vorbim de protecţia ecologică a planetei, SUA unul din marii poluatori, 
chiar şi cu concesii din partea celorlalte ţări, refuză sistematic să parafeze - 
Acordul de la Kyoto(1).  

Observăm de asemenea că deschiderea pieţelor nu este întotdeauna 
şi reciprocă. Dacă economia americană şi europeană sunt relativ deschise, 
economia asiatică şi rusă rămân foarte protejate. În timp ce în ani ’89-’91 
japonezii au făcut în SUA 46% din investiţiile directe şi 23% în UE, 
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americanii şi europenii n-au realizat în Japonia decât 1% din investiţiile lor 
directe. Cum economia asiatică reprezintă mai mult de 1/5 din piaţa 
mondială la începutul anilor ’90, această excepţie la „formarea oricărei 
pieţe globale” nu este neglijabilă. Tendinţa dominantă indică o 
interpenetrare crescândă a pieţelor mai ales după relativa reuşită a GATT la 
Runda din Uruguay, formarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului(2), 
progresul lent, dar constant al unificării europene, semnarea acordului de 
liber schimb nord-american, intensificarea tranzacţiilor economice în Asia, 
încorporarea progresivă a Europei orientale şi a Rusiei în economia globală 
şi rolul crescând pe care-l joacă comerţul şi investiţiile exterioare în 
dezvoltarea economiei globale interdependente. Persistenţa naţiunilor şi a 
guvernelor naţionale şi faptul că statele folosesc concurenţa economică ca 
instrument al strategiei politice explică de ce frontierele şi divizările dintre 
marile regiuni economice riscă să instaureze o diferenţiere regională a 
economiei globale şi care nu pare întâmplătoare, având în vedere lipsa unui 
cadru instituţional unanim acceptat. 

Pe bună dreptate Susan Strange se întreabă cine exercită autoritatea, 
dacă o exercită cineva, şi cu ce scop, cu ce mijloace şi cu ce consecinţe. Ea 
recunoaşte că, în multe chestiuni, cele mai multe state au pierdut controlul 
asupra câtorva din funcţiile autorităţii şi atunci fie şi le împart cu alte state, 
fie cu alte autorităţi (non-statale) (Strange, 2002, p. 63).  

Alain Tourraine merge mai departe estimând că într-o societate 
postindustrială, unde serviciile culturale înlocuiesc bunurile materiale, în 
centrul producţiei se află apărarea subiectului, în personalitatea şi cultura sa 
împotriva logicii globaliste, a pieţei care înlocuieşte ideea luptei de clasă. 
Problema cheie devine, aşadar, într-o lume caracterizată simultan de 
globalizare şi fragmentare, cum să se combine  noile tehnologii şi memoria 
colectivă, ştiinţa universală şi culturile comunitare, pasiunea şi motivaţia.  

Raymond Barglow subliniază acest paradox „trecerea istorică a 
tehnicilor mecanice la tehnologii informaţionale concură la bulversarea 
noţiunilor de suveranitate şi autosuficienţă care oferă o ancorare 
ideologică în identitatea personală de două milenii, de când filosofii greci 
au elaborat conceptul (Barglow, 1994). El propune o pasionantă 
comparaţie între visele descrise de Freud şi cele ale propriilor pacienţi, 
imaginea unui cap şi în spatele ei suspendată tastatura unui calculator – eu 
sunt acel cap programat.” Acest sentiment de singurătate absolută este nou 
în raport cu reprezentarea freudiană clasică, în care visătorii afişează o 
singurătate existenţială şi ineluctabilă încadrată în structura lumii. Total 
izolat, eul pare iremediabil pierdut pentru el însuşi, de unde şi căutarea unei 
noi conexiuni în jurul unei identităţi reconstruite şi divizate. Această ipoteză 
implică o criză de subiect limitată la concepţia individualizată occidentală, 
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zdruncinată de punerea societăţii într-o reţea incontrolabilă. Acesta ar putea 
fi considerată ca un simptom al crizei modelelor de identitate stabilite, 
asociate cu nevoia disperată de a construi un nou eu colectiv, încorporând 
spiritualitatea, tehnologia avansată, relaţiile comerciale şi chiar cultura 
catastrofismului milenarist. De altfel, putem găsi şi în relaţia cu procesul 
macro al schimbării instituţionale legată de emergenţa unui nou sistem 
global elementele unui cadru de interpretare explicând puterea crescândă a 
identităţii, atât personale, culturale, cât şi naţionale. Aceasta, afirmă adepţii 
globalizării, este în controversă cu faptul că am intrat într-o lume 
multiculturală şi interdependentă, care nu poate fi înţeleasă şi transformată 
decât plecând de la o perspectivă pluralistă (Drucker, 1999) ce converge 
către unitate culturală, punerea într-o reţea globală şi politici 
multidimensionale. 

Lucrurile stau însă altfel, noua paradigmă concurenţială, fondată pe 
capacităţile tehnologice, favorizând interdependenţa în noua economie 
globală, menţine dependenţa într-o relaţie asimetrică care, în ansamblu, 
întăreşte vechile modele de dominaţie. Această aparentă continuitate 
istorică trebuie nuanţată în lumina proceselor de diversificare ce se produc 
concomitent în lume, sub efectul competitivităţii. O spectaculoasă realiniere 
în repartiţia capitalului, tehnologiei şi capacităţii manufacturiere s-a produs 
în cele trei regiuni dominante în timpul ultimului sfert de secol, în profitul 
Asiei de Sud-Est. Această zonă dezvoltată, grupând Japonia şi ţările asiatice 
nou industrializate, este pe punctul de a deveni cea mai mare regiune 
industrială a lumii, cu 26,9% din producţia manufacturieră globală în 2000, 
faţă de 24,6% în Europa şi 18% în America de Nord. Aceasta, fără a lua în 
considerare China care, judecând după creşterea şi modernizarea 
tehnologică accelerată, va deveni rapid o putere economică majoră. Pe baza 
tendinţelor actuale, Asia dezvoltată economic va fi primul producător 
mondial de electronice, şi poate chiar de autoturisme. 

Dacă măsurăm legăturile tot mai strânse între Japonia şi cei patru 
„tigri” cu China şi Asia de SE, vom vedea apărând o puternică economie 
extrem-orientală, semiintegrată, devenită un centru mondial major al 
acumulării de capital. Acest ansamblu se prezintă sub forma a cinci reţele 
de putere economică: societăţile japoneze, firmele coreene, multinaţionalele 
americane, puternicele reţele de capital chineze, conectând Hong-Kong, 
Taipei, Singapore, grupările chineze din „cealaltă mare“ (operând adesea 
prin Hong-Kong) care au legături directe cu China şi formează ceea ce 
observatorii numesc „cercul Chinei“; conducerea centrală chineză şi 
autorităţile provinciale şi locale chineze cu interese financiare şi industriale 
diversificate. (Badrus, 1999) 
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Integrarea rapidă în sistemul global a noii economii de piaţă chineze 
constituie adevăratul miracol economic al ultimilor 20 ani. PIB-ul chinez a 
crescut în medie cu 9,4% între 1980-1991, cu 12,8% în 92 şi cu 13,4% în 
1993. Efectele recesiunii economiei mondiale au dus la scăderea acestuia. 
Astfel, conform cifrelor preliminare elaborate de specialiştii FMI, creşterea 
înregistrată de economia Chinei, în anul 2001, s-a situat la un nivel de circa 
7,5%, pentru anul 2002 estimându-se ca posibilă o uşoară reducere a 
ritmului de creştere economică, la un nivel prognozat de 7,1%. În această 
perioadă, exporturile chineze au crescut în medie cu mai mult de 11% pe an 
(10,2%, 1980-1990 şi 11,6%, 1990-1997) (The World Banck, 1999), în 
ultimii ani acestea înregistrând diminuări succesive. Investiţiile străine în 
China au trecut de la mai puţin de 1 miliard de dolari în 1983 la 26 miliarde 
în 1993, iar în perioada 1996-2001 s-au situat la un nivel anual de circa 40 
miliarde de dolari: numai SUA primesc mai mult capital extern. Din aceste 
investiţii, 70% provin din Hong-Kong şi Taiwan, ceea ce confirmă 
realitatea faimosului „cerc al Chinei”, adevărata forţă a noului capitalism 
chinez şi această vastă reţea de legături sociale şi politice între investitorii 
din Taiwan şi Hong-Kong şi responsabilii locali şi provinciali din China de 
Sud. 

Puterea economică acumulată în regiunea Asiei Pacifice, fără a lua 
în considerare Japonia, este impresionantă. În 1993, rezervele de devize 
străine ale acestor state extrem-orientale se ridicau la 250 miliarde dolari. În 
ceea ce priveşte Japonia, întreprinderile ei private deţin 600 de miliarde. 
Specialiştii prevăd ca economisirea să crească la 550 miliarde dolari/an în 
anii 90, iar în anul 2000 PIB-ul Asiei Orientale ar putea atinge 200 miliarde 
dolari depăşind-ul pe cel al Japoniei. După alte calcule, China, Hong-Kong, 
şi Taiwan ating aproape 2/3 din PIB-ul japonez. Consecinţă indirectă, dar 
importantă a intrării Chinei în economia asiatică: ţările Asiei de SE sunt 
obligate să stimuleze creşterea şi să deschidă economia investitorilor străini. 
Indonezia şi Thailanda au deschis calea, urmate de Vietnam şi Filipine.  

Dacă vom considera puterea tehnologică şi economică a Japoniei 
deja veche, progresul susţinut al creşterii economice şi al integrării 
internaţionale a Chinei, explozia întreprinderilor japoneze, chineze şi 
coreene în Asia Orientală şi de SE, conceptul de „Nord” în noua economie 
globală este depăşit. Emergenţa capitalismului către creşterea rapidă în 
Extremul Orient este, împreună cu sfârşitul imperiului sovietic şi unificarea 
europeană, una din schimbările structurale cele mai importante. Procesul a 
fost endogen, de vreme ce multinaţionalele americane au jucat un rol minor. 
Deschiderea economiei globale, permiţând competitivitatea ţărilor lor în 
economia capitalistă globală, s-a conjugat cu recenta acumulare a capitalului 
şi industriile de înaltă tehnologie în regiunea Asiei Pacifice. Este un fenomen 
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de dimensiuni istorice, în care undele de şoc n-au ajuns la restul lumii, ci 
numai la Europa Occidentală şi America de Nord, a anilor ’90. 

Fără îndoială, sărăcia şi suferinţa sunt puternic răspândite şi se 
perpetuează din păcate într-un viitor previzibil. Există chiar o polarizarea 
crescută a veniturilor la nivel mondial, după cum arată calculele modelului 
CEPII asupra evoluţiei PIB-ului pe cap de locuitor, între 1960 şi 2000 în 
diverse regiuni ale lumii. Creşterea economică, capacitatea tehnologică şi 
condiţiile sociale se diversifică şi ele între regiunile lumii, între ţări, în 
interiorul ţărilor. Astfel Asia de Sud şi unele regiuni din India s-au angajat 
în cursul anilor ’90 într-un proces rapid de creştere economică şi de 
integrare în economia globală, ameliorând performanţa sa medie a 
deceniului precedent. Or, dacă PIB-ul pe locuitor a crescut în anii ’70 în 
medie cu 0,6% pe an, în anii ’80 a crescut cu 3,2% pe an. După criza 
economică din ’90, India s-a lansat într-o nouă politică de internaţionalizare 
şi liberalizare a economiei sale, ce se traduce printr-un boom în regiunile 
Ahmedabad, Bombay, Bangalore şi New Delhi.  

În schimb, cea mai mare parte a zonelor rurale şi unele centre 
metropolitane precum Calcutta cunosc mereu cvasistagnarea economiei. 
Putem spune că inegalitatea socială şi capitalismul sălbatic menţin în 
mizerie majoritatea populaţiei indiene, înţelegând prin aceasta centrele 
urbane cele mai dinamice. În ultimi ani şi India s-a confruntat cu o scădere 
a PIB. 

Africa neagră va continua să stagneze la nivel infrauman. America 
Latină în ansamblul său se remarcă în rău, în ciuda integrării în economia 
globală la mijlocul anilor 1990. Cele mai multe din ţările vechiului imperiu 
sovietic vor fi tentate să regăsească nivelul de viaţă al anilor ’60-’70. Şi în 
ciuda creşterii apreciabile, Asia în ansamblul său se va menţine la o distanţă 
abisală de nivelul de viaţă al regiunilor dezvoltate.  

O dezvoltare de mare amploare este declanşată în unele regiuni: în 
China, unde trăieşte o cincime din populaţia globului, dar şi în cea mai mare 
parte a Asiei. Prin dezvoltare înţelegând un proces simultan de ameliorare 
al nivelului vieţii, de schimbare structurală a sistemului productiv şi 
competitivitate crescută în economia globală.  

În timp ce unii se încăpăţânează să teoretizeze postindustrialismul, 
alţii trăiesc bine şi frumos unul din cele mai mari valuri de industrializare 
ale istoriei ce nu încetează să crească.  Dimpotrivă, unele regiuni rurale ale 
Chinei, Indiei şi Americii Latine, dar şi din ţările fost comuniste, deci 
naţiuni din cele patru colţuri ale lumii şi cu largi segmente ale populaţiei din 
toate ţările, sunt în curs de a-şi pierde raţiunea de a fi (din punct de vedere 
al intereselor economice dominante). Aceasta în sensul că în noul model al 
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diviziunii internaţionale a muncii se regăsesc, în consecinţă, socialmente 
excluse.  

Acest fapt demonstrează, pe lângă incapacitatea de a se găsi o 
modalitate de a reduce discrepanţele, direcţia greşită spre care se îndreaptă 
omenirea. „Idealul anglo-saxon al globalizării se va confrunta cu aceeaşi 
problemă a dreptăţii sociale care a fost izvorul marxismului. Inegalitatea 
este prea mare ca să dureze: în 1995, 538 de miliardari deţineau o avere 
egală cu 45 la sută din cea a populaţiei globului, vreo 2,3 miliarde de 
oameni” (Gardels, 1997, p. 5).  

Economia mondială nu poate fi mulsă la infinit în beneficiul unei 
minorităţi fără a genera crize sistemice şi/sau conflicte din ce în ce mai 
dificil de controlat, iar dacă analizăm structura, apartenenţa şi jocurile 
fluxurilor financiare, rupte de bogăţia productivă, vom ajunge la concluzia 
că restul lumii nu mai poate să susţină o economie care trăieşte deasupra 
mijloacelor sale productive reale. 

Nu este evident că modelele de acumulare ale economiei dezvoltate  
în ultimii 15 ani sunt viabile şi au tendinţa de a se prelungi. Iar fordismul 
s-a împiedicat de o eroziune, apoi de o cădere a ratei profitului, împărţirea 
venitului s-a redresat în favoarea profitului, cererea a continuat prin tendinţa 
de creştere a salariului real mai rapidă decât cea a productivităţii. Ne putem 
imagina că acumularea se loveşte de o rată a profitului prea înaltă în raport 
cu cererea. Criza structurală urmează, dar nu se reface, în timp ce formele 
instituţionale integrează precis condiţiile care au permis surmontarea crizei 
structurale precedente. Deoarece criza fordismului a fost deflaţionistă, în 
zilele noastre inserţia titlului viager al salariilor în circuitul economic, 
importanţa redistribuirilor operate de sistemul de protecţie socială şi 
bugetele publice par să interzică o reproducere a marii crize americane, care 
a dus la prăbuşirea producţiei (’29-’33). Dacă facem o comparaţie între cele 
două conjuncturi, indicii arată că deflaţia este în activitate în Japonia, dar nu 
şi în alte ţări avansate. Regăsim ideea unei  progresii în spirală a modului de 
producţie capitalist.  

În plus, perioada contemporană face să apară o tensiune între 
imperativele vehiculate de logica comercială şi expresia deciziilor politice 
în regimurile democratice. Pe de o parte, un regim aparent viabil se poate 
găsi blocat prin opoziţie socială şi politică ce suscită, de exemplu, creşterea 
inegalităţilor şi a sentimentului de injustiţie. Pe de altă parte, unele 
transformări instituţionale sub presiunea cererii sociale se pot dovedi 
incompatibile cu exigenţele unui capital financiar din ce în ce mai mobil şi 
dominator.  

Adâncirea inegalităţilor, atât la scară mondială, cât şi în interiorul 
ţărilor bogate (rata mare a şomajului, scăderea nivelului de viaţă al claselor 
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de mijloc, lărgirea zonelor de marginalizare socială din marile metropole), 
este din păcate realitatea cotidiană, este rezultatul unui sistem care a 
triumfat spectaculos, dar este pe cale să eşueze lamentabil în asigurarea 
unei funcţionări armonioase la scară globală. 

Insuccesul liberalismului se manifestă şi în noua lume a treia care ia 
naştere în Europa de Est şi în republicile desprinse din fosta URSS. Aceste 
ţări au fost împinse spre liberalizare în condiţiile incapacităţii evidente a 
marilor puteri economice de a le sprijini în atenuarea şocurilor tranziţiei, în 
menţinerea suveranităţii economice în relaţiile economice şi financiare 
internaţionale din ce în ce mai inegale şi mai sălbatice. 

Sesizând pericolele, imediat după sfârşitul războiului rece, analiştii 
occidentali au purces la realizarea, la punerea în practică a noi strategii. 
Astfel, dacă unele dintre acestea servesc unor interese hegemonice, altele se 
pronunţă pentru o lume multipolară. În spatele oricăreia dintre variante se 
află interesele marelui capital. Pe zi ce trece lupta este tot mai acerbă, se 
refac alianţe, sunt puse în discuţie chiar organismele şi instituţiile 
internaţionale, este ameninţată pacea lumii, nimic nu contează, unica ţintă 
este ţinta geopolitică, care se reduce la războiul pieţelor, la schimbarea 
ordinii globale.  

De altfel, preşedintele George Bush Sr. anunţa încă din 11 septem-
brie 1990 zorii unei „noi ordini mondiale”. În acest context putem 
presupune că miza războiului dus de America nu este nici „dezarmarea” 
Irakului (există alte ţări cu arme mult mai periculoase), nici „nerespectarea 
rezoluţiilor ONU”. Este mai degrabă o etapă din campania împotriva unei 
evoluţii multipolare a lumii. Aceasta este şi semnificaţia teatrului 
diplomatic jucat pe scena ONU în acest început de an. Miza este păstrarea 
şi consolidarea hegemoniei americane în lume. Ceea ce este grav, însă, este 
că în acest joc, care seamănă foarte bine cu un joc de biliard, unii jucători 
nu ştiu decât poker, ei fie încalcă regulile stabilite, fie vor să joace biliard 
impunând regulile pokerului. De fapt ei nu luptă pentru democraţie, pentru 
libertate, pentru eradicarea sărăciei, pentru un mediu mai sănătos, ci pentru 
interesele unei oligarhii aflate în spatele uşilor, pentru marele capital. Avem 
de-a face de fapt cu o feudalizare a circuitelor economice pusă în slujba 
unui sistem organizaţional al progresului care sărăceşte şi distruge lumea, 
ducând în final la crearea de zone de foamete în locuri unde foametea nu a 
fost niciodată cunoscută, cu toată înapoierea tehnologică a acestora. 

Economia globală, în adevăratul sens al cuvântului, este o viziune 
teoretică a unei construcţii normate, a armonizării libertăţilor de mişcare, a 
întăririi finalităţii sociale a economiei cu scopul performanţelor  în 
condiţiile unor standarde progresive de coeziune a ansamblului global. 
Astăzi, în teorie, dar şi în practică se confruntă trei modele de dezvoltare 
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economică şi socială, cu tendinţe de globalizare: modelul neoliberal 
american (anglo-saxon), modelul european şi modelul asiatic. 

În timp ce modelul american al globalizării este unul ultraliberal, 
iraţional, spontan, de tip laissez-faire, care tinde spre concurenţa perfectă şi 
care riscă să compromită însăşi ideea de globalizare, idee susţinută în 
subcapitolele anterioare, modelul european îşi are originea în preceptele 
clasice şi neoclasice. El a evoluat de la piaţa spontană la piaţa reglementată, 
având în centrul atenţiei soluţionarea problemelor dezvoltării prin 
raportarea în egală măsură atât la eficienţa economică, cât şi la echitatea 
socială. Modelul european de integrare este reacţia politică a ţărilor de pe 
bătrânul continent la consecinţele globalizării, în urma eşecurilor politicilor 
naţionale în faţa crizelor globale. Din punct de vedere metodologic, 
modelul european de integrare este un model predictibil care esenţializează 
paradigma globalizării urmând dintr-o altă perspectivă ortodoxia acestei 
paradigme. Spre exemplu, prin politicile sale Europa difuzează 
prosperitatea spre zonele emergente, care vor să depăşească starea de 
periferie şi care sunt  angajate în procesul de tranziţie – fapt esenţial, esenţa 
globalizării. 

Elementele ce caracterizează modelul european de globalizare sunt 
în principal: 

 Acceptarea principiilor liberalizării în vederea asigurării unui grad 
înalt de dezvoltare 

 Creşterea transparenţei instituţiilor comunitare 
 Corelarea procesului globalizării comerciale cu dezvoltarea socială 

şi reducerea sărăciei 
 Susţinerea domeniilor care depăşesc logica pieţei. 

Modelul european armonizează libertatea cu justiţia socială, 
producţia cu redistribuirea venitului, rolul statului cu cel al pieţei în vederea 
asigurării demnităţii umane, cultura reprezentând un mijloc de emancipare, 
un instrument de dezvoltare a personalităţii umane. Acest model care 
promovează o societate durabilă este bazat pe realizarea unei societăţi a 
cunoaşterii, pe desăvârşirea construcţiei pieţei interne şi promovarea 
concurenţei, pe crearea unei pieţe a muncii adaptabile la schimbările 
economice, dar şi pe compatibilizarea politicilor economice cu cele privind 
mediul natural. 

Una dintre problemele cheie cu care se confruntă procesul integrării 
şi al globalizării şi care le dă şi atributul de incertitudine o reprezintă 
cedarea de suveranitate ca atribut gestionar al statelor. Succesul ţine de 
capacitatea UE de a constituţionaliza globalizarea. Constituţia europeană 
ţinteşte crearea unei Europe politice, care să aibă vocaţia redării unei 
dinamici virtuoase modelului. 
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Modelul asiatic este modelul care propulsează China şi ale cărui 
caracteristici le întâlnim în parte în modelele specifice ale Japoniei şi Coreei 
de Sud. Între caracteristicile sale întâlnim dirijismul sau intervenţionismul, 
monopartidismul şi autoritarismul. Este un experiment de nonliberalism 
clasic obsedat de problemele dezvoltării şi care nu se complică cu 
gestionarea problemelor extraeconomice.  

 
Modelele esenţiale care structurează lumea de azi (caracteristici)(3) 

 
Modelul american al globalizării: 
 este un model economic exclusiv randamental de tip laissez-faire; 
 este un model de dezvoltare bazat pe iniţiativă (utilizează munca 

scumpă şi capitalul ieftin); 
 este un model mecanic de piaţă concurenţială în alocarea 

resurselor; 
 este un model economic de tip cazino – riscul face regula jocului; 
 include organic creşterea economică şi libertatea politică, dar 

exclude coeziunea socială; 
 promovează discernământul individual faţă de libertăţile politice; 
 este un model eminamente deschis spre exterior, având liberalizate 

atât intrările, cât şi ieşirile; 
 este un model unidirecţional (direcţionat randamental); 
 este beneficiar al încrederii care generează asocierea; 
 generează procese de integrare concentrice prin asimilare sau 

imitarea nucleului; 
 este permisiv şi proactiv – dă  tonul globalizării. 

Modelul european de integrare: 
 este un model de economiei socială de piaţă – cu finalitate socială; 
 foloseşte munca ieftină şi capitalul scump, economia este mijlocul 

pentru atingerea scopului – coeziunea socială;  
 este un model mecanic de piaţă concurenţială în alocarea 

resurselor; 
 este un model economic bazat pe relaţii stabile între profit şi 

productivitate; 
 include creşterea economică, libertatea politică şi coeziunea 

socială; 
 promovează discernământul individual faţă de libertăţile politice; 
 este un model de tip semideschis (ieşiri liberalizate, intrări 

condiţionate); 
 este un model pluridirecţional, bivalent (randamental + transfer 

pentru coeziunea socială); 
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 se bazează pe un sistem mixt de companii medii şi mari; 
 este un model care omogenizează – generează procese de integrare 

în perspectivă multiplă şi la toate nivelurile;  
 este un model aflat în consolidare internă cu impact global scăzut, 

dar în creştere pe măsura liberalizării intrărilor. 
Modelul asiatic de integrare (modelul care propulsează China, dar 

în unele privinţe şi Japonia şi Coreea de Sud): 
 este un model cu finalitate socială bazat pe o economie socialistă 

de piaţă; 
 pune preţ pe preeminenţa societăţii faţă de opţiunile individuale, 

eminamente ghidate politic; 
 foloseşte munca ieftină şi capitalul atras de regulă ieftin; 
 este un model care foloseşte implicarea progresivă a pieţei în 

certificarea alocării controlate politic a resurselor;  
 mizează pe economia monetară externă pentru valorificarea 

resurselor de muncă ca suport al economiei reale; 
 include creşterea economică şi coeziunea socială, dar exclude 

libertatea politică; 
 este un model postautarhic – controlează atât intrările, cât şi 

ieşirile; 
 modelează piaţa pentru a obţine performanţă economică; 
 sistemul de companii este compus din întreprinderi mici şi mijloci, 

percepţia asociativă nu depăşeşte cadrul familial; 
 se structurează ca proces integraţionist bazat pe piaţa în proces de 

dezvoltare cu reglementări incipiente, dar tot mai evidente; 
 surprinde prin viteza evoluţiei spre performanţă, dar rămâne un 

experiment regional. 
Noua arhitectură europeană vrea să concureze cu economia 

americană, China se apropie cu fiecare pas de această ţintă, Rusia nu este 
nici ea indiferentă. Analiştii afirmă că pentru a putea accede în acest 
moment la statutul de superputere, o entitate trebuie să îndeplinească trei 
condiţii: să aibă o economie performantă, o armată puternică, gata să 
intervină în orice moment, în orice parte a globului şi, nu în ultimul rând, o 
populaţie numeroasă. Ei se întreabă dacă Uniunea Europeană va fi o 
superputere în acest secol?  

După destrămarea URSS, în 1991, singura ţară care îndeplineşte 
condiţiile pentru statutul de mare putere este SUA, cu cea mai puternică 
economie din lume cu un PIB de circa 10.000 miliarde dolari, cea mai 
dotată armată şi cu o populaţie de aproximativ 270 de milioane de locuitori, 
a patra în lume ca număr după China, India şi Uniunea Europeană. Îşi vor 
păstra însă SUA acest statut de unică superputere mondială şi în următorii 
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ani? Probabil că nu. Rusia, fosta mare superputere, şi China, în condiţiile în 
care îşi vor eficientiza economiile, ar putea să ameninţe poziţia SUA de 
unică superputere mondială. Ameninţarea imediată la adresa statutului de 
unică superputere mondială pentru SUA vine din partea cealaltă a 
Atlanticului, din Europa, iar lupta se dă acum indirect, între sistemele 
economice.  

Uniunea Europeană, a doua mare putere economică a lumii, cu un 
PIB de peste 7.000 miliarde dolari, deţine cele mai multe atuuri în această 
cursă către locul liber lăsat de URSS. Ea are nevoie însă de realizarea 
efectivă şi deplină a proiectului şi de adoptarea unei strategii proprii de 
apărare. În prezent economia UE este a doua după cea a SUA, iar populaţia, 
de peste 300 de milioane de locuitori, cu şanse mari însă de a se dubla în 
următorii 10-15 ani, o situează pe locul trei în lume ca număr. În 2004, 
odată cu primul val al extinderii către Est, numărul locuitorilor săi va spori 
cu peste 80 de milioane de oameni (polonezi, cehi, unguri, ciprioţi etc.), iar 
în următorii ani, odată cu posibila includere în Uniune a României, Turciei 
şi ţărilor balcanice, populaţia UE va creşte cu încă aproximativ 115 
milioane de locuitori. Este adevărat că momentul extinderii către Est va 
aduce UE, conform estimărilor specialiştilor, şi o scădere a PIB-ului mediu 
pe locuitor cu aproximativ 13%, doar pentru primul val, dar acest fapt nu 
constituie un impediment, este ştiut că nimic nu se poate realiza fără 
cheltuieli. 

Confruntarea pentru întâietatea mondială între SUA şi Uniunea Euro-
peană este mult mai profundă şi mai subtilă, ea pune în discuţie performanţa 
în dezvoltare a două sisteme economice, – „renan“ sau „anglo-saxon“ 
(Albert, 1994) şi aceasta din cel puţin două perspective: una a 
productivităţii şi eficienţei şi alta a protecţiei sociale, a asigurării unui nivel 
de trai decent pentru toţi cetăţenii. Prin sistem „anglo-saxon“ a fost definit 
sistemul economic capitalist din SUA şi Marea Britanie, precum şi din 
restul statelor care au copiat acest model (ţări din America Latină, în 
special), iar prin sistem „renan“ sistemul economic capitalist german, 
precum şi cel foarte asemănător lui (numit şi „alpin“), existent în Olanda, 
ţările scandinave, Elveţia, Austria, dar şi Japonia. Dar pentru că, după cum 
se observă, între ţările din UE sunt deosebiri de sistem – Marea Britanie 
(MB), membră a UE, nu are sistem capitalist renan, ci anglo-saxon, în 
vreme ce Spania, Franţa şi, într-o oarecare măsură, Italia au un amestec din 
cele două – lupta va începe, mai întâi, în însăşi interiorul Uniunii Europene.  

Între cele doua „tipuri“ de capitalism deosebirile sunt esenţiale, ele 
referindu-se la modul în care sunt tratate o serie de probleme de primă 
importanţă pentru funcţionarea societăţii. Spre exemplu, sărăcia este tratată 
în mod diferit în cele doua sisteme: Europa, cu un puternic sistem de 
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protecţie socială, considerat ca o urmare firească a progresului economic, 
garantează un venit minim, în vreme ce în SUA aproape că acesta nici nu 
există (dacă e să-l comparăm cu cel din „Lumea Veche“). Din ce în ce mai 
mult însă, în cadrul UE, se aud voci care cer renunţarea la tradiţia aceasta de 
asigurare a protecţiei sociale, invocând ca motiv pierderea de 
competitivitate ce o au economiile europene datorită acestor măsuri. Şi dacă 
am vorbit de tradiţie, nu trebuie să trecem peste problemele diferenţelor 
salariale. Sistemul anglo-saxon operează cu diferenţe salariale mari, 
argumentând că un muncitor productiv trebuie plătit bine. În sistemul renan, 
acelaşi muncitor harnic este şi el bine plătit, dar nu pot fi depăşite nişte 
limite stabilite, în general, la nivel naţional cu sindicatele. Mai sunt şi alte 
întrebări la care cele doua sisteme răspund în mod diferit: „Cine este 
principalul finanţator al economiei: banca (preponderentă în sistemul renan) 
sau bursa (mult mai influentă în modelul anglo-saxon)?“, „Ce trebuie 
încurajate: economiile (sistemul renan) sau consumul pe credit (sistemul 
anglo-saxon)?“. 

Deşi la prima vedere sistemul anglo-saxon pare să fie învingătorul 
(productivitate mai mare, o mai mare libertate pentru individ sau agent 
economic), nu puţini sunt economiştii care spun că, pe termen lung, 
sistemul renan îşi va dovedi superioritatea, datorită fenomenului de erodare 
a structurii societăţii în sistemul anglo-saxon (generalizarea fenomenului 
rentelor neproductive, a speculaţiilor, declinul învăţământului şi al 
sistemului sanitar, creşterea criminalităţii, corupţiei şi parazitismului etc.).  

Modelul capitalist anglo-saxon sau neoamerican a sacrificat 
protecţia socială pentru realizarea unor creşteri de productivitate, dar care 
au avut consecinţe grave, concretizate în: 

• Adâncirea inegalităţilor. Numărul săracilor din SUA este în uşoară 
creştere, în vreme ce numărul milionarilor în dolari s-a triplat. Veniturile 
celor 40 de milioane de americani foarte săraci au scăzut cu aproximativ 
10% în ultimii ani, iar americanii cu un venit mai mic de jumătatea 
venitului mediu pe economie reprezintă 17% din populaţie, faţă de 5% în 
Germania şi 8% în Elveţia.  

• Sistem sanitar şi de învăţământ inaccesibil tuturor cetăţenilor. O 
cincime din copiii americani trăiesc sub pragul sărăciei, iar majoritatea 
dintre ei nu sunt acoperiţi de nicio asigurare medicală. 45% dintre elevii 
americani, cu vârste între 18 şi 24 de ani, nu pot localiza pe hartă America 
Centrală, iar majoritatea nu ştiu unde se află. În Marea Britanie, Franţa sau 
Japonia 40% din tinerii americani care intră la colegiu recunosc că nu ştiu 
să citească corect. Pe termen lung, rezultatul este compromiterea 
competitivităţii economiei americane.  În lucrarea sa Michel Albert explică 
de ce, totuşi „capitalismul renan – onest, egalitar, prudent şi discret – este 
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lipsit de orice forţă de atracţie”. Explicaţia constă în faptul că modelul 
american aparţine triumfului mediatic, pe când celui german îi lipseşte 
imaginea. El critică conservatorismul anglo-american, capitalismul care a 
luat locul statului şi apreciază că este vorba de „o ruptură istorică 
fundamentală aflată în curs”. 

Iată numai câteva din riscurile care ameninţă viitorul. Niciodată de 
la cel de-al doilea război mondial omenirea nu s-a confruntat cu atâtea 
probleme cum sunt cele generate de eşecul politicilor economice globaliste. 
Dar una din incertitudinile majore ce presează asupra capitalismului 
secolului XXI, aşa cum am mai afirmat, ţine de absenţa coerenţei între 
dinamica acumulării care depăşeşte spaţiul controlat de puterile politice şi 
dificultatea de a constitui noi principii de intervenţie colectivă la nivel 
pertinent care ar fi naţional, regional sau mondial. 

Avem de-a face cu o evoluţie unilaterală poate neliniară sau multili-
niară a societăţilor moderne.  Soluţionarea acestor probleme reclamă puncte 
de referinţă solide şi valide pe care, cel mai sigur, le vom întâlni în 
experienţa istoriei economice. Se demonstrează că, în prezent, înseşi 
conceptele de modernitate şi modernizare, ca şi teoriile bazate pe acestea, 
rămân în continuare problematice, plasându-se din punct de vedere ştiinţific 
într-o veritabilă situaţie de ambiguitate concentrată în două tipuri de 
abordări contradictorii: una a asigurării libertăţii individului, cealaltă a 
„disciplinării” lui. 

Ideea supremaţiei individului şi libertatea de expresie împinsă la 
extrem nu au dat roade. Specialiştii în domeniu consideră că autorealizarea 
individuală nu poate fi obţinută fără recursul la obiective fundamentale, la 
realităţi şi la relaţii sociale, deci la colectivităţile şi viaţa socială, fără de 
care nicio valoare sau obiective individuale nu pot fi realizate. Statul de 
drept contestat de regimurile comuniste a fost redus de capitalism la vaca de 
muls a corupţiei la rolul de jandarm, a rămas numai un slogan. Este clar că 
nu mai putem identifica modernitatea cu triumful raţiunii liberale şi nici cu 
raţionalizarea totală a vieţii sociale. Modernitatea trebuie să reprezinte 
sporirea capacităţii societăţilor contemporane şi a statului de drept – singura 
modalitate de acţiune împotriva individualismului exacerbat, de a se adapta 
la un mediu înconjurător schimbător şi de a-şi realiza rolul şi funcţiile prin 
gestionarea eficientă a complexităţii şi incertitudinii. Acest fapt implică 
reconsiderarea eresului pe baza căruia, şi în numele raţionalizării societăţii 
globale, se supralicitează cu obstinaţie: promovarea proceselor şi 
tendinţelor delocalizării, dereglementării, autonomiei, regionalizării, 
descentralizării etc. În acest mod deosebit, se propagă dispariţia statului, 
apusul naţiunilor ca entităţi reale, concrete, structuri care au fost şi rămân 
leagănul culturii, civilizaţiei şi dezvoltării popoarelor. 
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Realităţile actuale demonstrează că modernitatea, cu toate realizările 
sale de necontestat, a indus în conştiinţa tuturor o serie întreagă de 
probleme ale căror implicaţii şi cost social nu pot fi încă determinate. Este 
timpul de a se trece de la conceptele tradiţionale de creştere economică şi 
modernitate la aşezarea oamenilor, cu nevoile şi şansele lor, în centrul 
agendei pentru dezvoltare în secolul XXI. Se impune o regândire a rolului 
ONU în politica internaţională, dincolo de interesele economice sau politice 
ale unui stat sau altul. Calitatea creşterii este la fel de importantă ca şi 
cantitatea, iar o creştere echitabilă între naţiuni, în interiorul lor şi cu grija 
pentru generaţiile viitoare este eficientă şi posibilă în lumea reală. 
Dezvoltarea umană şi creşterea nu sunt neapărat într-o legătură directă; 
această legătură trebuie creată în mod deliberat, destinul uman nu ţine de 
şansă, ci de opţiune. Dacă nu vom aşeza lucrurile pe făgaşul unei dezvoltări 
umane şi durabile atunci natura o va face în locul nostru cu consecinţe 
imprevizibile. Cât despre lumea globală - „Este necesar ca o societate 
globală să rămână întotdeauna ceva abstract, o idee universală. Ea trebuie 
să respecte nevoile individului angajat şi să admită că aceste nevoi nu sunt 
satisfăcute, dar în acelaşi timp nu trebuie să caute să le acopere în 
totalitate, pentru că nicio formă de organizare socială nu ar putea satisface 
toate necesităţile o dată pentru totdeauna. O societate globală trebuie să fie 
conştientă de propriile limite. Ea este o idee universală şi ideile universale 
pot fi periculoase dacă sunt duse prea departe.” (Soros, 1999, p. 100). 

 
Note 

 
(1) Tratatul de la Kyoto privind reducerea de emisii de gaze în atmosferă, 

pentru a împiedica schimbarea globală a climei, tratat deja parafat de 
UE şi Japonia. 

(2) OMC – Organizaţia Mondială a Comerţului, se crează în anul 1995 şi 
începe să funcţioneze în anul 1997. 

(3) Prelucrat după Dinu M., Socol C., Marinaş M. (2005). Modelul 
european de integrare, Editura Economică, Bucureşti. 
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Abstract. The crisis is a system that have its self-destructing 

cycles. The event supplies itself from its environment. It generates  
perturbations at all levels. In our days, the crisis (of the economy, of 
culture, of ideology, of values, of conscience, of organizations) becomes a 
daily state, a reference notion, quasi-present in the general language. In 
the organizational context, starting from these roots, the focus is on the 
decisional factor. One must take into consideration the other variables 
and determinations of the system. In an another approach, the crisis 
sends to the idea of threatening of the organizational ensemble, by the 
complexity and amplitude of the modifications, impact that have as effect 
the indecision at the management level. 

 
Key words: decisional factor, crisis management; complexity; 

strategic management. 
 

 
 

1. Conceptul de criză 
 
„Krisis”, provenind din medicina hipocratică, desemna acel moment 

crucial al unei boli în care aceasta stă în cumpănă, putând să se îndrepte 
fie spre deznodământul fatal, fie spre soluţia de vindecare. „Krisis” 
însemna separare, diferenţă. În vocabular juridic, se exprima ideea de 
judecată, decizie, care nu rezulta mecanic din dovezi. De altfel, limbajul 
juridic i-a dat prima accepţiune complexă: a examina, a separa, a decide. 
Termenul a fost ulterior preluat de Aristotel, care îl foloseşte în „Poetica” 
pentru a desemna punctul de paroxism al unei tragedii, atunci când eroul 
trebuia să ia o decizie esenţială pentru destinul său. 
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În economia politică a secolului al XIX-lea, termenul a fost folosit 
în perspective teoretice diverse, care, însă, aveau în comun evidenţierea 
aspectului ciclic al fenomenelor economice. 

Începând cu secolul al XIX-lea, noţiunea face referiri la marile 
mutaţii culturale (criza civilizaţiilor, criza valorilor, criza spirituală). 

Edgar Morin şi-a dedicat mulţi ani studierii crizelor, propunând 
crearea unei ştiinţe speciale – crizologia. El observa că s-a ajuns la răsturnări 
complete de sens. Ceea ce desemna la origine „decizie” – într-un moment 
decisiv al unui proces incert – ajunge să puncteze contrariul: „criza semnifică 
indecizie; e momentul în care, în acelaşi timp cu perturbarea, apar indeciziile. 
În plus, se asistă la o veritabilă disoluţie de sens”. 

Noţiunea de criză s-a răspândit în secolul al XX-lea „în toate zările 
conştiinţei contemporane”. Nu există domeniu care să nu fie obsedat de 
ideea crizei. Dar această noţiune generalizându-se, e ca şi cum s-ar fi 
vidat de conţinut. 

Economiştii analizează criza după propriile criterii, atribuindu-i 
caracteristicile unor fenomene cu urmări nefaste pentru grupuri, 
organizaţii, comunităţi afectate: inflaţie, şomaj, stagnare, recesiune. Criza 
este sinonimă cu o întrerupere a ritmului de creştere economică, fie în 
raport cu creşterea anterioară, fie în raport cu creşterea estimată. 

Sociologii identifică originea crizelor în inechităţile sociale, în 
scăderea motivaţiei şi a iniţiativei, în defecţiunile la nivelul mecanismelor 
de control social. 

Psihologii consideră criza ca o destructurare a identităţii 
indivizilor, un efect al experienţelor sociale, implicaţii induse de teamă, 
nesiguranţă. 

În ceea ce priveşte organizaţiile, criza este asociată fenomenelor 
necunoscute, destabilizatoare, atât pentru individ, cât şi pentru 
organizaţie. 

O privire neutră, exterioară, ar putea considera criza care se 
declanşează într-o organizaţie drept normală. Dar contextul, efectele 
asupra celor implicaţi – aducătoare de perturbări, reacţii neaşteptate, de 
dezordini sau incertitudini – sunt întotdeauna asociate cu sentimentul de 
neînţelegere, de nesiguranţă, de anxietate, proiectând finaluri catastrofice. 

Criza poate desemna o ameninţare care pune în discuţie însăşi 
existenta organizaţiei sau anumite modificări parţiale. 

Manifestată fie la nivel individual, de microgrup sau de sistem 
social, vom observa că o caracteristică atribuită crizei defineşte o 
schimbare subită. 
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În cadrul teoriei sale generale despre sistemele organizaţionale, 
Alain Touraine a elaborat şi o teorie a crizelor organizaţionale. În centrul 
problematicilor organizaţiei se găseşte interdependenţa între capacitatea 
de iniţiativă şi gestiunea tensiunilor între diferite elemente ale unei 
funcţionări organizaţionale. Există criză atunci când tensiunea nu mai este 
dominată, atunci când intervine ruptura între aceste elemente diferite: 
ruptură între interior şi exterior, între putere şi tehnică, între dependenţă şi 
autonomie. Teoria globală nu explică suficient articulaţiile crizei şi 
plasează analiza în cadru pur sociologic. Credem că, cel mai frecvent, 
resorturile sunt, mai ales, de ordin psihologic. 

Din această perspectivă, J. Guillaumin propune definirea crizei ca 
dereglare, confuzie sau „pierdere” trăită la nivel intrapersonal, 
interpersonal (relaţii) sau transpersonal (relaţiile unor grupuri), niveluri 
care în organizaţie se includ unele în altele. 

Criza este, mai întâi, ceea ce spun şi ceea ce resimt cei afectaţi. 
Adevăratele crize sunt cele recunoscute de către aceştia. 

Demersul nostru, deşi alege aria socială a organizaţiei, este 
preocupat în mod deosebit de principalul actor al acesteia – publicul 
intern şi rolurile sale. 

Criza este marcată de momente, etape, faze de manifestare. Ea 
însăşi marchează o etapă. După încheiere, stările de fapt, unele acţiuni, 
semnificaţiile nu mai sunt ceea ce erau înainte. Amploarea impactului, 
efectele sale, trăirile personalului ne fac să considerăm criza, în primul 
rând, ca pe o experienţă. Aspectul subiectiv, consecinţele afective, 
emoţionale sunt esenţiale. Analiştii asociază criza cu experienţa unui 
sentiment de ruptură, de constrângeri sau de divergenţe, de reprezentări 
negative dominante. 

Una dintre puţinele referiri la procesele de comunicare afectate de 
criza organizaţiei apare la Peter Watzlawick. Starea disjunctivă pe care o 
încearcă receptorii unei comunicări cu două mesaje concomitente şi 
incompatibile este numită comunicare paradoxală. Este vorba de o criză 
indusă de contradicţia logică şi de conflictul interior care rezultă de aici. 
Ea implică procesele de comunicare şi efectele lor patogene. Este uşor de 
transpus în organizaţia însăşi, înţeleasă ca un sistem care primeşte 
informaţie, o tratează şi o distribuie pe canale interne sau externe. Nu se 
oferă însă elemente pentru înţelegerea rădăcinilor crizei. 

Constatăm că aspectul sociologic cel mai apropiat de criză este cel 
de disfuncţie, de la care s-a pornit în câteva lucrări de sociologie a 
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organizaţiei. Dar disfuncţia nu este echivalentă crizei, chiar dacă o criză 
implică disfuncţii şi conflicte. 

A interpreta criza în termeni de disfuncţii şi conflicte înseamnă a 
rămâne în aria unor confruntări în termeni de raporturi de forţă ori, 
punând problema unor actori (protagonişti), criza îi implică în calitate de 
subiecţi şi declanşează rezonanţa unor problematici intime la care 
psihologicul şi inconştientul iau parte. 

Criza, rezultată din impasul comunicaţional, din mutaţiile culturale, 
din spectaculozitatea înnoirilor la nivel informaţional, cere noi valori, 
impune reinventarea unor schimbări conjugate pe fluxul comunicării 
emiţători - receptori şi căutarea unor catalizatori capabili să opereze din 
nou legături şi diferenţieri. 

Majoritatea abordărilor încearcă să surprindă evenimentele care 
afectează organizaţiile şi mediul extraorganizaţional, referindu-se la 
acelaşi lucru – starea de anormalitate. 

Anii 1990 aduc o preocupare cu totul aparte pentru fenomenul 
crizelor. S-a încercat descrierea lor în definiţii, conturându-se domenii 
generale sau specifice. Criza poate fi tratată ca situaţie de urgenţă care 
antrenează pierderea reperelor tradiţionale şi diferite grade de 
destabilizare. Pentru Patrick Lagadec, unui dintre numele de referinţă în 
domeniu, „situaţia de criză” adaugă gravitate simplei „situaţii de 
urgenţă”: criza este urgenţă la care se adaugă destabilizarea intelectuală a 
conducătorilor întreprinderii, bulversarea cadrului obişnuit şi a 
referinţelor. 

Unele abordări definesc criza în întreprinderi ca rezultat al unui 
eveniment obişnuit şi de scurtă durată, care are un impact negativ real sau 
perceput asupra publicurilor întreprinderii sau a întreprinderii însăşi. 
Altele o descriu în termeni de dezechilibre brutale, provocate de unele 
acte dorite de întreprindere sau suportate. În această concepţie, 
comunicarea este unui dintre elementele prin care echilibrul poate fi 
restabilit. 

Într-o optică asemănătoare cu a Teoriei dezvoltării organizaţionale, 
Thieny Pauchant  se referă la cele două niveluri de structurare a 
organizaţiei: un nivel fizic (conţinând resursele umane, materiale, tehnice, 
financiare şi tehnologice) şi un nivel simbolic (misiunile şi scopurile 
specifice, normele, relaţiile formale şi informale, cultura organizaţiei). 
Referindu-se la criză, el o defineşte ca „o întrerupere care afectează fizic 
funcţionarea întregului sistem organizaţional şi-i ameninţă principiile 
fundamentale, identitatea şi raţiunea de a exista". Autorul consideră că se 
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declanşează o criză când: este afectată la nivel fizic şi ca structură 
simbolică întreaga organizaţie. 

Definiţii mai recente şi mai complexe îi recunosc crizei cinci 
atribute: amploarea, imediateţea, solicitarea atenţiei, surpriza, necesitatea 
controlului. 

În cercetările din domeniul comunicării şi cele mai recente ale 
Relaţiilor publice, situaţiile de criză sau pre-criză sunt definite ca 
fenomene de întrerupere a funcţionării normale a unei organizaţii şi ca 
momente de blocare sau de proastă organizare a schimbului de informaţii 
dintre organizaţie şi publicul ei intern sau extern. Crizele pot aduce daune, 
atât în planul pierderilor materiale, cât şi în acela al prestigiului social, al 
imaginii publice. Doar aplicarea unor strategii de comunicare poate limita 
sau stopa desfăşurarea crizei şi consecinţele ei. 

 Roux-Dufort înţelege, în esenţă, criza ca oportunitate unică de 
învăţare pentru întreprinderi şi conducătorii lor, pornind de la paradoxul 
„crizele sunt devastatoare şi dramatice”, dar ele oferă oportunităţi de 
schimbare, învăţare şi transformări nesperate. „Acest paradox este 
simbolizat de ideogramele chineze, care conciliază noţiunile de pericol şi 
de oportunitate pentru a defini crizele”. 

Din perspectiva care ne preocupă, criza internă domină atât 
interiorul unei organizaţii, cât şi interiorul mediului social relevant al 
acesteia. Crizele interne pot degenera şi se pot transforma în crize externe. 

Revenind la importanţa pe care o atribuiau înţelepţii greci 
momentului deciziei şi  atribuindu-i sensul de alegere, considerăm că, în 
organizaţii, crizele sunt momente speciale, când ameninţările din mediu 
se corelează cu slăbiciunile din interior. Dar pierderile şi deconstrucţia 
generează şi condiţiile reînnoirii şi transformării, oferind oportunitatea 
inedită de a învăţa din lecţiile lor. 

 
2. Tipologiile crizei  
 
Tipurile de crize se stabilesc în funcţie de criteriile folosite în 

clasificare, tipurile de soluţii, mediul în care apare criza, nivelul la care 
apare. 

În interiorul organizaţiei, după urgenţa rezolvării, sunt: 
 crize imediate – cele care se petrec atât de brusc şi neaşteptat, 

încât timpul pentru cercetarea şi planificarea contracarării aproape că nu 
există; un astfel de tip de criză necesită abordări complexe şi un plan 
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general referitor la modul de reacţie, pentru a evita confuziile, conflictele, 
întârzierile. 

 crize urgente – acele tipuri de crize care lasă răgaz pentru 
cercetare, planificare, dar care pot erupe brusc, după ce dau semnale şi 
după o perioadă tulbure (insatisfacţia angajaţilor, suprasolicitarea). În 
acest caz, problema urgentă, în primul rând pentru specialiştii în 
comunicare, este de a convinge managerii să ia măsuri necesare, înainte 
ca manifestarea crizei să ajungă în stadiul critic. 

 crize susţinute: de lungă durată, sunt cele care persistă luni sau 
chiar ani, în ciuda eventualelor eforturi de stopare. În această situaţie, 
zvonurile sau speculaţiile circulând liber sau difuzate prin presă scapă 
controlului. Dezinformarea nu poate fi curmată decât pregătind răspunsuri 
conforme unui management performant. 

Foarte puţine organizaţii ştiu cum să gestioneze crizele 
operaţionale. 

În lucrările consacrate managementului crizelor, acestea sunt 
clasificate după:  

- cauze (factori interni ori externi; conjuncturali ori structurali); 
- manifestarea în timp (bruşte sau lente); 
- amploarea (superficiale sau profunde); 
- nivelul la care acţionează (operaţionale – afectând activitatea 

curentă; strategice – afectând elaborarea strategiilor; identitare.)  
- consecinţe (antrenează clienţii, partenerii, opinia publică). 
Există, de asemenea, crize previzibile, altele greu de anticipat, 

crize insidioase. 
Referindu-se la strategiile de aplicat în funcţie de sectoarele crizei, 

Dominique Vastel propune o altă tipologie: crize structurale, crize 
economice sau sectoriale, crize sociale, crize legate de zvonuri, crize 
accidentale, tehnice şi legate de produs, crize financiare. 

Alte tipologii permit clasarea crizelor în funcţie de riscurile 
tehnologice, organizaţionale şi umane. Apoi pot fi concepute matrice, 
combinând aceste diferite clasificări. 

Sunt crize declanşate de acţiuni intenţionate sau neintenţionate. 
Sunt situaţii de criză mai greu de rezolvat: efectele catastrofelor 

naturale, disponibilizări, concedieri, lipsa cronică de personal, defecţiuni 
tehnice, greve, crize morale şi situaţii de natură imediată – incendii, 
accidente grave, boli neaşteptate, lipsa unor echipamente vitale, diverse 
ameninţări. 
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Timothy Coombs, figurând o matrice a tipului de crize, foloseşte o 
grilă de clasificare bazată pe două axe: intern/extern şi 
intenţionat/neintenţionat. El determină patru tipuri de crize: accidentele, 
greşelile, transgresiunile (încălcări intenţionate ale unor reguli de 
comportament asumate anterior), terorismul. 

Jean Paul Rossart distinge crizele interne de cele externe. Reţinem 
atributele crizelor interne, în viziunea sa: sunt revendicative (solicitări 
referitoare la condiţiile de lucru, salarii, siguranţa muncii, restructurarea, 
perfecţionarea profesională) şi distructive (erori umane, care duc la 
eşecuri, accidente, tensiuni). 

După Gerald Meyers, John C. Holusha (1986) sunt, azi, nouă tipuri 
de crize în lumea afacerilor: criza de opinie; ruptura pieţei; criza 
produsului; criza de succesiune; criza de trezorerie; criza socială; 
ostilitatea; criza politică; reglare/dereglare. Fiecare are propriile simptome 
şi tratamente şi, cu toate că sunt diferite unele de altele, au câteva 
caracteristici comune. Nu se fac decât vagi referiri la crizele interne. 

Hermann considera că, în general, crizele sunt evenimente 
neprevăzute. Pentru Jean Cl. Wanner (1989) sunt evenimente rare, dar 
inevitabile, fiind inerente sistemelor care le generează. Surpriza care le 
însoţeşte dovedeşte improbabilitatea şi incapacitatea de a fi prevăzute 
momentul şi natura combinaţiilor multiple care ajung să le genereze. 

Alte matrice sunt posibile combinând gravitatea puternică sau slabă 
a crizelor cu controlul mai mult sau mai puţin existent pe care îl are 
organizaţia aflată în situaţie. Chiar gradele de gravitate pot fi asociate cu 
probabilitatea de ocurenţă a crizelor. 

Ne-am referit la diferenţa între incident, accident şi crize. Într-un 
sistem precum cel organizaţional, incidentele se pot transforma în 
accidente, apoi în crize, dacă sunt amplificate de alte variabile, dacă 
problemele, riscurile, ameninţările potenţiale nu sunt sesizate la timp şi 
controlate riguros. 

 
Bibliografie 

 
Coombs, T. (1999). Ongoing Crisis Communication: Planning Managing 

and Responding, Sage, London (1995, pp. 454-455) 
Girard, R. (1982). Le bouc émmisaire, Le Seuil, Paris 
Guillaumin, J. (1980). Pour une méthodologie générale des recherches 

sur les crisis, în Didier Anzieu et René Kaes – Crise. Rupture et 
Dépassement, Dunod, Paris 



România în Uniunea Europeană. Potenţialul de convergenţă 

 

250

250

Hermann în P. Lagadec (1963). La civilisation du risque. Catastrophe 
technologique et responsabilité, Le Seuil, coll. «Science ouverte», 
Paris  

Meyers, G., Holusha, J.C. (1986). Managing Crisis, a positive approach, 
London Unwin Paperback  

Morin, E., (1973). Pour une crisologie, Communication, nr.25., Le Seuil, 
Paris,1976, p. 163 

Pauchant, Th. (1992). Transforming the Crisis, San Francisco, California, 
Jossey-Bars, pp. 12-13 

Rossart, J.P. (1993). L’entreprise et les médias, Paris, «Armand Collin», 
pp. 109-110 

Roux-Dufort, Ch. (2000). La gestion de crise. Un enjeu stratégique pour 
les organisations, De Boeck & Larcier, Belgique  

Touraine, A. (1973). Production de la société, Le Seuil, Paris  
Wanner J.Cl. (1989). Catastrophe? Non, merci, Masson, Paris 
Watzlawick, P. (1992). Une logique de la communication, Le Seuil, Paris  

 
      
 
 
 



 
Managementul mediului în România  

în perspectiva integrării în Uniunea Europeană 
 

 
 

Cezar Militaru  
Lector universitar doctor 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 
 

Abstract. In the new context of adheration’s negotiations at the 
EU, the alignment at the EU environmental protection standards became 
an important priority and one of the greatest challenges of the adheration 
process. The process of alignment at the EU standards in the fields of 
environmental protection includes two parts: the legislative 
approximation and the institutional reform which need the development of 
an adequate institutional device, which should be able to apply and 
monitoring the acquis implementation. Even if Romanian has closed this 
chapter in the framework of adheration negotiations, the problems of the 
environmental management both at the national level and institutional 
level are very actually. The paper presents some aspects of the 
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legislative, and from the point of view of the impact of the environmental 
protection over the business romanian’s environment. 
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Întreaga viaţă pe Terra se bazează pe funcţionarea trecută şi 

prezentă a sistemului global al ecosferei, alcătuit din lumea vie şi din 
învelişul subţire din aer, apă şi scoarţa terestră. Viaţa ecosferei se traduce 
prin toate ciclurile în cadrul cărora materia trece de la o formă la alta, de 
la starea vie la starea nevoie, într-o perpetuă schimbare şi neîncetată 
revenire la formele trecute, la alte niveluri de dezvoltare. 

Menţinerea echilibrului dinamic al fiecărui ciclu şi, deci, şi a 
subansamblurilor ecosferei, controlat şi asigurat prin autoreglările 
naturale, poate fi periclitată doar în cazul apariţiei unui impact, 
caracterizat printr-o intervenţie de mare intensitate sau de lungă durată. 
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Apariţia fiinţei umane a fost evenimentul care a introdus noi şi 
puternice influenţe asupra mediului natural.  

Dacă plantele şi animalele se adaptează la condiţiile oferite de 
mediu, omul şi-a impus voinţa, adaptând el mediul la nevoile sale şi ale 
societăţii. Atâta vreme cât intervenţiile sale nu au trecut  de o anumită 
limită, sub care sistemul mai avea capacitatea proprie de redresare a 
echilibrului ecologic, nu a existat nicio alarmă care să tulbure relaţia de 
„exploatare” dintre om şi mediul înconjurător. 

Dobândind posibilitatea de a transforma mediul înconjurător, omul 
nu şi-a pus mult timp problema de a proceda raţional, în condiţii normale 
de echilibru şi dezvoltare a vieţii. El a sesizat destul de târziu că este în 
acelaşi timp creaţia şi creatorul mediului său înconjurător, care îi asigură 
existenţa biologică şi intelectuală. Exploatarea iraţională, în primul rând a 
resurselor neregenerabile (bogăţiile minerale ale subsolului), a accentuat 
efectul nociv al acţiunilor omului asupra naturii. 

Deşi modificările mediului înconjurător sunt o consecinţă a 
civilizaţiei industriale, nu civilizaţia industrială în sine este cauza 
deteriorării mediului. Deteriorarea mediului înconjurător, constând în 
necorespondenţa dintre condiţiile de mediu şi cerinţele obiective 
(biologice, psihologice, economice, sociale) ale omului, este provocată nu 
de modificarea mediului ca atare, ci de apariţia unui dezechilibru în 
cadrul relaţiilor om-natură. Civilizaţia industrială poate asigura condiţiile 
unui mediu de calitate. 

Pe măsura apropierii de secolul XXI, ţările au realizat tot mai mult 
faptul că dezvoltarea economică devastează resursele de care depinde 
productivitatea în viitor, aceasta este contraproductivă şi obstrucţionează 
obligaţiile societăţilor prezente faţă de generaţiile viitoare. 

Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, 
preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu 
semnalarea, de către Clubul de la Roma, a diminuării resurselor naturale 
şi a deteriorării rapide a calităţii apei, aerului şi solului. Au trecut doi ani 
până la crearea politicii comunitare de mediu, în 1972, şi de aici la 
dezvoltarea acesteia ca una dintre cele mai importante politici comunitare. 

Importanţa sa nu este datorată anvergurii fondurilor alocate (care 
nu depăşesc fondurile de care dispune politica regională sau politica 
agricolă), ci faptului că politica de mediu a devenit politică orizontală a 
Uniunii Europene, aspectele de protecţie a mediului fiind considerente 
obligatorii ale celorlalte politici comunitare. 
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Prin adoptarea strategiei dezvoltării durabile ca element principal 
al câmpului său de acţiune – adică prin preocuparea pentru natură ca 
moştenire şi resursă a generaţiilor viitoare, politica de mediu este 
permanent conectată la tendinţele globale de protecţie a mediului, aşa 
cum apar ele în urma evenimentelor internaţionale precum summit-urile 
de la Rio (1992) şi Johanesburg (2002), a protocolului de la Kyoto etc. 
Această conectare la şi implicare în progresele internaţionale de mediu 
transformă UE în promotor global al dezvoltării durabile. Dezvoltarea 
durabilă reprezintă nevoia de responsabilizare şi educaţie pentru protecţia 
mediului, iar acest aspect este reflectat de evoluţia politicii comunitare în 
ultimii ani, politică marcată de trecerea de la o abordare bazată pe 
constrângere şi sancţiune la una mai flexibilă, bazată pe stimulente. 
Astfel, se acţionează în direcţia unei abordări voluntare, în scopul de a 
promova această responsabilizare faţă de mediu şi a de a încuraja 
utilizarea sistemelor de management al mediului. 

Politica de mediu nu acţionează independent, ci reflectă interesul 
societăţii civile în această direcţie, manifestat prin crearea a numeroase 
mişcări şi organizaţii de mediu, crearea şi dezvoltarea unor partide 
politice „verzi”. Nu trebuie însă uitate nici rezistenţa, reţinerea şi inerţia 
care se manifestă. 

Ca multe alte ţări est-europene, România a moştenit din regimul 
comunist grave probleme de mediu, cauzate de politica industrială bazată 
pe productivitate ridicată, care nu a ţinut cont de impactul asupra 
mediului şi sănătăţii oamenilor. Cele mai grave probleme se întâlnesc în 
următoarele sectoare: calitatea apei, gestionarea deşeurilor şi poluarea 
aerului şi a solului.  

În noul context al negocierilor de aderare a României la Uniunea 
Europeana, alinierea la standardele Uniunii Europene de protecţie a 
mediului a devenit o prioritate importantă şi una dintre cele mai mari 
provocări ale procesului de aderare. Procesul de aliniere la standardele 
UE în domeniul protecţiei mediului include două componente: 
aproximarea legislativă şi reforma instituţională, care necesită dezvoltarea 
unui mecanism instituţional corespunzător capabil să aplice şi să 
monitorizeze implementarea acquis-ului. 

În România, protecţia mediului a apărut ca un domeniu de sine 
stătător al politicilor naţionale în anul 1990, când a fost înfiinţat pentru 
prima dată fostul Minister al Mediului; în 1992 a fost elaborat primul 
document oficial (elaborat cu ajutorul Băncii Mondiale) ce stabileşte 
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obiectivele naţionale în domeniu – „Strategia Naţională de Protecţia 
Mediului”, reactualizată în 1996 şi în 2002. 

Strategia este structurată în două părţi: 
1. o trecere în revistă a principalelor resurse naturale, elemente 

privind starea economică şi calitatea factorilor de mediu, şi 
2. strategia propriu-zisă, adică principiile generale de protecţie a 

mediului, priorităţile, obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung. 
Încă din anul 1996 se poate observa o adecvare a strategiei 

naţionale cu cea comunitară în ceea ce priveşte principiile, priorităţile şi 
obiectivele. Astfel, principiile urmărite sunt: 

• conservarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate a oamenilor; 
• dezvoltarea durabilă; 
• prevenirea poluării; 
• conservarea biodiversităţii; 
• conservarea moştenirii culturale şi istorice; 
• principiul „poluatorul plăteşte”; 
• stimularea activităţii de redresare a mediului (prin acordarea de 

subvenţii, credite cu dobândă mică etc.). 
În ceea ce priveşte priorităţile identificate, acestea reflectă nu 

numai nevoile naţionale, dar şi tendinţele şi iniţiativele existente pe plan 
global, ele fiind: 

• menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şi calităţii vieţii; 
• menţinerea şi îmbunătăţirea potenţialului existent al naturii; 
• apărarea împotriva calamităţilor şi accidentelor naturale; 
• raportul maxim cost-beneficiu; 
• respectarea programelor şi convenţiilor internaţionale privind 

protecţia mediului. 
Referitor la obiectivele stabilite, acestea sunt împărţite în obiective 

pe termen scurt (până în anul 2000), mediu (până în anul 2005) şi lung 
(până în anul 2020). 

Strategiile din 1992 şi 1996 sunt documentele pe baza cărora a fost 
structurată politica naţională de mediu până în anul 1999, când a fost 
adoptat Programul Naţional de Aderare la UE. Începând cu anul 1999 şi 
continuând anual, până în 2003, strategia naţională de mediu este 
completată de o serie de documente adiţionale, cum ar fi –– „Raportul 
privind starea mediului în România”, care corespunde primei părţi a 
„Strategiei de Protecţia Mediului” şi o completează, printr-o analiză 
detaliată a calităţii principalilor factori de mediu: calitatea atmosferei, 
calitatea precipitaţiilor atmosferice, starea apelor de suprafaţă şi 
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subterane, starea solurilor, starea pădurilor, gestionarea deşeurilor, situaţia 
poluării sonore etc. 

Strategiei Naţionale de Protecţia Mediului i s-a adăugat în anul 
2002 „Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor”, ce răspunde unei 
nevoi presante în acest domeniu şi care a fost pentru prima dată adresată 
în anul 2000; acest lucru s-a făcut prin transpunerea Directivei Cadru 
privind deşeurile – nr. 75/ 442/ EEC, preluată în legislaţia română prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată şi completată 
în 2001 prin Legea 426/2001. 

Etapele de dezvoltare a strategiei constau în: analiza situaţiei 
existente, identificarea problemelor, stabilirea obiectivelor strategice, eva-
luarea opţiunilor de atingere a obiectivelor şi elaborarea unui „Plan Naţio-
nal de Gestionare a Deşeurilor”. Acest plan, elaborat de un grup de lucru 
format din reprezentanţi ai industriei, ministerelor implicate, ONG-urilor şi 
ICIM, cuprinde două părţi distincte: 

1. acţiuni cu caracter general: identifică tipurile de acţiuni necesare 
implementării strategiei, precum şi entităţile responsabile, termenele de 
realizare, costurile estimate şi posibilele surse de finanţare; 

2. proiecte cu caracter concret: se adresează unor obiective la nivel 
local, propuse din teritoriu. 

Planul se ajustează în funcţie de propunerile incluse în planurile 
regionale, locale şi sectoriale şi propune măsuri pentru următoarele tipuri 
de deşeuri: deşeuri municipale, deşeuri de producţie, deşeuri periculoase 
şi deşeuri reglementate prin acte legislative specifice. În prezent, Planul 
se află în proces de reactualizare, un proiect fiind deja transmis spre 
consultare factorilor implicaţi (ministere, asociaţii patronale şi 
profesionale, reprezentanţi ai societăţii civile – ONG-uri)(1). 

Pentru asigurarea integrării cerinţelor de protecţia mediului în 
politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional, Comitetul 
Interministerial (aprobat în noua structură prin HG nr. 1097/2001) şi-a 
reluat activitatea la data de 8.02.2002. Acest comitet analizează şi aprobă 
toate politicile, strategiile şi legislaţia de mediu, având un rol important în 
promovarea şi reactualizarea Planului naţional de acţiune pentru protecţia 
mediului şi evaluarea realizării Planului naţional de adoptare a acquis-ului 
comunitar privind protecţia mediului. În cadrul primei reuniuni s-a 
adoptat Regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetului şi planul 
de activităţi pentru perioada 2002-2003. 

Totodată, au fost luate măsuri de consolidare a capacităţii 
instituţionale de mediu prin înfiinţarea Gărzii de mediu (HG nr. 
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1167/2001), corp de control ecologic, cu statut specific, organizat în 
cadrul MAPM, a inspectoratelor de protecţie a mediului judeţene, a 
municipiului Bucureşti şi a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării. Garda de Mediu are importante atribuţii de control referitoare la 
respectarea prevederilor actelor normative în domeniul protecţiei 
mediului de către persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi ce 
sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Garda 
de Mediu a devenit operaţională la sfârşitul lunii martie 2002. 

În ceea ce priveşte consolidarea autorităţilor de mediu locale, a fost 
creat un mecanism de autofinanţare care să asigure inspectoratelor de 
protecţia mediului resurse financiare suplimentare: tarife percepute pentru 
eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de mediu, efectuarea de expertize 
tehnice privind analizele de laborator şi consultaţii tehnice, 50% dintre 
aceste venituri fiind utilizate pentru dotări. 

Prin Programului Phare Naţional 2000 s-a asigurat asistenţă tehnică 
în vederea consolidării capacităţii instituţionale a IPM-urilor locale şi 
stabilirea criteriilor pentru cele regionale în vederea îmbunătăţirii 
procesului de luare a deciziei la nivel local şi regional, a unei mai bune 
comunicări şi cooperări între aceste structuri şi autorităţile administraţiei 
locale şi agenţii economici, precum şi pentru asigurarea bazei legale şi 
instituţionale pentru elaborarea şi implementarea Planurilor Locale de 
Acţiune pentru Protecţia Mediului şi a Planurilor Regionale de Acţiune 
pentru Protecţia Mediului. 

Începând cu luna mai 2002, s-a organizat în cadrul MAPM 
sistemul de acreditare a laboratoarelor pentru protecţia mediului şi 
gospodărirea apelor şi s-au iniţiat demersurile necesare în vederea 
coordonării organismelor responsabile pentru certificarea sistemelor de 
management al mediului. 

Principalii actori instituţionali ai politicii de mediu din România 
sunt Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului (MAPAM), 
Ministerul Integrării Europene (MIE) şi Parlamentul României. 

MAPAM este direct responsabil pentru iniţierea strategiilor 
naţionale de mediu şi crearea cadrului de implementare a acestora, fiind 
constituit din 3 direcţii generale: Direcţia „Agricultură şi Păduri”, 
Direcţia „Ape” şi Direcţia „Mediu”. Dintre acestea numai ultimele două 
fiind de interes major pentru politica naţională de mediu. În subordinea 
acestor direcţii de află Inspectoratele de Protecţia Mediului (IPM), unităţi 
locale (la nivel de judeţ) ce semnalează nevoile locale, facilitează şi 
monitorizează implementarea politicii la acest nivel. Tot în subordinea 
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MAPAM se află şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării 
(ARBDD) şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare 
(CNCAN) care au, de asemenea, rol de sprijin în dezvoltarea politicii de 
mediu. 

Coordonate de MAPAM şi furnizând o serie de date şi analize 
necesare adoptării de noi măsuri, sunt patru institute de cercetare: 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului 
(INCDM – ICIM), Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare 
Marină (INCDM), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta 
Dunării” – (INCDD) şi Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie. 

Un rol important în direcţionarea procesului legislativ îl are MIE, 
prin responsabilitatea care îi revine în cadrul procesului de negociere şi 
care se manifestă prin funcţionarea Subcomitetului de Asociere România 
– UE nr. 6 „Transporturi, Reţele Transeuropene, Energie şi Mediu”, ce 
analizează şi evaluează progresele înregistrate. 

Alte ministere implicate în politica de mediu sunt Ministerul 
Transporturilor, Lucrărilor Publice şi Locuinţei şi Ministerul Economiei 
şi Comerţului, care sprijină procesul de consultare a părţilor interesate 
pentru adoptarea de noi măsuri legislative. Propunerile legislative astfel 
iniţiate merg spre aprobare la parlament, unde fac obiectul dezbaterii în 
cadrul diverselor comisii de specialitate. 

Baza legislativă a politicii de mediu în România o constituie, în 
principal, implementarea acquis-ului de mediu, adică a legislaţiei 
orizontale şi sectoriale care reglementează politica de mediu a Uniunii 
Europene. Acquis-ul sectorial de mediu este structurat pe următoarele 
domenii: calitatea aerului, gestionarea deşeurilor, calitatea apei, protecţia 
naturii, controlul poluării industriale şi managementul riscului, substanţe 
chimice şi organisme modificate genetic, poluarea sonoră, protecţia civilă 
şi siguranţa nucleară. 

Odată cu anul 2000 şi cu începerea negocierilor de aderare, politica 
de mediu se dezvoltă conform strategiei elaborate de Comisia Europeană 
pentru ţările candidate în cadrul Agendei 2000. Astfel, pentru a alinia 
politicile naţionale de mediu la standardele şi obiectivele politicii 
comunitare, ţările candidate trebuie să identifice arii prioritare de acţiune, 
să stabilească obiective-cheie ce trebuie realizate până la data aderării şi 
să stabilească termene de adoptare, transpunere şi implementare a acquis-
ului de mediu. Priorităţile identificate de către Comisie pentru ţările 
candidate se referă la poluarea aerului, poluarea apei şi gestionarea 
deşeurilor. 
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Pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană, Ministerul 
Apelor si Protecţiei Mediului a elaborat Documentul de poziţie pentru 
Capitolul 22 – Protecţia Mediului, aprobat de guvern la data de 
18.10.2001. Negocierile pentru acest capitol s-au deschis în cadrul 
Conferinţei Interguvernamentale de aderare România – UE, care a avut 
loc la Bruxelles în data de 21.03.2002. Prin Poziţia Comună, Comisia 
Europeană solicita României informaţii suplimentare cu privire la 
aplicarea acquis-ului, revizuirea anumitor perioade de tranziţie, planuri 
concrete de implementare, strategii financiare şi planuri de dezvoltare 
instituţională. 

România a finalizat documentul de poziţie complementar şi a 
închis acest capitol în cursul anului 2004. 

În ceea ce priveşte legislaţia orizontală, MAPM a continuat 
eforturile pentru crearea unui cadru instituţional şi legislativ adecvat în 
acest sector. 

Astfel, Acordul între România şi Comunitatea Europeană privind 
participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua 
Europeană de Informare şi Observare a Mediului (EIONET) a fost 
ratificat prin Legea nr. 622/2001 (MO nr. 770/3.12.2001). 

Prin HG nr. 643/2001 (MO nr. 388/16.07.2001) a fost aprobată 
plata contribuţiei României pe anii 2001 şi 2002 pentru participarea la 
programul LIFE al Comunităţii Europene. Prin acest program, România a 
obţinut sprijinul Comisiei Europene pentru patru proiecte în cadrul LIFE - 
Natura şi patru proiecte în cadrul LIFE - Mediu în valoare totală de circa 
3,96 milioane de euro. Totodată, prin HG nr. 80/2002 se prevede 
aprobarea sprijinului financiar acordat participanţilor români la Programul 
LIFE - Mediu din bugetul de stat al României (MO nr. 116/12.02.2002) 
pentru două proiecte privind calitatea apei şi calitatea aerului. 

MAPM, prin Programul PHARE Naţional 2000 şi 2002, 
beneficiază de asistenţă tehnică pentru conformarea cu prevederile 
directivelor privind evaluarea impactului asupra mediului prin care se 
asigură implementarea la nivel central şi regional a procedurilor interne 
pentru gestionarea şi aplicarea legislaţiei transpuse, dezvoltarea 
structurilor administrative de mediu la nivel central, regional şi local, 
capabile să aplice într-o manieră flexibilă şi cu obiective precise 
procedurile privind evaluarea impactului asupra mediului, precum şi 
îmbunătăţirea conştientizării cerinţelor UE privind participarea publicului 
în procesul evaluării impactului asupra mediului la nivel central, regional 
şi local. 
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Tot în anul 2002, Comisia Europeană elaborează un document 
special pentru a ajuta România şi Bulgaria în eforturile lor de aderare la UE 
în 2007 şi pentru a suplimenta asistenţa financiară acordată – respectiv 
„Foaia de parcurs pentru România şi Bulgaria”. Foia de parcurs pentru 
România este centrată pe aspectele administrative şi juridice, pe reforma 
economică şi pe adoptarea unor capitole ale acquis-ului comunitar ce au la 
bază „Raportul anual asupra progreselor înregistrate de România pentru 
aderarea la Uniunea Europeană - 2002 ”. 

Aspectele de mediu menţionate în Foaia de parcurs au în vedere 
dezvoltarea capacităţilor de implementare a legislaţiei de mediu adoptate, 
precum şi coordonarea inter-ministerială în problemele de mediu, în 
scopul promovării dezvoltării durabile şi transformării politicii de mediu 
în politică transversală. În acest sens, sunt subliniate obiective pe termen 
mediu şi lung ce răspund unor probleme specifice. Astfel, pe termen 
scurt, principalele probleme identificate sunt: 

• realizarea unui evaluări generale pentru identificarea nevoilor 
existente; 

• dezvoltarea de planuri de implementare completate de strategii 
de finanţare; 

• îmbunătăţirea capacităţii administrative de implementare a 
acquis-ului, prin creşterea şi formarea personalului 
corespunzător, la nivel central, regional şi local; 

• pregătirea legislaţiei de mediu prin consultarea părţilor interesate 
şi evaluarea amănunţită a costurilor de implementare; 

• adoptarea legislaţiei orizontale pentru evaluarea impactului 
asupra mediului şi accesul la informaţie; 

• întărirea structurilor şi mecanismelor implicate în implementarea 
aspectelor de mediu în cadrul altor politici sectoriale. 

Pe termen lung, aspectele avute în vedere se referă la continuarea 
transpunerii legislaţiei comunitare, implementarea celei deja adoptate şi la 
întărirea structurilor administrative necesare implementării complete a 
acquis-ului de mediu. 

Aceste recomandări sunt analizate detaliat în Raportul asupra 
progreselor înregistrate în pregătirea pentru aderarea la Uniunea 
Europeană în perioada septembrie 2002 - iunie 2003, care cuprinde 
evaluarea progresului făcut în direcţia realizării lor în anul imediat 
următor. 
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Un aspect particular al transpunerii legislaţiei sectoriale îl 
reprezintă solicitarea, de către România, a 11 perioade de tranziţie, 
necesare ca urmare a evaluării costurilor ridicate pe care le presupune, 
după cum urmează: 

Calitatea aerului: 
• Directiva Consiliului nr. 94/63/EC privind controlul emisiilor de 

compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi 
distribuţia sa de la terminale la staţiile service, pentru care se solicită o 
perioadă de tranziţie de 3 ani, până în anul 2010. 

Managementul deşeurilor: 
• Directiva nr. 94/ 62/ EC privind ambalajele si deşeurile de 

ambalaje, pentru care se solicită o perioadă de tranziţie de 3 ani, până în 
anul 2010.  

• Directiva nr. 99/ 31/ EC privind depozitarea deşeurilor, pentru 
care se solicită o perioada de tranziţie de 10 ani, până în anul 2017. 

• Directiva Consiliului nr. 2000/ 76/ EC privind incinerarea 
deşeurilor, pentru care se solicită o perioadă de tranziţie de 3 ani, până în 
anul 2010. 

Calitatea apei: 
• Directiva nr. 91/ 271/ EEC privind epurarea apelor uzate urbane, 

pentru care se solicită o perioadă de tranziţie de 15 ani, până în anul 2022. 
• Directiva nr. 98/ 83/ EC privind calitatea apei destinate 

consumului uman, pentru care se  solicită o perioadă de tranziţie de 15 
ani, până în anul 2022.  

• Directiva nr. 76/ 464/ EEC privind descărcarea substanţelor 
periculoase (şi a celor 7 directive fiice), pentru care se solicită o perioadă 
de tranziţie de 8 ani, până în anul 2015. 

• Directiva nr. 91/ 676/ EEC privind protecţia apelor împotriva 
poluării cu nitraţi proveniţi  din surse agricole, pentru care se solicită o 
perioadă de tranziţie de 7 ani, pană în anul 2014. 

Controlul poluării industriale şi managementul riscului: 
• Directiva Consiliului nr. 96/ 61/ EC privind prevenirea şi 

controlul integrat al poluării (IPPC), pentru care se solicită o perioadă de 
tranziţie de 8 ani, până în anul 2015. 

• Directiva Consiliului nr. 1999/ 13/ EC privind limitarea emisiilor 
de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor în anumite 
activităţi şi instalaţii (COV) pentru care se solicită o perioadă de tranziţie 
de 8 ani, până în anul 2015. 
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Directiva Consiliului nr. 88/ 609/ EEC privind limitarea emisiilor 
de poluanţi specifici în atmosferă prin instalaţii mari de ardere (LCP), 
pentru care se solicită o perioadă de tranziţie de 5 ani, până în anul 2012. 

Procesul integrării europene este unul îndelungat. De la CECO – 
prima comunitate europeană a cărbunelui şi oţelului, la Maastricht  şi 
Nisa procesul de integrare a continuat şi continuă şi astăzi la o uniune 
monetară, economică şi politică.  Uniunea Europeană a ajuns un actor 
important pe piaţa internaţională, dar şi un lider în domenii precum 
ajutorul la dezvoltarea şi protecţia mediului înconjurător. 

Poluarea, adică deteriorarea mediului datorită caracterului ei 
transfrontalier, datorită impactului pe care îl are asupra  mediului şi 
omenirii în general, asupra generaţiilor viitoare în special, este astăzi o 
problemă mondială, prioritară. 

Pornită modest la început, în ani ’70, odată cu primul Program de 
Acţiune pentru Mediu, astăzi politica de mediu a Uniunii Europene a 
devenit o politică importantă, o politică orizontală, ce integrează cerinţele 
de protecţie a mediului în definirea şi implementarea politicilor europene 
sectoriale, o politică ce promovează o dezvoltare durabilă în vederea 
transmiterii aceleiaşi moşteniri naturale şi generaţiilor viitoare. 

Un aspect actual este schimbarea direcţiei politicii de mediu către o 
politică bazată pe consens, prin consultarea părţilor interesate în cadrul 
procesului de luare a deciziei, precum şi trecerea de la o abordare bazată 
pe control la una bazată pe prevenire şi operaţionalizată prin utilizarea de 
instrumente legislative, tehnice şi economico-financiare. 

În România, protecţia mediului a apărut ca un domeniu de sine 
stătător al politicilor naţionale în anul 1990 fiind sprijinită de o Strategie 
Naţională de Protecţia Mediului. Reactualizată în anul 2002, i s-a adăugat 
şi Documentul de Poziţie la negocierile de aderare la UE unde la capitolul 
22 este precizată politica de mediu.  

Datorită dezvoltării economico-sociale, înainte de 1990, axată pe 
coloşi industriali, fără preocupări pentru mediul înconjurător, România, în 
procesul de tranziţie şi de aderare la UE, are de rezolvat multe probleme. 
Restructurarea şi închiderea multor firme a făcut ca producţia să scadă, 
dar problemele au rămas. Alinierea la acquis-ul comunitar necesită, pe 
lângă o aliniere legislativă, mari costuri legate de implementarea 
directivelor europene. În acest proces este sprijinită financiar cu programe 
de sprijin ca: ISPA, PHARE, SAPARD şi LIFE. 
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Beneficiile implementării standardelor Uniunii referitoare la 
mediu ţin de un mediu mai curat, de sănătatea şi viaţa oamenilor, dar 
şi social-economice. 

 
Notă 

 
(1) „Raport asupra progreselor înregistrate în pregătirea pentru aderarea 

la Uniunea Europeană în perioada septembrie 2002 - iunie 2003”, 
Guvernul României, iunie 2003. 
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Abstract. The strategies and the policies for increasing the 
occupation level of the manpower and diminishing the unemployment are 
approached in an integrated manner, in a close correlation with other 
programmatic or conceptual documents having as unitary objective the 
economic growth and the social renewal in all the Union. In the context 
that shows clearly that the occupation represents a priority of the 
European Union, the occupation level becames a criterion taken into 
account in all other initiatives and actions of the European Union. What 
makes the difference between the European Union and other developed 
economies is exactly the manner this questions is approached: not 
isolated but in a close interrelation with other European policies, 
especially those concerning the social protection and the cohesion.  
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Asigurarea unui înalt grad de ocupare, concomitent cu asigurarea 
unor standarde înalte ale serviciilor publice, constituie sau a constituit, cel 
puţin până acum, componentele esenţiale ale modelului social european. 
Relevante sunt: Modelul Social European, Strategia Lisabona, Agenda 
Socială şi Strategia Europeană pentru Ocupare.  

 
1. Modelul Social European  
 
Într-un context european marcat de efectele globalizării, posibila 

reformă a sistemelor sociale  europene se pune tot mai pregnant, subiectul 
dominând de exemplu dezbaterile Consiliului European informal de la 
Hampton Court (27-28 octombrie 2005). Problema care apare este că nu se 
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poate vorbi de un model social european unic, ci de modele cu caracteristici 
specifice fiecărei ţări şi culturi administrative care le diferenţiază uneori. 

Dacă modelele sociale europene sunt însă analizate la scară globală, 
se poate spune că implicarea statului în finanţarea şi reglementarea 
politicilor sociale şi importanţa acordată echităţii sociale sunt elemente 
comune, care corespund unui fond valoric specific civilizaţiei europene. 
Chiar dacă statele membre au monopol asupra deciziilor în domeniul social, 
există mecanisme de coordonare a politicilor sociale naţionale la nivel 
european precum Agenda Socială, Metoda deschisă de coordonare, 
Strategia Lisabona (subiecte detaliate mai jos). Astfel, modelul social – 
modelele sociale – devine expresia modelului general de dezvoltare 
european, de unitate în diversitate. 

Deoarece intră în competenţa exclusivă a statelor membre, 
reformele pieţelor de muncă şi ale sistemelor sociale implică luarea de 
decizii dificile din punct de vedere politic. În acest sens, exemplul 
Germaniei este relevant: reformele sociale, deşi absolut necesare în 
contextul unei rate a şomajului de aproximativ 11,2% şi al costurilor 
ridicate ale reunificării, au fost percepute de către populaţie ca fiind prea 
radicale. 

În aceste condiţii, Uniunea poate să stimuleze doar de o manieră 
indirectă realizarea reformelor sociale, prin finalizarea Pieţei Unice (în 
special liberalizarea pieţei serviciilor, care reprezintă 70% din economia 
europeană), crearea unui cadru transparent privind informarea şi protecţia 
consumatorilor, recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale, 
transferul beneficiilor, reorientarea bugetului european spre cercetare-
dezvoltare-inovaţie. Prin metoda deschisă de coordonare este oferit statelor 
membre un cadru flexibil pentru schimbul de informaţii şi bune practici în 
domeniu. 

Punctul de pornire al dezbaterii asupra reformei îl constituie 
identificarea deficitelor de competitivitate ale Europei în domeniul social: 
şomajul ridicat, rigiditatea pieţelor muncii, mai slaba calificare profesională 
(datorată în special unei orientări insuficiente către educaţia secundară şi 
către domeniu cercetării şi ştiinţei), utilizarea resurselor umane (modelul 
nordic este cel mai performant în ocuparea forţei de muncă din categoria 
55-64 de ani) şi alocarea resurselor financiare (care ar trebui redirecţionate 
în măsură mai mare către cercetare-dezvoltare şi către noile tehnologii, şi 
mai puţin către agricultură). 

În aceste condiţii se poate realiza o „hartă europeană” a modelelor 
sociale, alcătuită din modelul nordic, modelul continental, modelul anglo-
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saxon şi modelul mediteranean. Studiile în materie realizate până în acest 
moment nu iau în calcul sistemele sociale ale noilor state membre şi în curs 
de aderare. Există însă opinii potrivit cărora s-ar putea vorbi despre un 
model social estic, pornind de la premisa existenţei unei model comun de 
organizare anterior căderii Cortinei de Fier. În prezent, datorită proceselor 
de reformă pe plan social care au loc în majoritatea noilor state membre şi 
care fac ca sistemele sociale ale „celor 10” să nu fie, încă, bine conturate, 
noii membri nu sunt foarte vizibili in dezbaterea privind reforma modelelor 
sociale europene. 

Modelele sociale europene performează în mod diferit, astfel încât 
reforme majore devin necesare doar în cazul sistemelor mai puţin eficiente. 
Conform studiului realizat de economistul belgian Andre Sapir, 
Globalisation and the Reform of European Social Models (octombrie 
2005), performanţele modelelor sociale europene pot fi analizate în funcţie 
de eficienţă şi echitate. Doar eficienţa unui sistem social influenţează, în 
mod decisiv, sustenabilitatea sa, în special în contextul fenomenului de 
îmbătrânire a populaţiei. Astfel, cele mai slab performante modele în 
termeni de eficienţă sunt cel mediteranean şi cel continental, totalizând 11 
state membre cu o pondere economică semnificativă în cadrul UE-25. 
Transformarea acestora ar putea conduce la o creştere semnificativă a 
performanţelor UE în domeniul social. 

Dezbaterea privind reforma modelelor sociale europene nu 
reprezintă totuşi o noutate pe agenda europeană, ea fiind una din temele 
principale în definirea Strategiei Lisabona. Îmbunătăţirea sistemelor 
sociale depinde, deci, şi de modul în care actualul efort de revigorare a 
Strategiei va fi încununat de succes. Acest proces implică realizarea, de 
către toate statele membre şi într-o manieră coordonată, a reformelor 
structurale în trei mari domenii: competitivitate economică, politici 
sociale şi dezvoltare durabilă. 

  
2. Strategia Lisabona 
 
Mediul economic şi social nu numai din Europa, dar din întreaga 

lume se confruntă cu două provocări majore în ultimii ani: globalizarea şi 
expansiunea tehnologiilor informatice şi de comunicare. Globalizarea 
obligă Uniunea Europeană să-şi adapteze ritmul în toate sectoarele în care 
competiţia se intensifică. Viteza cu care tehnologiile informatice şi de 
comunicare influenţează viaţa profesională şi privată a oamenilor solicită o 
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revizuire fundamentală a sistemelor educaţionale în Europa şi reprezintă de 
asemenea noi oportunităţi pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi. 

Pe acest fond, la Consiliul European de la Lisabona din martie 2000, 
liderii europeni au convenit un program ambiţios de reformă economică şi 
socială care viza întărirea competitivităţii continentului, crearea mai multor 
locuri de muncă şi o creştere a calităţii acestora, consolidarea coeziunii 
sociale şi asigurarea dezvoltării durabile. Finalitatea lui era plasarea UE în 
avangarda economiilor mondiale bazate pe cunoaştere, ca o entitate de state 
capabilă să asigure în viitorii zece ani creştere economică sustenabilă 
însoţită de îmbunătăţiri cantitative şi calitative şi o mai mare coeziune 
socială – aşa-numita Strategie Lisabona (SL). 

Orizontul de timp pentru obiectivul ocupării depline este stabilit, aşa 
cum am mai precizat, pentru anul 2010, principalii indicatori aferenţi 
acestui orizont de timp fiind o rată generală a ocupării în UE de 70% şi o 
rată a ocupării în rândul femeilor de 60%. Ca ţinte intermediare (de atins 
până în 2005): rata generală a ocupării urma să atingă valoarea de 67%, 
respectiv de 57% pentru femei, iar rata de ocupare în rândul persoanelor 
active în vârstă era aşteptată la 50%. 

Deşi în anul 2000 perspectivele în ce priveşte ocuparea păreau 
favorabile, încetinirea creşterii economice şi problemele structurale din 
statele membre au adus întârzieri în atingerea obiectivelor legate de acest 
domeniu. Aceasta este concluzia evaluării de etapă a strategiei (mid-term 
review) din 2005. 

Astfel, punctele slabe ale Strategiei au fost identificate cu 
preponderenţă tocmai în domeniul ocupării, respectiv: 

- insuficienţa numărului de locuri de muncă create în sectorul 
serviciilor, chiar dacă acest sector este de departe cel mai important în 
termeni de ocupare; 

- existenţa unor dezechilibre regionale semnificative, mai ales 
după extinderea din 2004; 

- o rată mare a şomajului pe termen lung; 
- oferta de muncă nu corespundea cererii, ceea ce este relativ 

frecvent în perioadele de refacere economică; 
- o participare scăzută a femeilor şi a tinerilor pe piaţa muncii; 
- tendinţele demografice la nivel european, în special creşterea 

ponderii populaţiei în vârsta. 
Limitele Strategiei Lisabona sunt puse în evidenţă şi de 

Raportul Kok, care constată: 
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- rezultate mixte atât în ceea ce priveşte crearea de noi locuri de 
muncă, cât şi în privinţa creşterii economice şi a inovaţiei; 

- lipsa unei „însuşiri” a strategiei de către diferiţi actori;    
- desfăşurare greoaie a procesului de implementare şi 

monitorizare. 
Acesta este motivul pentru care examinarea performanţelor 

Strategiei Lisabona a fost principalul punct al agendei Consiliului 
European din martie 2005, liderii europeni demonstrând o reală voinţă 
politică pentru relansarea ei. Concluziile Summit-ului au evidenţiat 
necesitatea potenţării sinergiilor intre dimensiunile economică, socială 
şi de mediu, iar obiectivele creşterii economice şi competitivităţii au 
fost mereu prezentate ca fiind puse în slujba creării de locuri de 
muncă şi a întăririi coeziunii sociale. 

Din acest punct de vedere, se pare că noua abordare a Strategiei 
Lisabona se inspiră mult din exemplul statelor nordice ale UE, care au 
reuşit cel mai bine să îmbine asigurarea unei capacităţi concurenţiale 
deosebite la nivel european şi internaţional cu menţinerea unor înalte 
standarde sociale şi de protecţie a mediului. În afara recentrării 
problematicii creşterii economice şi ocupării forţei de muncă, a 
stabilirii celor trei axe ale relansării Strategiei, esenţial în redemararea 
agendei Lisabona apare conceptul de „însuşire/appropriation de către 
statele membre (cu implicarea tuturor actorilor din mediul social, 
economic, instituţional şi civic). Acest concept se va realiza îndeosebi 
prin „redesenarea" mecanismului de guvernare a Strategiei Lisabona 
la nivel naţional şi european, bazat pe programe ambiţioase de reformă 
cu un orizont de timp de trei ani, începând din 2005. 

În ceea ce priveşte ocuparea, în timp ce Strategia Lisabona 
continuă să facă apel la intensificarea eforturilor pentru reducerea 
numărului încă foarte mare de şomeri, Comisia Europeană a decis să-şi 
concentreze atenţia pe realizarea unor acţiuni concrete de intervenţie 
şi nu neapărat pe atingerea anumitor obiective ţintă. Astfel, data de 
2010 şi obiectivele privind diversele rate de ocupare nu mai sunt 
primele priorităţi. Noua abordare a Comisiei Europene face obiectul 
Comunicării „Acţionând împreună pentru creştere economică şi locuri 
de muncă. Un nou început pentru Strategia Lisabona" din 2 februarie 
2005. 

Ca parte a revizuirii de etapă a Strategiei Lisabona, Comisia a 
propus, de asemenea, simplificarea numărului de rapoarte. Comisia a 
decis să se concentreze mai mult pe acţiuni concrete decât pe rapoarte 
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privind ocuparea. A sugerat, de asemenea, desemnarea unui (unei) 
„Mr. (Mrs.) Lisbon” în fiecare administraţie, responsabil(ă) de 
coordonarea la nivel naţional, astfel încât să facă strategia mult mai 
eficace. 

În condiţiile în care imperativul momentului este, în opinia 
majorităţii statelor membre, creşterea competitivităţii, dezechilibrarea 
Strategiei în defavoarea componentelor social şi mediu poate atrage o 
opoziţie puternică din partea actorilor sociali (şi a suporterilor lor politici) 
ale căror interese vor fi prejudiciate. 

Priorităţi de acţiune: 
– crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bune (celebrul 

slogan „more and better jobs”); 
– adaptarea la schimbare în mediul de muncă; 
– combaterea sărăciei, excluderii sociale şi a discriminării; 
– modernizarea sistemului de „welfare”; 
– promovarea egalităţii de şanse.  
 
3. Agenda Socială Europeană  
 
Agenda socială este programul de lucru al Uniunii Europene în 

materie de politică socială şi de ocupare care evidenţiază practic 
modul în care Europa se concentrează asupra problemelor ocupării şi 
coeziunii sociale. Prima Agendă a fost adoptată în anul 2000, fiind 
concepută pentru o perioadă de cinci ani. 

În contextul în care Agenda socială are un rol cheie în 
promovarea dimensiunii economice a creşterii economice, Raportul de 
jumătate de etapă (mid-term) al Strategiei Lisabona din primăvara 
anului 2005 (Consiliul European din martie 2005) a constituit prilej de 
revizuire inclusiv a Agendei sociale. Rezultatul acestui exerciţiu s-a 
tradus prin evidenţierea necesităţii îmbunătăţirii implementării 
măsurilor preconizate de Agenda socială (2000) în baza principiilor 
care şi-au dovedit valoarea. Aceste principii ar fi trebuit să ducă la: 

- continuarea unei abordări integrate la nivel european care să 
garanteze interacţiunea între politicile economice, sociale şi de 
ocupare a forţei de muncă; 

- promovarea calităţii (politicilor sociale şi de ocupare şi a 
relaţiilor industriale) care, în schimb, va face posibilă îmbunătăţirea 
capitalului uman şi social;  
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- modernizarea sistemelor de protecţie socială prin adaptarea 
lor la cerinţele curente ale societăţii noastre, pe baza solidarităţii şi 
prin întărirea rolului lor ca factor de producţie; 

- luarea în considerare a „costurilor absenţei politicii sociale” 
În 2005 s-a elaborat un nou program (Agenda 2005) strâns legat de 

Strategia Lisabona. În acest cadru, programul dezvoltă o abordare 
echilibrată şi globală. Agenda socială şi Strategiei Lisabona revizuită au 
în comun acelaşi obiectiv: ameliorarea condiţiilor de viaţă şi a bunăstării 
tuturor cetăţenilor europeni, graţie unui echilibru între dezvoltarea 
economică, socială şi de mediu. Este primul program conceput pentru UE 
extinsă (zece noi state membre şi două în curs de aderare). În plus, 
începerea negocierilor de aderare cu Turcia şi Croaţia, iar în perspectivă 
cu întregul spaţiu vest-balcanic, chiar dacă fezabilă numai pe termen lung, 
permite înrădăcinarea democraţiei şi favorizarea dezvoltării durabile într-un 
spaţiu mult mai extins decât actuala UE. 

Ceea ce aduce nou Agenda din 2005 este o abordare orientată mai 
mult spre rezultate concrete. Dacă Agenda 2000 era mai mult un catalog de 
acţiuni, noua Agendă este un document care conţine nu numai măsuri 
concrete, dar şi direcţii mai care pentru acţiuni viitoare. 

Cele două priorităţi fundamentale sunt: progresul pe linia 
obiectivului angajării depline (full employment) cu obiectivul implicit al 
locurilor de muncă de calitate, precum şi combaterea sărăciei (prin 
incluziune socială) şi extinderea oportunităţilor egale pentru toţi membrii 
societăţii. Concret, Agenda 2005 constituie un program de lucru cu o dublă 
vocaţie: 

- punerea în aplicare a unor politici sociale şi de ocupare de calitate, 
care să contribuie la reuşita Strategiei Lisabona; 

- aportul la relevarea principalelor provocări structurale cărora 
statele membre UE trebuie să le facă faţă împreună. 

În conformitate cu obiectivul ocupării, Agenda se focalizează pe: 
- ajustarea pieţei europene a muncii astfel încât să permită 

cetăţenilor UE să beneficieze de drepturile de pensii şi asigurările sociale 
când lucrează într-un alt stat membru şi prin stabilirea unui cadru opţional 
pentru negocieri colective cu efecte şi în alte state membre decât cele de 
origine. Acest lucru va facilita mobilitatea lucrătorilor în spaţiul UE. 
Comisia va examina, de asemenea, perioade de tranziţie pentru forţa de 
muncă din noile state membre. Pentru a se familiariza cetăţenii europeni cu 
noile facilităţi, va fi întărită reţeaua serviciilor de angajare din Europa; 
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- crearea de oportunităţi pentru mai multe locuri de muncă mai 
bune, în special prin Iniţiativa Europeană pentru Tineri (European Youth 
Initiative) şi sprijinirea femeilor în (re)integrarea pe piaţa muncii; 

- actualizarea legislaţiei muncii care să integreze cerinţele derivând 
din noi modalităţi de formalizare a relaţiilor de muncă (de exemplu 
contracte pe termen foarte scurt); 

- o nouă strategie pentru asigurările sociale şi de sănătate ; 
- gestionarea procesului de restructurare prin dialog social.  
Comisia va continua să consulte partenerii sociali europeni înainte 

de a prezenta propuneri de politici sociale (aşa cum stipulează art. 138-139 
din Tratatul CE). Acest lucru va duce la întărirea sprijinului organizaţiilor 
patronale şi sindicale la nivel european şi naţional. 

Schimbările concrete pe care Comisia le va propune în legătură cu 
piaţa muncii se referă la: 

- elaborarea în 2006 a unei Cărţi Verzi care să analizeze noile 
modele de muncă care au apărut şi să examineze modul în care 
legislaţia muncii poate fi adaptată într-o economie în schimbare. 
Concluziile acesteia s-ar putea traduce în propuneri concrete pentru 
modernizarea legislaţiei muncii;  

- propunerea de către Comisie a unei noi strategii pentru 
sănătate şi securitate la locul de muncă. Aceasta ar urma să acopere 
perioada 2007-2012 şi va evidenţia ca mai puţine accidente înseamnă 
mai multă productivitate; 

- intenţia Comisiei Europene de a propune o nouă iniţiativă 
pentru protecţia datelor personale ale muncitorilor. În plus, va propune 
simplificarea legislaţiei europene a muncii care se referă la concedieri 
colective (collective redundancies), menţinerea contractelor de muncă 
după schimbarea proprietarului unei companii, consolidarea unor 
prevederi referitoare la informarea şi consultarea muncitorilor. 

Legat de impactul extinderii UE la 1 mai 2004, în anul 2006, 
Comisia va elabora un raport privind perioadele de tranziţie, care se 
aplică pentru cele opt noi state membre din Europa Centrala şi de Est 
(aceste restricţii nu se aplică Ciprului şi Maltei). Un grup de lucru la 
nivel înalt care să elaboreze o analiză ce ar urma să stea la baza 
acestui raport a fost creat deja în cursul anului 2005. Agenda socială 
2005 acoperă perioada 2005-2010.  
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4. Strategia Europeană pentru Ocupare 
 
„Ocuparea deplină” (full employment) a fost, aşa cum am arătat, 

unul din obiectivele Uniunii Europene încă de la fondarea sa. 
Principalul document care are ca obiectiv o mult mai bună orientare şi 
coordonare a politicilor naţionale ale statelor membre UE pentru a 
crea locuri de muncă mai multe şi mai bune este Strategia Europeană 
pentru Ocupare (SEO). După adoptarea în 2000 a Strategia Lisabona, 
care îşi propune să facă din Europa „economia cea mai competitivă şi 
cea mai dinamică bazată pe cunoaştere, capabilă de creştere 
economică susţinută însoţită de îmbunătăţiri cantitative şi calitative ale 
ocupării şi o mai mare coeziune socială" în zece ani, SEO devine 
componenta cheie a acesteia în materie de ocupare. 

Strategia Europeana pentru Ocupare s-a conturat treptat în ultima 
parte a anilor ’90, când statele membre încep să fie de acord ca natura 
structurală a problemelor legate de ocupare şi necesitatea evidenţierii 
impactului ocupării asupra creşterii economice nu mai pot fi gestionate 
strict la nivel naţional şi că este nevoie de un consens politic spre 
creşterea gradului de gestionare a acestora de la nivelul comunitar. În 
comparaţie cu SUA şi Japonia, performanţele în materie de ocupare erau 
în UE destul de mult în urma acestora. Rata medie de ocupare în 1997 în 
cadrul UE era de 61 %, şomajul pe termen lung era o problema severă 
care afecta aproximativ 5,2 milioane de persoane. Categoriile cele mai 
afectate erau femeile (în special cele tinere) şi persoanele vârstnice. Pe 
ultimele locuri în cadrul UE se situau: Italia, Spania, Grecia. Cel mai bine 
se situau: Danemarca, Suedia, Marea Britanie, Austria şi Portugalia. 

Strategia s-a lansat la Consiliul European informal de la 
Luxemburg din noiembrie 1997 şi a fost concepută pentru o perioada de 5 
ani. Documentul stabileşte direcţii de orientare pentru statele membre şi 
asigură o mai bună coordonare, pe de o parte, între statele membre şi 
instituţiile europene în ceea ce priveşte identificarea şi implementarea 
priorităţilor politicii de ocupare (priorităţi la care subscriu statele 
membre) şi, pe de altă parte, între politicile privind ocuparea şi cele micro 
şi macroeconomice la nivel UE. Oferă un cadru multilateral de 
supraveghere a statelor membre pentru punerea în aplicare de politici 
naţionale relevante. 
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Abstract. Challenged by UE adhesion objective, Romania made 
significant steps in structural reform, inducing major changes in local 
business environment. According to last World Bank Report, titled 
Business in 2006, Romania is placed in top of reformers who act for 
business environment improvements, mainly due to its complex reforms 
involving simplifying business environment and fiscal system settlements. 
UE adhesion brings also new constraints that can be new hindrances for 
some less flexible companies but new opportunities for creative and 
adaptive others. Local companies surviving and development depends in 
large measure on their capacity to receive and reaction at dramatically 
changes and, of course, on other business environment subsystems 
engaged relations. Even if adopt a reactive or proactive behaviour, any 
company has to build its own interface with economical and social 
environment and also to develop specific business monitoring skills and 
self promotion tools. 

 
Key words: business environment; entrepreneurship; corporate 

citizenship; stakeholder; accountability; ethical responsibility. 
 

 
 
Economia României se îndreaptă treptat spre globalizare şi 

liberalizare, în general, şi în mod deosebit către îndeplinirea cerinţelor 
pentru integrarea în Uniunea Europeană. Integrarea economică este 
însoţită de avantajele specializării internaţionale, economii de scară şi 
intensificarea concurenţei. Cele patru libertăţi economice definite de 
Uniunea Europeană: libertatea de circulaţie a serviciilor, a mărfurilor, a 
capitalurilor şi a forţei de muncă deschid noi oportunităţi firmelor 
autohtone creative şi adaptative. În acelaşi timp, integrarea determină 
schimbări majore în mediul de afaceri autohton aducând, pe lângă 



România în Uniunea Europeană. Potenţialul de convergenţă 

 

274

274

libertăţi, şi noi constrângeri care pot constitui, într-o anumită măsură, noi 
handicapuri pentru firmele mai puţin apte să iasă din rutina lor. 

Supravieţuirea şi dezvoltarea firmelor depind în mare măsură de 
capacitatea lor de a recepţiona şi a reacţiona la schimbare şi, evident, de 
natura relaţiilor pe care le angajează cu celelalte subsisteme ale mediului 
de afaceri, inclusiv cu statul. 

Unele dintre firme întreprind acţiuni în sensul unor restructurări 
numai când necesitatea a devenit imperativă. Altele analizează tendinţele 
de viitor, anticipează oportunităţile, elaborează diverse alternative şi 
desfăşoară o activitate de cercetare pentru „dezvoltarea prin intermediul 
schimbării”, aşa cum o numea H.I. Ansoff. 

Elementele de noutate reprezentate de noile forme de organizare 
conducere şi cooperare a firmelor înregistrează o dinamică deosebit de 
ridicată, generând riscuri crescute chiar pentru firmele preocupate intens 
de ameliorarea propriilor performanţe prin schimbări calitative. 

Pertinenţa reprezentărilor pe care managerii şi le construiesc 
asupra mediului ambiant al firmei pe care o conduc determină validitatea 
deciziilor şi iniţiativelor asumate de ei, reflectându-se în mod direct în 
performanţele de funcţionare ale firmei. 

Mulţi manageri îşi stabilesc obiective generale similare în ceea ce 
priveşte: imaginea publică, politica salarială, protecţia mediului împotriva 
poluării, acordarea de facilităţi comunităţii locale prin sponsorizări, 
donaţii în scop caritabil etc. Există, însă, opinii diferite asupra gradului în 
care presiunile exterioare modifică obiectivele firmei şi generează limite 
în exercitarea discreţiei managementului. 

Acţionarii percep obiectivele întreprinderii prin prisma faptului că 
există mai multe grupuri cointeresate (stakeholders) – parteneri de afaceri, 
clienţi, consumatori, creditori, manageri, angajaţi, comunitate locală, 
societatea în general. O afacere depinde de relaţiile dintre aceste grupuri, 
altfel funcţionarea ei ar fi pusă sub semnul întrebării. Fiecare grup are 
obiective proprii, ceea ce face necesară apariţia unui compromis. 
Conducerea trebuie să echilibreze obiectivul obţinerii profitului cu 
presiunile din partea acestor grupurilor în stabilirea planurile strategice 
ale firmei. 

Cert este că, în mediul de afaceri actual, pe piaţa globalizată, 
cultivarea unor relaţii speciale cu comunitatea devine tot mai importantă 
pentru managementul unei firme. Se recunoaşte în tot mai mare măsură că 
există o relaţie directă între bunul mers al afacerilor şi dezvoltarea unei 
comunităţi. „Afacerile nu pot prospera fără ca întreaga comunitate 
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locală, precum şi societatea în ansamblu să prospere” (Altman, 1998). 
Acceptând această premisă, se ajunge la un enunţ care tinde să răstoarne 
premisele teoriei clasice a firmei: maximizarea profitului. Obiectivele 
unei companii nu mai vizează doar succesul economic, ci şi implicarea 
socială. 

Există puncte de vedere care consideră că managerii conduc 
întreprinderea, dar nu o deţin, iar obiectivele stabilite sunt de fapt ale 
grupurilor de interese. Prin urmare, nu toate obiectivele stabilite sunt 
selectate şi controlate de management. 

O întreprindere are mai multe tipuri de obiective. Obiectivul 
economic primar, ce urmăreşte optimizarea eficienţei şi eficacităţii 
procesului de transformare a resurselor, şi obiective nonconomice, de 
natură socială, care sunt secundare şi modifică comportamentul 
managementului firmei. Aceste obiective sociale sunt rezultatul 
interacţiunii dintre obiectivele individuale ale diferitelor grupuri de 
interese. Responsabilităţile sociale sunt obligaţii asumate de întreprindere, 
dar care nu sunt parte din mecanismul de control sau de orientare internă. 
Ele includ donaţii caritabile, contribuţii la viaţa comunităţii locale, la 
rezolvarea unor probleme sociale. 

Având în vedere dimensiunile, influenţa şi puterea socială a 
corporaţiilor de astăzi, companiile trebuie considerate nu doar simpli 
agenţi economici, ci şi cetăţeni corporatişti (Waddock, 2005), adică 
agenţi care intervin şi au un cuvânt de spus în societate. În condiţiile 
globalizării actuale, marile companiile pot fi redefinite în termeni de 
putere, legitimitate, influenţă şi responsabilitate. Iată, deci, că firmele nu 
mai sunt văzute doar ca agenţi economici, ci şi ca agenţi sociali. Fiind 
agenţi sociali, trebuie să îşi asume obligaţii morale suplimentare: în 
deciziile şi în politicile lor, trebuie să se raporteze nu doar la legi, ci şi la 
obligaţiile pe care le are fiecare individ în societate, la normele morale 
agreate într-o comunitate la un moment dat. Apar însă dificultăţi în a 
stabili: responsabilităţile precise pe care trebuie să şi le asume o companie 
(în afară de acelea de a obţine profit în condiţiile legii); până unde se 
întind aceste responsabilităţi; şi în ce condiţii se poate spune că o 
companie şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de comunitate. 

Din punct de vedere al practicilor de gestiune, variabilele de mediu 
constituie referinţe importante în formularea strategiilor de firmă, 
aplicarea acestor strategii condiţionând direct relaţia firmă-mediu. 

Fie că adoptă un comportament reactiv, fie că adoptă un 
comportament proactiv, orice firmă îşi construieşte propria sa interfaţă cu 
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mediul economico-social ambiant şi îşi dezvoltă funcţii specifice de 
supraveghere a mediului de afaceri şi de promovare în exterior a propriei 
imagini. 

Caracteristicile principale ale mediului de afaceri în care 
funcţionează firma imprimă acesteia comportamente şi strategii specifice; 
fiecare tip de mediu de afaceri determină o anumită poziţionare a firmei 
în raport cu el, pe de altă parte diversele tipuri de firme, interacţionează 
cu mediul de afaceri în modalităţi care le sunt proprii. De exemplu 
întreprinderile mici şi mijlocii interacţionează cu mediul în maniere 
diferite faţă de cele mari; de asemenea, întreprinderile publice faţă de cele 
private. 

De asemenea, încadrarea în tipologia culturilor de management 
intervine în mod activ în desfăşurarea relaţiei firmă-mediu, semnalizându-
se diferenţieri între comportamentul firmelor mutinaţionale faţă de cele 
autohtone plasate de la început într-un mediu economic în tranziţie. 

În acest context se desprinde importanţa crescândă a abordărilor de 
tip situaţional în problemele de gestiune care urmăresc formularea unor 
decizii pragmatice privind orientarea activităţii firmei, pornind de la 
datele concrete ale corelaţiei firmă - mediu. 

Propriu abordărilor de tip situaţional este modul de a concepe 
fiecare firmă ca un caz în sine, ireductibil la un prototip general valabil. 

Cu toate acestea studierea atentă a mediului de afaceri 
contemporan permite în anumite limite sesizarea unor trăsături de o 
natură mai generală care se articulează într-un cadru de referinţă pentru 
formularea strategiilor şi politicilor firmei. 

Printre cele mai importante trăsături ale mediului de afaceri 
contemporan pot fi citate următoarele: 

• Internaţionalizarea mediului de afaceri prin intensificarea 
fluxurilor transfrontieră în materie de informaţii, cunoaştere ştiinţifică şi 
tehnică, fluxuri care prin natura lor au o dimensiune mondială şi care 
practic nu cunosc graniţe. Globalizarea generează noi oportunităţi, dar şi 
noi provocări prin creşterea mobilităţii capitalului financiar şi a forţei de 
muncă cu un nivel ridicat de calificare, prin generalizarea tehnologiilor de 
comunicare în masă şi transferul tehnologic. 

• Intensificarea caracterului concurenţial în mediile de afaceri, 
concretizată în simultaneitatea aparent paradoxală între acţiunile de 
promovare a concurenţei pe pieţele internaţionale. Această situaţie se 
reflectă în principiul recunoscut în lumea afacerilor conform căruia „nu 
poate fi competitivă pe pieţele internaţionale decât o firmă care este 
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intens concurată în mediul economic naţional propriu” (Nicolescu, 
1997). Competiţia internă are deci efecte pozitive în obţinerea şi sporirea 
avantajului internaţional. 

• Transferarea surselor de avantaj competitiv ale firmelor din 
sfera accesului la resursele clasice către sfera neofactorilor de producţie 
(spirit întreprinzător, inovare, informaţie), succesul de piaţă fiind, în tot 
mai mare măsură, un rezultat al pertinenţei viziunii strategice adoptate de 
o firmă sau alta. Dacă avantajele comparative sunt sistematic fructificate, 
productivitatea marginală a factorilor poate fi majorată, astfel încât chiar 
şi în condiţiile unei anumite înzestrări cu factori de producţie, creşterea 
economică poate fi accelerată. Conform lui Michael Porter, avantajul 
competitiv este determinat de condiţiile cererii şi ofertei de factori, de 
existenţa industriilor de sprijin, de strategiile firmelor şi structurile de 
piaţă. 

• Prevalenţa tendinţelor de schimbare în sistemele economice în 
raport cu tendinţele de continuitate: orientarea spre exterior a economiilor 
naţionale. Cerinţa fundamentală a competitivităţii este orientarea spre 
exterior a economiei, ceea ce implică atât promovarea exporturilor, cât şi 
concurenţa din partea importurilor. Există o puternică corelaţie între 
orientarea spre exterior şi creşterea exporturilor (Krueger, 1990): 
orientarea către exterior amplifică constrângerile externe de a disciplina 
politicile economice interne; investitorii străini, atraşi de orientarea către 
exterior, contribuie la accelerarea inovaţiei şi a diseminării acesteia; 
orientarea către exterior tinde să stimuleze liberalizarea fluxurilor 
internaţionale de capitaluri financiare şi nonfinanciare. 

Aceste trăsături proprii mediului de afaceri internaţional  tind să 
caracterizeze şi mediul de afaceri din România, care, stimulată de 
obiectivul aderării la Uniunea Europeană, a făcut progrese semnificative 
în reformele structurale. Până la sfârşitul anului 2004, negocierile de 
aderare la UE au fost finalizate şi toate capitolele acquis-ului comunitar 
au fost provizoriu închise. În Raportul din 2005, Comisia a tras concluzia 
că România continuă să se conformeze criteriului de economie 
funcţională de piaţă. Cu toate acestea, este nevoie să se accelereze 
implementarea programului de reforme structurale pentru a da României 
posibilitatea să facă faţă presiunilor competiţiei pe o piaţă unică. 

Datorită numeroaselor măsuri pozitive întreprinse de guvern pentru 
îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a eforturilor de a asculta preocupările 
investitorilor, companiile au observat îmbunătăţiri în anumite domenii. 
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După cum au semnalat întreprinzătorii intervievaţi în cadrul 
Studiului Performanţelor Întreprinderilor şi a Mediului de Afaceri 
efectuat de BERD/Banca Mondială în 2005, mediul de afaceri din 
România s-a ameliorat de la data ultimei strategii. Cele mai semnificative 
îmbunătăţiri sunt înregistrate în costul derulării unei afaceri, stabilitatea 
macroeconomică şi accesul la finanţare. În unele domenii mai sunt de 
aşteptat progrese, în timp ce în două domenii, respectiv piaţa forţei de 
muncă şi impozitarea, condiţiile s-au înrăutăţit într-o mică măsură. 

Graficul de mai jos prezintă un rezumat al ponderii indicate de 
întreprinzătorii intervievaţi, în 2002 şi 2005, pentru diversele domenii din 
mediul de afaceri. Notele variază de la 4 = obstacol serios, la 0 = nici un 
obstacol. Singurele schimbări semnificative din punct de vedere statistic 
în percepţia mediului de afaceri din România sunt următoarele: 
instabilitatea macroeconomică (îmbunătăţire), piaţa forţei de muncă 
(deteriorare) şi impozitarea (deteriorare). 

 

 
Sursă: Studiul performanţelor întreprinderilor şi a mediului de afaceri – 
BERD/Banca Mondială, 2005. 

Figura 1.    Percepţia mediului de afaceri de către întreprinzători 
 
Deoarece studiul amintit s-a efectuat în România la începutul 

primăverii 2005, este posibil ca impactul pozitiv al introducerii cotei 
unice de impozitare a profitului de 16% în ianuarie 2005 să nu fi fost încă 
perceput de cei în cauză. În contextul larg al fiscalităţii, întreprinzătorii au 
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identificat sistemul de administrare a fiscalităţii ca fiind aspectul care a 
reprezentat o constrângere şi mai mare în derularea operaţiunilor de 
afaceri. 

Ultimului raport al Băncii Mondiale intitulat Afacerile în 2006 
arată că introducerea taxei unice a constituit un pas către simplificarea 
administrării fiscale şi reducerea costurilor tranzacţiilor pentru 
întreprinzători.  

Conform raportului amintit, România se află în topul 
reformatorilor în ce priveşte îmbunătăţirea mediului de afaceri datorită 
reformelor complexe vizând simplificarea reglementărilor pentru mediul 
de afaceri şi a sistemului fiscal. 

Acest raport publicat anual oferă celor care elaborează politici 
posibilitatea de a măsura performanţele în privinţa capacităţii de 
reglementare în comparaţie cu alte ţări, de a afla care sunt cele mai bune 
practici la nivel global şi de a stabili reformele prioritare. 

Raportul Afacerile în 2006 actualizează datele din raportul de anul 
trecut referitoare la setul de şapte indicatori pentru mediul de afaceri: 

 începerea unei afaceri, 
 angajări şi concedieri, 
 derularea contractelor, 
 înregistrarea proprietăţilor, 
 obţinerea de credite, 
 protejarea investitorilor 
 încheierea unei afaceri. 

La care s-au adăugat trei indicatori noi: 
 autorizaţiile pentru afaceri, 
 comerţul în afara graniţelor  
 respectarea regimului taxelor. 

Raportul oferă pentru prima oară o clasificare globală a 155 de 
naţiuni cu referire la reglementarea mediului de afaceri şi le clasifică după 
uşurinţa cu care se poate demara şi derula o afacere. Dintre 155 de ţări 
România ocupă local 78, Bulgaria 62, Ungaria 52, Polonia 54, Slovenia 
63, Serbia şi Muntenegru 92, şi Croaţia 118. Ţările baltice ocupă locuri 
mai avansate: Lituania 15, Estonia 16 şi Letonia 26. Pe baza a zece 
criterii de evaluare a reformelor iniţiate recent, România se clasează 
printre primii 12 reformatori ai mediului de afaceri. 

În timp ce anul trecut fiecare ţară din Europa de Est şi-a 
îmbunătăţit cel puţin un aspect al mediului său de afaceri înregistrându-se 
cel mai înalt ritm al reformelor dintre toate regiunile, în 2005 ţări ca 
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România, Serbia şi Muntenegru, Slovacia şi Letonia s-au situat în fruntea 
topului global al realizării reformelor. Raportul menţionează că în ultimii 
ani România a modificat reglementările pentru înfiinţarea de afaceri, 
simplificând semnificativ întregul proces în comparaţie cu alte ţări. 

Raportul menţionează progresul important în îmbunătăţirea 
mediului de afaceri dar face şi recomandări asupra domeniilor care 
trebuie îmbunătăţite în continuare, cum sunt flexibilitatea pieţei muncii şi 
accesul la creditare. 

Aceste măsuri importante adoptate de România demonstrează 
angajarea în crearea mediului de afaceri competitiv în pregătirea trecerii 
la sistemul competitiv al pieţei unice europene. 
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Procesul integrării României în Uniunea Europeană se structurează 

pornind de la premisele statuate la Consiliul European de la Copenhaga din 
1993 drept criterii preliminare pentru dobândirea calităţii de membru al UE, 
aşa-numitele criterii politice, economice, monetare, dar şi existenţa unei 
administraţii naţionale capabile să gestioneze calitatea de membru UE, 
prevăzut la Consiliul European de la Madrid, 1995. De-a lungul timpului, 
arhitectura UE a devenit tot mai complexă, au fost create noi instituţii, noi 
instrumente pentru atingerea obiectivelor mereu mai provocatoare pentru 
statele membre, dar desigur în favoarea cetăţenilor săi. 

Politica de ocupare a UE este parte integrantă din ansamblul de 
politici complementare care au evoluat continuu odată cu modelele de 
dezvoltare socioeconomică. Tratatul de la Roma din anul 1957 avea poate 
primele prevederi privind libertatea de mişcare a lucrătorilor, egalitatea 
privind plata drepturilor salariale, iar dintre instrumentele create, Fondul 
European Social este primul care îşi propune să ofere sprijin pentru 
realizarea politicii sociale şi de ocupare a forţei de muncă. Evoluţia 
dezvoltării statelor membre a parcurs mai multe etape de maturizare a 
conceptelor şi modelelor până la crearea modelului numit model social 
european. 

Strategia europeană în domeniul ocupării reprezintă o serie de 
obiective comune tuturor statelor membre, formând un cadru analitic şi 
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politic destinat să sprijine statele membre şi partenerii sociali în moder-
nizarea pieţelor muncii şi a altor politici structurale din respectivele state. 

Tratatul de la Amsterdam (1997) reprezintă un document esenţial în 
structurarea strategiei europene în domeniul ocupării, în acesta regăsindu-se, 
pentru prima dată, conceptul de „strategie coordonată în vederea ocupării”. 
În acest tratat a fost inclus un titlu cu privire la ocuparea forţei de muncă în 
care atingerea unui nivel ridicat al ocupării este enunţată nu doar ca 
reprezentând un obiectiv-cheie pentru Uniune, ci este chiar definită ca un 
subiect de interes comun european. Transpunerea în fapt a acestei 
completări o reprezintă o strategie coordonată în favoarea ocupării, a cărei 
implementare efectivă se realizează prin adoptarea unor recomandări de 
ordin general, precum şi prin realizarea de evaluări anuale.  

Reuniunea extraordinară a Consiliului European pe probleme de 
ocupare, desfăşurată la Luxemburg în noiembrie 1997, a permis şefilor de 
state şi de guverne să cadă de acord asupra unei strategii coordonate 
privind politicile naţionale în domeniul ocupării, acest fapt conducând la 
definirea primelor linii directoare majore (direcţii de acţiune identificate 
de comun acord ca fiind prioritare în Uniune) pe care statele membre s-au 
angajat să le aibă în vedere în conturarea şi implementarea politicii lor din 
domeniul ocupării, prin intermediul Planurilor Naţionale de Acţiune în 
domeniul Ocupării (PNAO). 

Statele membre ale Uniunii Europene îşi fundamentează politicile 
din domeniul ocupării pe trei obiective principale, considerate de 
importanţă majoră în cadrul Strategiei Europene de Ocupare, şi anume:  

1. ocuparea deplină a forţei de muncă; 
2. îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii; 
3. întărirea coeziunii şi incluziunii sociale.  
Anul 2000 constituie un moment major în evoluţia politicii sociale 

prin elaborarea Strategiei de la Lisabona (Lisbon Strategy), prin care este 
stabilit obiectivul pe zece ani al Uniunii Europene, şi anume „de a deveni 
cea mai competitivă şi dinamică economie din lume bazată pe cunoaştere, 
capabilă de o creştere economică sustenabilă, cu mai multe şi mai bune 
locuri de muncă şi o mai bună coeziune socială”.  

Strategia de la Lisabona a fost creată pentru a ajuta Uniunea 
Europeană să-şi recapete condiţia de ocupare totală a forţei de muncă şi 
de a întări coeziunea socială până în anul 2010. Obiectivele Strategiei de 
la Lisabona în ceea ce priveşte politica de ocupare a forţei de muncă au 
fost:  

 creşterea calitativă şi cantitativă a locurilor de muncă; 
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 anticiparea şi capitalizarea schimbărilor pieţei muncii prin 
crearea unui nou echilibru între flexibilitate şi securitate; 

 lupta împotriva sărăciei şi tuturor formelor de excludere socială 
şi discriminare; 

 modernizarea serviciilor de securitate socială; 
 promovarea egalităţii între sexe; 
 sporirea importanţei aspectelor sociale ale extinderii şi ale 

relaţiilor externe ale Uniunii Europene. 
La momentul Summit-ului de la Luxemburg, care a lansat Strategia 

Europeană de Ocupare (SEO) pe baza noilor prevederi din titlul privind 
ocuparea inclus în Tratat, se preconiza atingerea unor progrese importante 
în decurs de cinci ani. În anul 2002 a fost realizată o evaluare cuprin-
zătoare a primilor 5 ani, ceea ce a condus la identificarea principalelor 
probleme şi provocări pentru viitorul SEO. 

S-a pus accentul, cu ocazia acestei evaluări, şi pe nevoia de a 
revizui SEO pentru a o alinia mai bine obiectivelor stabilite la Lisabona. 
Revizuirea SEO a fost lansată la începutul anului 2005, recanalizând 
eforturile statelor membre către două obiective generale: obţinerea unei 
creşteri economice susţinute şi mai ample, precum şi locuri de muncă mai 
multe şi mai bune. În consecinţă, în iulie 2005 a fost adoptat un set de 
linii directoare revizuite, pentru perioada 2005-2008.  

Astfel, componentele Strategiei Europene de Ocupare revizuite 
sunt următoarele:  

 Liniile directoare integrate privind ocuparea: în urma unei 
propuneri din partea Comisiei, Consiliul European adoptă, în fiecare an, o 
serie de linii directoare care prezintă priorităţile comune ale politicilor de 
ocupare ale statelor membre; 

 Programele Naţionale de Reformă: fiecare stat membru 
elaborează un program în care descrie modul în care respectivele linii 
directoare vor fi implementate la nivel naţional; 

 Raportul Comun privind Ocuparea: capitolul privind ocuparea 
din raportul anual de progres este adoptat de Consiliu pentru a forma 
Raportul Comun privind Ocuparea; 

 Recomandări: Consiliul poate decide, cu majoritate calificată, să 
formuleze recomandări specifice pentru fiecare ţară, în urma unei 
propuneri din partea Comisiei; 

 Raportul anual de progres al UE: Comisia analizează progresele 
înregistrate atât la nivel naţional, cât şi la nivelul Comunităţii, pe baza 
monitorizării periodice a acţiunilor incluse în Programul Lisabona şi a 
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unei evaluări a implementării programelor naţionale ale statelor membre. 
Pe baza acestei evaluări anuale, Comisia poate identifica acţiuni viitoare 
pentru revizuirea Programului Lisabona.  

Liniile directoare integrate sunt structurate pe trei planuri, care se 
influenţează şi se consolidează reciproc – macroeconomic, microeconomic 
şi ocuparea forţei de muncă. Acestea sunt promovate prin două documente 
legislative: Linii directoare extinse de politică economică (componentele 
macro şi microeconomice) şi Linii directoare pentru ocupare. 

Programul naţional de reformă reprezintă un document politic 
orientat către viitor, care trebuie să includă o strategie pe trei ani pentru 
dezvoltare şi creare de locuri de muncă. Programele naţionale de reformă 
descriu modul de răspuns la priorităţile identificate, pe trei direcţii: 

 Priorităţile macroeconomice; 
 Priorităţile microeconomice; 
 Priorităţile de ocupare (această parte înlocuieşte Planurile 

Naţionale de Acţiune pentru Ocupare – PNAO). 
Domeniul ocupării se regăseşte şi ocupă o dimensiune importantă 

în cadrul procesului de extindere. Documentele de evaluare comună a 
politicilor de ocupare (Joint Assessments Paper on employment priorities 
– JAP) reprezintă prima etapă a procesului de cooperare în domeniul 
ocupării între Comisia Europeană şi ţările candidate.  

Documentul Comun de Evaluare a Politicii de Ocupare din 
România a fost semnat, în 28 octombrie 2002, la Bucureşti, de ministrul 
român al muncii şi solidarităţii sociale şi de comisarul european pentru 
ocupare şi afaceri sociale. 

Rapoartele anuale de progres cu privire la priorităţile identificate în 
Documentul Comun de Evaluare a Politicilor de Ocupare, transmise anual 
de România, începând cu anul 2004, reprezintă o garanţie a faptului că 
ţările candidate îşi definesc o politică de ocupare adecvată care să le 
faciliteze aderarea la Uniunea Europeană şi îşi adaptează progresiv 
instituţiile şi politicile în vederea implementării integrale a capitolului 
„Ocupare” al Tratatului de aderare. 

Fiecare ţară membră sau în curs de aderare trebuie să îşi elaboreze 
o Strategie naţională de ocupare şi un Plan Naţional de Acţiune privind 
Ocuparea Forţei de Muncă. Ambele documente sunt monitorizate la nivel 
comunitar.  

Ocuparea forţei de muncă a fost considerată ca obiectiv prioritar şi 
în România, făcându-se eforturi pentru adaptarea sistemului românesc 
pentru punerea în aplicare a Strategiei Europene de Ocupare a Forţei de 
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Muncă. În acest sens, în anul 2001, a fost întocmit primul Plan Naţional 
de Acţiune în domeniul Ocupării forţei de muncă (PNAO). 

PNAO evidenţiază măsurile pe care România îşi propune să le 
implementeze pe termen scurt şi mediu, în vederea creşterii ocupării forţei 
de muncă şi reducerii şomajului, sprijinirii învăţării pe tot parcursul vieţii, 
eficientizării şi flexibilizării pieţei muncii pentru a răspunde rapid 
schimbărilor economice, evitării discriminării şi excluderii sociale, în 
vederea reducerii decalajului existent în acest domeniu faţă de Uniunea 
Europeană.  

Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
2004-2005, precum şi Strategia Naţională de Ocupare (2004-2010) 
reprezintă documente programatice ale României în elaborarea cărora s-a 
ţinut cont de ţintele şi indicatorii de progres stabiliţi în Strategia 
Europeană de Ocupare şi pe care statele membre şi le-au asumat în 2003, 
şi anume:  

• Fiecare şomer va beneficia de un „nou început” înainte de a 
atinge 6 luni de şomaj, în cazul tinerilor, şi 12 luni, în cazul adulţilor, sub 
forma unui program de formare, perfecţionare, practică în muncă, loc de 
muncă sau altă măsură de îmbunătăţire a capacităţii de ocupare, 
acompaniat, dacă e cazul, cu o asistenţă permanentă pentru căutarea unui 
loc de muncă; 

• 25% din şomerii pe termen lung ar trebui să participe până în 
2010 la o măsură activă sub forma unui program de formare, 
perfecţionare, practică în muncă, loc de muncă sau altă măsură de 
îmbunătăţire a capacităţii de ocupare, cu scopul atingerii mediei 
înregistrate în cele mai avansate trei state membre; 

• Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, din întreaga 
Uniune Europeană, să fie capabile să consulte toate anunţurile de locuri 
de muncă, publicate prin serviciile de ocupare ale statelor membre; 

• O creştere de cinci ani, la nivelul UE, a vârstei medii de ieşire de 
pe piaţa muncii, până în 2010 (comparată cu valoare de 59,9 ani în 2001); 

• Asigurarea facilităţilor de îngrijire a copiilor, până în 2010, 
pentru cel puţin 90% din copiii între 3 ani şi vârsta obligatorie de înscriere 
la şcoală şi pentru cel puţin 33% pentru copiii sub 3 ani; 

• O rată medie UE de până în 10% a părăsirii timpurii a sistemului 
şcolar; 

• Cel puţin 85% a persoanelor în vârstă de 22 de ani din UE 
trebuie să fi urmat ciclul superior al învăţământului preuniversitar; 
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• Rata medie a UE de participare la învăţarea pe parcursul întregii 
vieţi să fie de cel puţin 12,5% din populaţia adultă în vârstă de muncă 
(grupa de vârsta 24-64). 

România s-a aliniat la noua Strategie Europeană de Ocupare, 
politica din domeniul ocupării forţei de muncă fiind în concordanţă cu 
obiectivele şi liniile directoare ale acestei strategii. În vederea aderării la 
Uniunea Europeană, România a realizat în bună măsură armonizarea 
legislaţiei interne cu acquis-ul comunitar, în ceea ce priveşte piaţa muncii, 
egalitatea de şanse, formarea profesională şi alte domenii legate de 
ocuparea forţei de muncă.  

 
Gradul de armonizare legislativă în domeniul politicii sociale şi 

ocupării forţei de muncă 
 

Subcapitol 
Gradul  

de transpunere 
% 

Gradul  
de compatibilitate 

% 
Legislaţia muncii 88,8 88,5 
Dialog social 100 100 
Egalitatea de şanse femei-bărbaţi 100 91,5 
Antidiscriminare 100 100 
Ocuparea forţei de muncă 100 100 
Securitatea socială 100 100 
Persoane cu handicap - - 
Sănătatea şi securitatea în muncă 95,6 98,9 
TOTAL 94,2 94,2 
Legislaţia muncii 88,8 88,5 
Dialog social 100 100 
Sursa: Institutul European din România – Studii de Impact (PAIS II). 

 
Legea-cadru ce stabileşte principiile generale ce guvernează 

relaţiile de muncă, drepturile şi obligaţiile persoanelor angajate ca şi 
jurisdicţia muncii este Codul muncii, elaborat în cooperare cu 
reprezentanţii confederaţiilor patronale şi sindicale şi intrat în vigoare la 1 
martie 2003.  

Noul Cod al muncii a armonizat cu acquis-ul comunitar prevederile 
legislaţiei româneşti în următoarele domenii: munca cu fracţiune de 
normă, contractul de muncă pe durată determinată, protecţia tinerilor în 
muncă, organizarea timpului de lucru, concedierile colective, informarea 
lucrătorilor asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de 
muncă.  
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Comisia Europeană a apreciat, în Raportul de ţară pentru anul 
2003, că: „noul Cod al muncii a încorporat principiile esenţiale ale acqis-
ului din acest domeniu, dar că sunt încă necesare unele ajustări”, precum 
şi faptul că „o parte importantă a acquis-ului trebuie să fie implementată 
prin legislaţie secundară”. 

Instrumentul legislativ principal de implementare a politicii privind 
piaţa muncii este Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare, lege care creează premisele pentru asigurarea unui 
nivel ridicat al ocupării şi adaptabilităţii forţei de muncă la cerinţele pieţei. 

Prin această lege este înfiinţată, de asemenea, Comisia Naţională 
de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă, ce are ca scop elaborarea de 
strategii şi politici pentru creşterea nivelului şi calităţii ocupării forţei de 
muncă şi pentru dezvoltarea resurselor umane. Comisia este organismul 
de legătură cu Comitetul pentru Ocupare şi Piaţa Muncii (Directiva 
97/16/CE), având rolul de corelare a strategiilor naţionale cu cele 
europene. 

Acţiunile privind stimularea ocupării forţei de muncă sunt derulate 
de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi 
monitorizate prin indicatorii de performanţă calculaţi de agenţiile 
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. 

Decizia Consiliului din data de 12 iulie 2005 cu privire la Liniile 
directoare pentru politicile de ocupare în statele membre pentru perioada 
2005-2008 (2005/600/CE) (Liniile directoare integrate nr. 17-24) are în 
vedere o serie de priorităţi, care sunt integrate şi urmărite şi în cadrul 
documentelor programatice elaborate şi implementate de instituţiile cu 
atribuţii în domeniul ocupării forţei de muncă din România, după cum 
urmează: 

 Implementarea politicilor de ocupare în vederea ocupării 
depline, îmbunătăţirii calităţii şi productivităţii muncii şi întăririi 
coeziunii sociale şi teritoriale. Politicile trebuie să contribuie la 
obţinerea unei rate medii generale de ocupare în UE de 70%, până în 
2010 (cel puţin 60% pentru femei şi 50% pentru vârstnici, 55-64 ani) şi la 
reducerea ratelor de şomaj şi inactivitate. Statele membre trebuie să ia în 
considerare stabilirea de ţinte naţionale pentru rata ocupării. 

La sfârşitul anului 2004 (ultimele statistici disponibile pentru final de 
an), rata totală a ocupării în România era de 57,9% (aşadar, cu 12,1% sub 
rata medie stabilită pentru Uniunea Europeană, pentru anul 2010), rata de 
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ocupare în rândul femeilor era de 52,1% (cu 7,9% sub rata medie stabilită 
pentru Uniunea Europeană, pentru anul 2010), iar cea în rândul vârstnicilor 
era de 36,9% (cu 13,1% sub rata medie stabilită pentru Uniunea Europeană, 
pentru anul 2010). Priorităţile stabilite la nivelul UE rămân, în mod evident, 
o provocare pentru ţara noastră, însă problema fundamentală a situaţiei în 
domeniul ocupării forţei de muncă din România o reprezintă influenţa 
redusă a creşterii economice asupra evoluţiei ratelor de ocupare, deşi cele 
mai recente date sugerează tendinţe favorabile. 

Evoluţia ratei şomajului la nivel naţional, în perioada 2001-2005, a 
înregistrat o tendinţă de aplatizare, aşa cum se observă din graficul de mai 
jos:  

 

EVOLUTIA RATEI SOMAJULUI LA NIVEL NATIONAL IN ANII 2001-
2005
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Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 
 

Corelarea creşterii economice cu evoluţia pieţei muncii este, în 
general, dificil de analizat, mai ales în cazul unei ţări aflate în tranziţie, în 
care schimbările economice sunt dificil de anticipat. Ţinând cont de acest 
lucru şi de faptul că, pentru a atinge nivelul critic de progres în tranziţie, 
este nevoie de o perioadă mai îndelungată de creştere (aproximativ 8 ani, 
faţă de 5-6 ani pentru restul ţărilor), este surprinzător că România nu 
prezintă o rată a şomajului mai ridicată. 

Evoluţia ratei şomajului la nivel naţional în anii 2001-2005 
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 Promovarea unei abordări a muncii pe tot parcursul vieţii 
(lifecycle approach) prin: un nou efort de a trasa direcţii de ocupare 
pentru tineri şi de a reduce şomajul în rândul tinerilor; acţiuni ferme în 
vederea eliminării diferenţelor de gen în ceea ce priveşte ocuparea, 
şomajul şi salariile; o mai bună conciliere a muncii cu viaţa privată; 
prevederea de facilităţi accesibile şi disponibile pentru copii şi ajutoare 
pentru persoanele aflate în îngrijire; sisteme moderne de pensii şi 
sănătate, asigurându-se sustenabilitatea lor financiară şi concordanţa cu 
nevoile de schimbare, pentru a sprijini participarea la ocupare şi 
prelungirea vieţii active, inclusiv prin stimulente corespunzătoare pentru 
muncă şi descurajarea pensionării timpurii; sprijinirea unor condiţii de 
muncă care să conducă la îmbătrânirea activă. 

 Asigurarea unei pieţe inclusive ale muncii, creşterea atractivităţii 
muncii şi valorizarea muncii (to make work pay) pentru persoanele aflate 
în căutarea unui loc de muncă, inclusiv grupurile dezavantajate şi 
persoanele inactive prin: măsuri active şi preventive pe piaţa muncii, 
incluzând aici identificarea timpurie a nevoilor, asistenţă pentru căutarea 
unui loc de muncă, orientare şi formare profesională ca parte a 
planurilor personalizate de acţiune, prevederea de servicii sociale 
necesare sprijinirii includerii pe piaţa muncii a grupurilor dezavantajate 
şi contribuţiei la coeziunea socială şi teritorială şi la eradicarea sărăciei; 
şi revizuirea continuă a sistemelor de taxe şi beneficii, incluzând 
managementul şi condiţionalitatea beneficiilor şi reducerea ratelor 
efective marginale ridicate ale taxelor în vederea valorizării muncii şi 
asigurării de nivele adecvate ale protecţiei sociale. 

 Îmbunătăţirea corelării cu nevoile pieţei muncii prin: moder-
nizarea şi întărirea instituţiilor pieţei muncii, în special a serviciilor de 
ocupare; o mai mare transparenţă a ocupării şi a oportunităţilor de 
formare la nivel naţional şi european pentru a facilita mobilitatea pe tot 
cuprinsul Europei; o mai bună anticipare a nevoilor de formare, a 
neajunsurilor şi greutăţilor de pe piaţa muncii; un management adecvat 
al migraţiei economice. 

 Promovarea flexibilităţii combinată cu siguranţa ocupării şi 
reducerea segmentării pe piaţa muncii, luând în considerare şi rolul 
partenerilor sociali, prin: adaptarea legislaţiei ocupării, revizuirea acolo 
unde este necesar a nivelului flexibilităţii oferit de contractele 
permanente şi nonpermanente; o mai bună anticipare şi un mai bun 
management al schimbării, inclusiv restructurarea economică, în special 
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schimbările legate de liberalizarea comerţului, pentru a minimiza 
costurile lor sociale şi a facilita adaptarea; sprijin pentru tranziţiile în 
statutul ocupaţional, inclusiv formare profesională, ocupare pe cont 
propriu, crearea de întreprinderi şi mobilitatea geografică; promovarea 
şi diseminarea formelor inovative şi adaptabile de organizare a muncii, 
inclusiv o mai bună sănătate şi securitate la locul de muncă, diversitatea 
contractuală şi acordurile privind timpul de lucru, în vederea 
îmbunătăţirii calităţii şi productivităţii muncii; adaptarea la noile 
tehnologii la locul de muncă; acţiuni hotărâte de a transforma munca 
nedeclarată în ocupare legală. 

 Asigurarea unor dezvoltări favorabile ocupării ale costurilor 
muncii şi ale mecanismelor de stabilire a salariilor prin: încurajarea unui 
cadru potrivit pentru sistemul de negociere al salariilor, cu respectarea 
deplină a rolului partenerilor sociali şi care să reflecte diferenţele de 
productivitate şi evoluţiile pe piaţa muncii la nivel sectorial şi regional; 
monitorizarea şi, acolo unde este cazul, revizuirea structurii şi nivelului 
costurilor nonsalariale ale muncii şi impactul lor asupra ocupării, în 
special pentru cei prost plătiţi şi pentru cei care intră pentru prima dată 
pe piaţa muncii. 

 Extinderea şi îmbunătăţirea investiţiei în capitalul uman prin: 
elaborarea de strategii eficiente pentru învăţarea pe parcursul întregii 
vieţi în conformitate cu angajamentele europene, inclusiv stimulente 
adecvate şi mecanisme de împărţire a costurilor pentru întreprinderi, 
autorităţi publice şi indivizi, pentru a reduce semnificativ numărul 
elevilor care părăsesc timpuriu şcoala; creşterea accesului la 
învăţământul profesional iniţial, secundar şi superior, inclusiv prin 
ucenicie şi formare antreprenorială; intensificarea participării pe 
parcursul întregii vieţi la formarea profesională continuă şi formarea la 
locul de muncă, în special pentru cei cu pregătire redusă şi pentru 
lucrătorii vârstnici. 

 Adaptarea sistemelor de educaţie şi formare la noile cerinţe de 
competenţe prin: o mai bună identificare a nevoilor ocupaţionale şi a 
competenţelor cheie, şi anticiparea necesităţilor viitoare de calificări; 
extinderea ofertei de educaţie şi formare profesională; dezvoltarea 
cadrelor de sprijin pentru transparenţa calificărilor, recunoaşterea lor 
efectivă şi validarea învăţării nonformale şi informale; asigurarea 
atractivităţii, deschiderii şi standardelor de calitate înaltă pentru 
sistemele de educaţie şi formare profesională. 
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Fireşte că pentru îndeplinirea tuturor acestor obiective sunt 
necesare fonduri importante, care sunt asigurate, în prezent, în principal 
din fonduri naţionale, dar şi din fonduri de preaderare. 

De la data aderării la Uniunea Europeană, însă, România va 
participa ca membru cu drepturi depline la politica de coeziune a UE. În 
cadrul acestei politici, România va beneficia de sprijin financiar, prin 
intermediul instrumentelor structurale, pentru susţinerea dezvoltării 
economice a ţării, iar volumul finanţărilor disponibile va fi mult mai mare 
decât cel pe care-l primeşte în prezent prin programele de preaderare 
PHARE, ISPA şi SAPARD. 

În terminologia Uniunii Europene, „instrumentele structurale” 
cuprind: Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul 
Social European (FSE), şi Fondul de Coeziune (FC). 

Accesul la fondurile structurale comunitare va da posibilitatea 
României să dezvolte echilibrat regiunile rămase în urmă, să modernizeze 
infrastructura de transporturi şi mediu, să asigure o dezvoltare rurală 
susţinută, să creeze noi oportunităţi de ocupare a forţei de muncă, mai 
ales în mediul rural, să promoveze politici sociale care să conducă la 
standarde de viaţă de o calitate superioară. 

Reducerea inegalităţilor contribuie la siguranţa că toate regiunile şi 
grupurile sociale pot contribui şi beneficia de pe urma creşterii economice 
a Uniunii Europene. Orice stat membru sau regiune cu PIB mai mic de 
75% din media de la nivel european va primi alocări la cel mai înalt nivel 
de finanţare prin obiectivul de convergenţă al Politicii de Coeziune a 
întregii Uniuni Europene pentru perioada 2007-2013. 

Cu nivelul actual al PIB-ului, de circa 30% din media de la nivel 
european, România va fi eligibilă, după integrare, să beneficieze de 
sprijinul acordat în cadrul obiectivului de convergenţă. Din 2007 până în 
2013, se preconizează ca alocaţiile anuale destinate României din aceste 
instrumente să se ridice la un nivel de aproape 4 ori mai mare faţă de 
nivelul actual al fondurilor disponibile din instrumentele de preaderare. 

Prin FSE se oferă sprijin politicilor statelor membre în 
implementarea liniilor directoare, recomandărilor adoptate prin Strategia 
Europeană de Ocupare (SEO) şi a obiectivelor aprobate de UE în 
domeniul incluziunii sociale. FSE sprijină o gamă largă de investiţii în 
dezvoltarea resurselor umane şi formare profesională, cu accent pe: 

 integrarea în muncă a şomerilor, prin formare profesională şi 
diverse măsuri pe piaţa muncii; 
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 sprijinirea întreprinzătorilor şi măsuri de îmbunătăţire a 
cunoştinţelor şi productivităţii angajaţilor; 

 acţiuni de incluziune socială pentru persoane din grupurile 
marginalizate; 

 îmbunătăţirea sistemelor de învăţământ, inclusiv cel profesional. 
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În extindere fiecare agent economic sau decident de politică 
economică trebuie să ia în consideraţie un mediu economic din ce în ce mai 
larg, ceea ce presupune un nou tip de abordare a analizei, un nou tip de 
sinteză. Noul tip de perspectivă economică presupune o analiză descriptivă 
sau teoretică pertinentă cu finalitate într-un schelet conceptual ce se 
concentrează de această dată pe un grup mai larg de ţări. Până aici nimic 
nou în epistemologie, însă raţionamentul realizat în cadrul analizei 
economice se desfăşoară într-un studiu extins pe mai multe culturi, într-un 
sistem de diferenţe ce trebuie concentrate şi integrate într-un sistem unic ce 
se debarasează de etnocentrism fără a-l ignora. O astfel de abordare se 
constituie în fundamentul de abordare regională a politicii unice europene, 
care deşi urmăreşte consolidarea unui sistem economic unic îşi propune să 
protejeze şi să consolideze caracteristicile de identitate regională. 

Crearea Uniunii Europene presupune un demers de politică experi-
mentală corectată pe parcursul aplicării, fără concepţie ştiinţifică specială 
anterioară, conceptul de politică economică fiind privit în dimensiunea sa 
dinamică. Crearea sistemului de convergenţă către sistemul unificat presu-
pune acceptarea unui sistem singular de reguli în care interpretarea nativă a 
acestora este nu numai acceptată, ci chiar predeterminată.  

Prin această caracteristică trebuie să înţelegem şi să acceptăm 
diversitatea de manifestare a proceselor de transformare în context 
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european. Fiecare economie naţională parcurge un graf orientat de 
schimbări; urmărite, prefigurate sau neaşteptate, nonexpectabile; ce este 
marcat atât de similarităţi, cât şi de deosebiri în manifestare.  

Regăsim în analiza aderării diverselor sisteme economice naţionale 
apropieri importante ale efectelor de extindere împletite cu divergenţe 
consistente. Chiar această modalitate de evoluţie trebuie să asigure 
ameliorarea disparităţilor regionale în asigurarea unui caracter economic 
funcţional la un nivel cât mai redus al costurilor de tranzacţie.  

Efectele de extindere economică, identificabile ca atare, sunt ori 
comune tuturor economiilor europene ori specific determinate pentru 
fiecare economie în parte, indiferent dacă ţările la care ne referim sunt sau 
nu în interiorul Uniunii Europene, sau au intenţia declarată şi voinţa 
efectivă de a intra în uniune. Spre exemplu, acum toate ţările europene îşi 
au fluxurile comerciale externe orientate, cu predilecţie, în interiorul 
Europei. O astfel de situaţie nu a mai fost întâlnită din perioada de început a 
marilor descoperiri geografice când, şi în baza unor câştiguri tehnologice, 
avantajele absolute sau relative s-au schimbat profund, determinând pentru 
4-5 secole relaţii comerciale preponderente în afara continentului (cu 
excepţia situaţiilor şi perioadelor în care argumentul politic domina 
raţionalitatea economică). Efectul se realizează pentru toate ţările europene, 
fără excepţie.  

În schimb, în cazul drepturilor omului, deşi acestea fac obiectul mai 
multor convenţii internaţionale la care sunt semnatare toate statele europene 
şi nu sunt neapărat specifice acordurilor negociate şi acceptate în Uniune 
Europeană, se poate distinge clar, în funcţie de cultura şi morala naţională,  
interpretarea, acceptarea şi aplicarea lor în diferitele areale naţionale. 

Interpretarea efectelor de extindere este de asemenea marcată de 
divergenţe, fără să însemne că acestea sunt conflictuale, ci doar că trebuie 
privite în specificul lor cultural, etnic, doctrinar, naţional etc. Baza de 
înţelegere a acestora stă în acceptarea generală a ideii că într-o Europă unită 
se poate trăi mai bine, fără ca acesta să fie un automatism. De aceea va 
trebui să acceptăm că orice validare a unei instituţii europene unice nu 
implică automat doar avantaje, ci şi costuri. Avantaje comparative şi 
competitive la nivel naţional sau de agent economic  se pot atinge în orice 
stat naţional dacă politica economică se delimitează de formularea de 
sentinţe fundamentate politic cu referire la Uniunea Europeană. Putem 
determina elementele necesare de politică economică sau de strategie (ca 
decizie macro sau microeconomică) care să potenţeze beneficiile şi să 
limiteze eforturile.  

Pentru determinarea strictă a efectelor de extindere se poate aplica 
metoda simplă a comparaţiei, în care fenomenul de extindere există şi în 
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care acesta ar lipsi. Trebuie să se realizeze un astfel de demers deoarece în 
caz contrar un guvern în căutare de capital electoral poate justifica orice 
evoluţie a sistemului economic cu un astfel de efect după bunul plac. Nu ne 
sunt deloc străine astfel de practici în care mai toate deciziile de politică 
economică ce presupun restricţii sunt puse în spatele organismelor interna-
ţionale. Pentru sesizarea concretă a efectelor economice de extindere tre-
buie realizată în primul rând o analiză în termenii raţionalităţii economice.  

O altă metodă, pe care o întâlnim foarte adesea, de determinare şi 
justificare a politicilor economice se constituie în analizarea unor cazuri 
considerate relevante; însă o astfel de metodă este bună doar pentru a 
determina construcţia organizaţională şi birocratică europeană. Prezentarea, 
chiar şi critică, a situaţiilor concrete nu ne poate conduce la concluzii 
general valabile, ci doar segmentate, deoarece informaţiile pe care le putem 
avea sunt în mod sigur fragmentate şi nici nu pot elimina distorsiunile 
fundamentale impuse de cultură şi doctrină chiar pentru fenomene 
caracterizate identic. Deci nu putem analiza efectele extinderii prezentând 
cazuri particulare, ci le putem doar include ca aspecte conotative în sensul 
analizei. Cercetarea pertinentă, ce elimină erorile de interpretare, se 
realizează prin comentarea transformărilor în conjuncţia obiectivului major 
al Uniunii Europene, cel de a asigura o dezvoltare armonioasă şi echilibrată 
pentru toate ţările membre (obiectiv în cadrul căruia este acceptată inerenţa 
unei anumite diferenţieri structurale pe verticală), chiar dacă asta ne va 
conduce uneori la formularea unor concluzii foarte generale. Concluzia care 
a determinat apariţia unui astfel de obiectiv este reprezentată de către ideea 
conform căreia în cadrul unor pieţe mai largi toată lumea are de câştigat.  

În analiza potenţialului de convergenţă trebuie avut în vedere că 
unificarea spaţiului de acţiune al agenţilor economici, chiar şi în situaţia de 
preaderare, conduce către o piaţă mai eficientă. Însăşi exprimarea unei 
poziţii favorabile aderării europene conduce la creşterea potenţialului de 
accedere în structurile instituţionale corespunzătoare. Acest lucru se 
realizează în baza faptului că într-o piaţă ce tinde să se unifice  agenţii 
economici se adresează unui spaţiu unic de descriere a informaţiilor 
necesare deciziei. O astfel de piaţă tinde întotdeauna să fie o piaţă eficientă, 
chiar dacă starea de informaţie asimetrică este destul de puternică 
(Lundholm, 1991, pp. 486-515). Această stare poate fi puternic exonerată în 
stabilirea echilibrului macroeconomic în condiţia în care participanţii la 
tranzacţii apelează la informaţii comune. Potenţialul de convergenţă este 
amplificat de către interesul agenţilor instituţionali; aceştia acceptă mai 
degrabă să acţioneze în condiţii de incertitudine cu informaţii ce pot fi 
deţinute în comun (chiar dacă diferenţiat) în care se poate genera o alocare 
eficientă a resurselor, decât în condiţii de informaţie divergentă, care apare 
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în cazul pieţelor separate, ce generează ineficienţă automată în procesul 
menţionat. Prin aderare piaţa în care se întâlnesc agenţii economici români 
cu cei ai statelor europene tinde să genereze certitudini agregate ca bază a 
deciziilor strategice la nivel de firmă prin unificarea sistemelor de indicatori 
ai auditului patrimonial şi al resurselor de muncă, a limbajului de exprimare 
şi a perceperii normei juridice fiscale sau comerciale.  

În orice analiză a eficienţei în alocarea resurselor de către piaţă 
trebuie acceptat că diverşi agenţi economici sunt divers şi disproporţionat 
informaţi. Eficienţa alocativă diferă în cazul lor. Capacitatea diferită de 
informare poate genera extinderea pieţei, ce implică categoric accentuarea 
concurenţei, ineficienţa unora. Însă în extindere creşterea numerică a 
potenţialilor participanţi la tranzacţii determină creşterea eficienţei pieţei. 
Numărul celor ineficienţi ce pot apărea în aderare este nesemnificativ 
pentru eficienţă, deoarece, pe total, numărul prezumtivilor participanţi la 
tranzacţii creşte mult mai mult, amplificând potenţialul de convergenţă. 

Potenţialul menţionat creşte ca probabilitate de atingere a stării 
dezirabile de convergenţă şi mai puţin ca forţă a acesteia. Acest lucru se 
datorează pregătirii reduse din partea firmelor româneşti de a acţiona într-o 
piaţă în care starea de concurenţă decide în mod predilect accesul la resurse. 
(Gavrilă, Gavrilă, 2006; Popescu, 2006; Dinu, 2002) Sistemul de informare, 
precum şi capacitatea firmelor de a recepta şi de a acţiona în baza unor 
informaţii oferite de către piaţă este destul de scăzută. Distanţa asimetrică în 
informare în defavoarea participanţilor la tranzacţii din România reduce 
potenţialul de dezvoltare ce ar putea fi înregistrat din aderare, însă 
recuperarea decalajului faţă de acesta poate fi mult mai rapidă în condiţia 
unei economii integrate în piaţa unică decât a uneia ce se antrenează pentru 
integrare în afara uniunii. Realizarea aderării determină apariţia unui proces 
de învăţare a acţiunii în concurenţa mult mai ridicată, fiind mediată de 
constrângeri. 

Deşi nu putem accepta că în relaţiile parteneriale agenţii economici 
realizează contracte complete în sensul Arrow-Debreu, cu cât data realizării 
aderării se apropie cu atât aceasta devine mai lesne de realizat. Densitatea 
de evoluţii certe ale mediului de afaceri ca şi numărul de evenimente 
predictibile ex-ante creşte. Astfel agenţii economici pot să prevadă 
evoluţiile emergente ale unor contracte incomplete şi să le elimine pe cele 
perverse. Potenţialii contractori români pot realiza o mai bună pregătire de 
aderare prin două direcţii (Bernheim, Whinston, 1998, pp. 902-932) Prima, 
în care volumul costurilor de tranzacţie, în sensul lui Coase, se restrânge 
datorită ameliorării distanţei structurale şi instituţionale. A doua, în care 
numărul de situaţii speciale ce trebuie prevăzute din cauza deosebirilor de 
natură formală şi instituţională între sistemul românesc şi sistemul Uniunii 
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Europene se restrânge. În ambele cazuri se tinde către un contract cât mai 
complet fără a fi necesar să se suporte anumite costuri suplimentare de 
manageriat. Acest fapt determină validarea mult mai rapidă a contractului 
de către contractori.  

Apropierea sistemică de aderare face ca beneficiile din acordurile în 
cadrul unui contract să devină mult mai relevabile şi consistente, făcând 
contractul mult mai oportun pentru ambele părţi. Efectul indirect este că 
prin sporirea numărului şi volumului contractelor starea de convergenţă 
creşte. Suma contractelor  pe termen scurt care acum implică neapărat 
aspecte formale (ca, de exemplu, cel puţin cele legate de formalităţile 
vamale; deci cu efecte de creştere calculabile în costurile de tranzacţie) se 
înlocuieşte prin integrare printr-un contract pe termen lung nonformal cu o 
validitate mult mai largă (Al Najjar, 1995, pp. 432-436) ce poate guverna 
tranzacţiile separate ale contractorilor. Aspectele legate de evoluţii 
indezirabile ale acordurilor (Macauly, 1963, pp. 55-67) sunt eliminate prin 
raportarea la un cadru formal unic independent de contabilitatea 
contractorilor. 

Prin aderare dimensiunea pieţei se schimbă (atât pentru potenţialii 
contractori români, cât şi pentru cei europeni); acest fapt influenţează 
potenţialul de acces în piaţă pentru firme (Aghion, Bolton, 1987, pp. 388-
401) indiferent de apartenenţa naţională a acestora. Efectuarea oricărei 
tranzacţii de către o firmă românească pe piaţa unică europeană sau în piaţa 
românească de către o firmă străină presupune suportarea unui cost fix de 
intrare şi operare pe piaţă repetabil la nesfârşit. Unificarea pieţei îl 
transformă într-un cost fix mediu ce devine nesemnificativ, oportunitatea de 
convergenţă economică creşte, cu atât mai mult cu cât disponibilitatea unor 
negocieri ex-post devine realizabilă şi dispar şi costurile de delocare, mai 
ales acelea legate de caracterul endogen al zonei de activitate, cum ar fi, de 
exemplu, necesitatea unor aprobări formale specifice pieţei respective.  

Acest lucru poate fi interpretat, în genere, ca o pierdere pentru 
firmele româneşti, deoarece acestea ar fi pregătite mai puţin să facă faţă 
concurenţei. Dacă strategiile dominante se axează pe preţuri, ca o variabilă 
economică ce poate exprima relativ fals valoarea de piaţă, funcţionarea 
pieţei tinde către un model Bertrand în care decizia principală aparţine 
cumpărătorului. În acest caz nu putem vorbi de o pierdere de potenţial real 
de dezvoltare prin aderare, ci dor de o raliere la o alocare  Pareto a resurse-
lor în conformitate cu un sistem de valoare cât mai obiectiv. Sistemul de 
preţuri devine mult mai relevant (Madrigal, Smith,1995, pp. 1152-1159) 
degrevând din stabilirea acestora cât mai mult din tehnicile discriminatorii 
ale monopolului. În plus, în sistemul pieţei unificate influenţa necesară a 
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statului în alocarea preferinţelor pentru a favoriza dezvoltarea pieţei într-un 
anumit sens scade, funcţia fiind preluată de către piaţă. 

În cazul în care pierderile se datorează unor avantaje competitive 
prin cantitate sau calitate, deci dintr-o funcţionare într-un model Cournot 
sau Stackelberg, potenţialul de convergenţă trebuie analizat în alte 
determinări ştiinţifice decât cele propuse a fi folosite în această lucrare, cum 
ar fi starea know-how-ului sau a competenţelor umane. Totuşi, chiar şi în 
cazul lor am menţionat că vor apărea procese de asimilare-învăţare mediată 
ce vor grăbi recuperarea în potenţialul de convergenţă. 

Către creşterea potenţialului de convergenţă prin aderare se ajunge şi 
prin faptul că în cadrul acestui proces se previzionează realizarea unui 
volum mare de contracte compensatorii ale pierderilor reale pentru poziţia 
competitivă a economiei româneşti. Acestea îmbracă atât forma contracte-
lor formale ale fondurilor de coeziune, cât şi forma contractelor nonformale 
a consulting-ului şi engeneering-ului nonexplicit realizabil inerent din con-
tractele România – Uniunea Europeană la nivel instituţional public şi privat. 
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Importanţa gestiunii costurilor 
 
Managementul şi gestiunea costurilor a devenit unul din 

obiectivele de bază ale liderilor de la orice nivel odată cu impactul major 
al globalizării. Autorităţile publice centrale şi locale, conducerea firmelor 
şi a altor entităţi trebuie să ia în consideraţie tot mai mult costurile. 
Competiţia pe planul costurilor este generalizată. Practic oricine poate 
concura pe oricine pe orice piaţă, iar costurile de toate tipurile trebuie să 
aibă în vedere acest aspect. Protecţia vamală tarifară sau netarifară, 
constrângerile politice sau, mai general, cele extraeconomice nu mai pot 
apăra pe nimeni sau dacă mai acţionează au un rol nesemnificativ faţă de 
efortul propriu. Nu mi-am propus în acest material să apreciez dacă astfel 
de evoluţii sunt sau nu în conformitate cu cerinţele progresului economic, 
social, ecologic. Fiind realităţi ale lumii în care trăim, managerii le vor lua 
în calcul pentru a se adapta la aceste noi realităţi. Strategiile de la orice 
nivel sunt credibile numai în măsura în care există un management 
performant al costurilor.  

O serie de decizii au un impact major asupra costurilor. Din acest 
motiv costurile, alături de poziţia financiară (fluxul de numerar), sunt 
luate în calcul la fundamentarea orientării viitoare. Se vorbeşte în 
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literatura şi în practica microeconomică sau, şi mai nou, în cea 
macroeconomică, despre conducerea pe bază de costuri. Calcularea 
impactului asupra costului va fi realizat în paralel cu celelalte estimări ale 
managementului. Pe baza corelaţiilor şi a priorităţilor interne se vor face 
ierarhiile de rigoare în mecanismul decizional. 

 Evoluţiile privind gestiunea costurilor au impus extinderea 
calculaţiei de proiect, care devine tot mai mult o metaprocedură de 
gestiune.  

Definţie. Calculaţia de proiect reprezintă acel mod de organizare a 
gestiunii activităţilor, costurilor, resurselor şi rezultatelor în care funcţia 
comercială şi de prestări servicii a entităţii este organizată în secţiuni 
omogene şi elementare numite proiecte. Practic fiecare lucrare, activitate, 
serviciu, produs sau grupă de produse destinate într-un interval precizat 
sau determinabil de timp unui anumit client sau unei grupe delimitate de 
clienţi formează un proiect. Activităţile specifice şi omogene necesare 
pentru a ajunge la un anumit rezultat vor fi definite, de asemenea, drept 
proiecte. În cadrul acestui sistem generos se poate folosi o gamă variată 
de metode concrete din cele puse la dispoziţie de ştiinţa economică cu 
mai mult sau mai puţin timp în urmă, inclusiv tehnicile de prelucrare a 
datelor şi de analiză a rezultatelor. Caracterul flexibil al oricărei activităţi 
din sistemul de organizare şi conducere pe proiect este presupus drept 
implicit.  

Elementele care definesc un proiect şi de care trebuie să se ţină 
cont la elaborarea calculaţiei de cost sunt: prestatorul (executantul), 
finanţatorul, beneficiarul final şi cel intermediar, cel care face recepţia 
(recepţionerul proiectului), intrările, ieşirile, procesul de transformare sau 
de creare valoare adăugată, resursele consumate şi cele blocate în cadrul 
proiectului, durata de derulare, timpul util (operativ sau productiv) în 
cadrul duratei totale de derulare, restricţiile economice, tehnologice, 
sociale sau administrative, implicaţiile colaterale asupra mediului 
economic, social sau ecologic. Din combinarea diverselor variante 
posibile la fiecare element caracteristic al unui proiect rezultă o 
multitudine de tipuri de proiecte. De exemplu, în funcţie de tipul de 
proiect şi de entitatea prestatoare pot fi în calitate de recepţioner al 
proiectului clientul firmei cu scop lucrative, autoritatea contractantă sau 
reprezentantul instituţional al beneficiarului final în cazul proiectelor 
realizate de organizaţii nonguvernamentale sau instituţii publice. 
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Definiţii în analiza cost-beneficiu şi interpretarea lor 
 
Unul din conceptele de bază în analiza cost-beneficiu este eficienţa 

Pareto. O alocare de bunuri este eficientă Pareto dacă nu poate fi găsită 
nicio altă variantă de alocare care să ducă la îmbunătăţirea situaţiei cel 
puţin a unei persoane fără a leza pe cea a alteia. În termeni de costuri, 
vom înţelege că o alocare a resurselor dintr-o entitate este eficientă Pareto 
dacă nu mai pot fi reduse costurile astfel încât să nu fie afectat profitul 
net al acţionarilor, să nu fie înrăutăţite condiţiile de muncă pentru 
niciuna din persoanele participante la procesul economic, să nu fie 
redusă calitatea relativă pentru consumatori şi să nu apară riscuri noi 
sau sporite pentru continuitatea exploataţiei. 

Analiza cost-beneficiu oferă un set de informaţii cu privire la 
eficienţa relativă a variantelor de proiecte. În aceste condiţii se poate 
realiza o ierarhizare a diferitelor opţiuni tactice sau strategice pentru 
viitorul firmei. Legătura directă între profitul net şi eficienţa Pareto se 
manifestă astfel: dacă un proiect are un profit net rezultă că poate fi găsită 
o soluţie de transfer astfel încât să ducă la îmbunătăţirea situaţiei cel puţin 
a unei persoane fără a o înrăutăţi pe a alteia. 

Analiza cost-beneficiu poate fi considerată o metodă de măsurare 
pentru  evaluarea rezultatelor unui proiect şi a costurilor de oportunitate. 

Prima restricţie a analizei cost-beneficiu poate fi formulată astfel: 
dacă şi numai dacă beneficiul net agregat al unui proiect este pozitiv  
atunci pot fi găsite o serie de plăţi compensatorii şi contribuţii care vor 
face ca proiectul propus să reprezinte o îmbunătăţire Pareto faţă de 
situaţia existentă (status quo). 

A doua restricţie impusă de analiza cost-beneficiu este formulată 
astfel: acei care suportă costurile trebuie să fie recompensaţi suficient 
astfel încât situaţia lor să nu se înrăutăţească. 

Costul de oportunitate exprimă în termeni monetari resursele 
necesare implementării unui proiect. Costul de oportunitate pentru un 
proiect privat sau public este valoarea resurselor consumate în cea mai 
bună alternativă la proiectul respectiv, adică valoarea resurselor la a 
căror utilizare  trebuie să renunţe entitatea pentru a putea fi folosite la 
implementarea proiectului. 

Putem spune că a fost aplicată corect regula eficienţei Pareto dacă 
au fost adoptate numai proiecte ale căror beneficii (profituri) nete sunt 
pozitive şi după compensarea tuturor celor care suportă costurile. Cu alte 
cuvinte toţi cei afectaţi de proiecte sunt câştigători. 
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Analiza cost-beneficiu prezintă un dezavantaj major: presupune o 
încărcătură informaţională mare, respectiv costuri şi beneficii agregate 
calculate la nivel de individ. Din acest motiv nu poate fi utilizată decât în 
completarea anumitor metode de calculaţie a costurilor care oferă suportul 
de date necesar. Una din problemele metodologice care apar după 
strângerea materialului informativ necesar este eliminarea metodelor 
(căilor) de supraevaluare a costurilor proprii şi de subevaluare a 
beneficiilor în cazul participanţilor la procesul economic din orice entitate 
patrimonială. 

Criteriul Kaldor Hicks (definiţie): un proiect ar trebui adoptat 
dacă şi numai dacă cei care au de câştigat vor fi în câştig şi atunci când 
vor compensa în totalitate pierderile celor care au suferit de pe urma 
aplicării proiectului. În termeni de costuri acest criteriu ne arată că nu 
poate fi mărit profitul întreprinzătorului prin reduceri salariale absolute, 
prin reducerea relativă a calităţii sau prin reduceri absolute ale obligaţiilor 
la bugetul public. Pe termen lung oricare din alternativele de reîmpărţire a 
beneficiului în favoarea patronatului şi în detrimentul celorlalţi 
participanţi la procesele economice se poate întoarce împotriva sa. 

Criteriul beneficiului net: se vor adopta numai proiectele ale căror 
beneficii nete sunt pozitive. Nu se recomandă utilizarea unei ierarhii cu 
beneficii negative datorită unor probleme complexe de analiză care pot 
modifica radical opţiunea raţională. În cazul unui beneficiu net pozitiv va 
fi folosit drept criteriu în funcţie de specificul entităţii masa beneficiului 
net sau rata beneficiu/cost. 

Un proiect este o îmbunătăţire Pareto dacă cei care au de pierdut 
în urma proiectului sunt remuneraţi (recompensaţi). În termeni de costuri 
afirmaţia se traduce prin compensarea cu remuneraţii suplimentare a 
personalului care alocă mai multă competenţă şi energie la sporirea 
profitului sau susţinerea bugetului public prin investiţii din beneficiile 
create prin strategii fiscale avantajoase. Pe termen lung nu pot fi susţinute 
variante contrare de evoluţie. 

Tipologia proiectelor. Realitatea economică şi socială vastă a 
generat o varietatea mare de proiecte. Fiecare tip are particularităţile sale 
în gestiunea costurilor şi a resurselor alocate sau utilizate.  

Din punct de vedere al entităţii prestatoare întâlnim proiecte 
realizate de firme (întreprinderi lucrative axate pe profit), de organizaţii 
nonguvernamentale (asociaţii fără scop lucrativ) şi de instituţii publice. 
Pentru firme şi mai nou pentru instituţii publice gestiunea costurilor este 
realizată în baza legilor fiscale, bugetare, ale concurenţei oneste, ale 
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legislaţiei muncii. La ong-uri rolul determinant îl are statutul propriu, cu 
respectarea dispoziţiilor legale menţionate mai sus. 

Din punct de vedere al beneficiarului final, întâlnim proiecte 
destinate clientului plătitor la care costurile trebuie să fie sub nivelul 
preţului, proiecte destinate societăţii civile în ansamblu sau unui segment 
al acesteia, în care costurile vor fi conform alocaţiei bugetare, şi proiecte 
de dezvoltare generală (infrastructură, educaţie), care folosesc atât 
firmelor, cât şi societăţii civile. La această ultimă grupă se vor corela 
costurile cu efectele de antrenare economică actualizate toate la un acelaşi 
moment. 

Din punct de vedere al complexităţii, apar proiecte simple, în care 
gestiunea costurilor este făcută în baza unor algoritmi simpli şi a aplicării 
directe a regulilor fundamentale ale teoriei economice şi, respectiv, 
proiecte complexe, în care gestiunea costurilor presupune multe iteraţii, 
algoritmi specializaţi, raţionamente profesionale sofisticate şi sisteme de 
prelucrare a datelor evoluate. Între aceste cazuri-limită există o 
multitudine de variante intermediare. În limbajul curent se cere să fie 
precizată complexitatea proiectului, ceea ce înseamnă prezentarea poziţiei 
pe scala imaginară a complexităţii. 

Din punct de vedere al duratei se întâlnesc proiecte pe termen 
foarte lung (peste 15 ani), pe termen lung (între 5 şi 15 ani), mediu (1-5 
ani), scurt (între o lună şi 1 an) şi foarte scurt (sub o lună). Separaţia cea 
mai importantă este între proiectele anuale şi cele multianuale. Relevanţa 
acestui criteriu pentru gestiunea costurilor este referitoare la transferurile 
între ciclurile sau exerciţiile financiar-contabile. Luna şi anul sunt unităţi 
de bază în organizarea ciclului de calculaţie deoarece la aceste intervale 
apar principalele perioade de raportare internă sau legală (publică). În 
cazul proiectelor multianuale se pune problema calculelor de actualizare 
pentru costurile resurselor consumate, blocate, ca şi pentru beneficiile 
economice pe perioada estimată de viaţă economică eficientă a 
rezultatelor proiectului. De asemenea, este importantă evaluarea costurilor 
ataşate lucrărilor sau etapelor în curs de execuţie. 

Din punct de vedere al bunurilor rezultate, se întâlnesc proiecte 
din sfera producţiei, serviciilor materiale sau nemateriale, a lucrărilor, 
temelor de cercetare, proiecte sociale, de mediu etc. În fiecare din aceste 
sectoare se utilizează tehnici specifice de calculaţie şi management al 
costurilor. Pentru orice activitate este importantă cunoaşterea eforturilor 
cumulate la nivel de proiect, dar modul concret de calcul, urmărire şi 
analiză diferă datorită particularităţilor tehnologice şi economice. 
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Din punct de vedere al autonomiei, se pot identifica proiecte 
independente şi proiecte aflate în conexiune. La proiectele independente 
calculaţia are semnificaţie şi putere informativă. În cazul proiectelor 
dependente unele de altele trebuie realizate repartizări ale consumurilor 
pe bază de criterii cât mai reprezentative şi concludente. În acest caz, în 
final, este vorba însă într-o măsură mai mare sau mai mică de costuri 
convenţionale pe proiect.  

Din punct de vedere al gradului de încordare privind alocarea 
resurselor, există proiecte cu presiuni mari şi alocare rigidă, respectiv 
proiecte cu libertate de mişcare relativă mare. Dacă rezultatele aşteptate 
sunt deosebit de mari resursele alocate sunt frecvent pe măsură. În mod 
normal însă, acolo unde sunt estimate beneficii mari ale proiectului, ar 
trebui să existe presiune asupra fondului de timp alocat pentr a obţine cât 
mai repede rezultatele scontate.    

Calculaţia de proiect de desfăşoară în mai multe etape. 
Etapa 1 constă în stabilirea conţinutului exact sau cât mai exact 

posibil al proiectului. În această etapă se estimează resursele care vor fi 
consumate sau alocate (blocate) pentru proiect şi situaţia nou creată prin 
derularea proiectului. 

În etapa a 2-a se identifică toate variantele şi alternativele posibile 
ale proiectului descris la etapa 1. Se evită apariţia unei inflaţii de variante 
prin modificare de parametri sau caracteristici simple ale proiectului. 

Etapa a 3-a constă în definirea status quo-ului (situaţiei existente 
în cazul în care proiectul nu se desfăşoară).  

În etapa a 4-a se identifică toţi potenţialii beneficiari ai proiectului 
şi toţi cei ale căror interese sunt afectate negativ. Beneficiarii sunt grupaţi 
pe categorii relevante pentru entitatea care derulează proiectul: patronat şi 
administraţie proprie (indicatori de rezultate financiare), salariaţi, 
colaboratori externi permanenţi, colaboratori eterni ocazionali, parteneri 
de afaceri curenţi, finanţatori de orice tip, autorităţi publice de diferite 
categorii (locale, centrale, de control etc.), cetăţeni situaţi în apropierea 
unor eventuale locuri de desfăşurare a proiectului, alte categorii de 
cetăţeni independenţi sau organizaţi, alte categorii afectate. De exemplu 
un proiect de finalizare a Canalului Bucureşti – Giurgiu ar avea printre 
susţinători proprietarii de terenuri limitrofe, ale căror valori ar spori 
imediat foarte repede, şi pe deţinătorii de ambarcaţiuni pentru transportul 
pe apă. Firmele de transport auto ar fi între cei afectaţi negativ.  
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În etapa a 5-a se fac estimările costurilor, beneficiilor şi ale altor 
indicatori de eficienţă. În cazul proiectelor de natura investiţiilor se 
calculează obligatoriu durata de recuperare. 

În etapa a 6-a se formulează schemele de finanţare a proiectului 
pornind de la indicatorii calculaţi în etapa a 5-a.   

În calculaţia de proiect sunt avute în vedere câteva reguli 
importante. 

1. Două proiecte sunt considerate independente unul faţă de celălalt 
dacă adoptarea unuia nu afectează costurile şi profitul celuilalt. Proiectele 
dependente unul de altul pot fi identificate pe baza următoarelor 
elemente: 

– schimbul reciproc sau transferul unilateral important de date; 
– repetarea datelor sau a informaţiilor relevante în cele două 

proiecte; 
– proceduri mixte; 
– suprapunerea autorităţii sau a responsabilităţii în proiectele 

respective (de exemplu sub forma conducerii la nivelul grupului de 
proiecte); 

– consumuri sau imobilizări în comun de resurse; 
– puncte critice dintr-un proiect sunt în funcţie de evoluţiile altui 

proiect. 
2. Alegerea traiectoriei de urmat pentru o entitate conform 

managementului bazat pe costuri presupune stabilirea unei combinaţii de 
proiecte care minimizează costurile sau maximizează profitul net. 

3. Două proiecte se exclud reciproc dacă adoptarea unuia 
presupune automat respingerea celuilalt şi invers. Lista proiectelor care se 
exclud reciproc este una din restricţiile managementului de proiect. 

4. Dacă două sau mai multe proiecte au efect sinergic (efect pozitiv 
mai mare dacă sunt adoptate împreună) atunci vor fi tratate împreună ca 
formând un proiect distinct. Se va elabora o calculaţie separată pentru 
fiecare combinaţie de proiecte cu efect sinergic. 

5. Nu este eficient şi practic să fie comparate proiecte cu scale 
diferite de măsură. Construcţia unei hale de producţie, de exemplu, nu va 
fi comparată cu schimbarea mecanismelor de reglare a unor utilaje. 
Decalajul major în dimensiunea celor două proiecte presupune abordarea 
lor pe baza unor criterii diferite şi a unor calculaţii de cost structural 
modificate. 
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6. În multe cazuri este important de separat beneficiul negativ de 
costul suplimentar. Beneficiul negativ poate fi înlocuit prin provizion sau 
cost de asigurare. 

7. Interferenţa unor proiecte trebuie să facă obiectul unor calculaţii 
separate pentru a stabili compatibilitatea lor. 

8. Este bine de identificat proiectele care nu pot beneficia de 
bugete suplimentare sau la nivelul optim de dezvoltare din motive 
administrative, de politică a entităţii (firmei, instituţiei publice sau 
organizaţiei nonguvernamentale), din constrângeri legislative sau alte 
asemenea cauze extraeconomice. Din analiză ar putea rezulta costul 
acceptării riscurilor extraeconomice pentru a promova proiectele 
respective la nivelul la care aduc maxim de profit net.  

9. La iniţierea oricărui proiect este bine să se precizeze dacă acesta 
urmăreşte respectarea (conservarea) status quo-ului sau reprezintă un 
proiect de îmbunătăţire a situaţiei existente prin amelioararea cel puţin a 
unui parametru. 

Documentele în calculaţia de proiect au un rol foarte important. 
În funcţie de etapa procesului de economic în care se întocmesc 

documentele se pot grupa în mai multe categorii: 
• documente privind justificarea lansării unui proiect; la această 

categorie intră studiile de impact ecologic, de piaţă (marketing) etc.; 
• documente din etapa alegerii opţiunilor posibile de derulare 

pot fi alese costurile minime, beneficiul maxim, rentabilitatea maximă, 
alţi indicatori specifici; este obligatorie definirea unei funcţii obiectiv şi a 
unui set de restricţii cantitative sau calitative;  

• documente privind pregătirea tehnologică a proiectului; se aleg 
tehnologii comerciale, de producţie, de cercetare-dezvoltare, investiţii, 
impact social etc.; 

• documente privind lansarea proiectului (în fabricaţie, pe fluxul 
comercial etc.); 

• documente privind urmărirea executării şi a actualizării 
parametrilor proiectului; 

• documente privind analiza economică a costurilor înregistrate 
pe proiect; 

• documente privind analiza oportunităţii menţinerii 
(continuării) proiectului, a restructurării sau a sistării sale. 

În funcţie de regimul aplicabil întâlnim documente cu norme 
general valabile (exced entităţilor care au tranzacţii în cadrul proiectului) 
şi documente supuse unor norme specifice proiectului. De regulă, în 
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prima categorie intră formularele financiar-contabile comune pe 
economie (facturi, chitanţe, avize de însoţire marfă etc.) sau cele 
comerciale consacrate internaţional (factură externă, factură pro-forma, 
packing-list), inclusiv instrumentele de probă ale decontărilor (extras de 
cont, swift). Din a doua categorie fac parte documente interne ale uneia 
din entităţile pivot în cadrul derulării proiectului şi agreate de celelalte în 
cadrul tranzacţiilor reciproce sau utilizate numai în interiorul iniţiatorului 
documentului. 

Caracteristici în calculaţia de proiect. O primă caracteristică la 
calculaţia de proiect este delimitarea exactă în timp a bunurilor 
economice sau sociale create (produse, lucrări, servicii). Astfel există o 
dată exactă de lansare inclusă în documente oficiale de uz intern ale 
entităţii. De asemenea, sunt strict determinate în timp data sau datele de 
finalizare conform documentelor de uz intern. Calculaţia de proiect 
presupune, prin esenţa ei, realizarea unui bun economic într-un interval de 
timp determinat sau determinabil. De obicei fiecare proiect corespunde 
unei înţelegeri contractuale a executantului (producătorului, prestatorului) 
cu un anumit tip de clientelă.  

 Concretizarea „materială” a proiectelor şi comenzilor este o altă 
caracteristică pe care o au ambele sisteme de gestiune. Prin concretizare 
„materială” nu exclud finalizarea proiectelor sau comenzilor în bunuri 
economice de natura serviciilor sau a lucrărilor. Elementul specific este 
conturarea de la început a conţinutului pe care îl va avea rezultatul final.  

 Caracterul nerepetitiv este de asemenea un punct specific 
calculaţiei de proiect. Fiecare proiect este privit de manageri, executanţi, 
beneficiari sau de terţi drept o combinaţie unică a factorilor şi a resurselor 
de care dispune entitatea patrimonială, cu o destinaţie unică. Dinamismul 
condiţiilor interne şi externe în care se desfăşoară procesele economice 
face ca la fiecare nou proiect ceva să fie schimbat. În condiţiile specifice 
ale ţării noastre sistemul fiscal, rata inflaţiei, exigenţele salariale, cursul 
monedei naţionale, dificultăţile unor furnizori de input-uri care impun 
modificări ale reţetelor tehnologice au fost elemente care au generat un 
ritm cu totul deosebit al schimbărilor şi care susţin caracterul nerepetitiv 
al fiecărui proiect. În ţările cu economie dezvoltată astfel de schimbări 
sunt determinate în primul rând de soluţiile noi aduse pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor consumatorilor.  

 În calculaţia de proiect se poate introduce ipoteza fluxului 
tehnologic sau economic unidirecţional, fără feedback. Este o ipoteză 
într-adevăr simplificatoare, dar care ţine cont de realităţi din entităţi 
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moderne. La baza lansării de proiecte stau de regulă contracte ferme. În 
economia de piaţă există un adevărat dictat sau cult al contractului. Odată 
semnat, el se respectă „ad literam”. Nu se mai poate reveni decât în 
situaţii speciale. Revenirea la datele iniţiale presupune costuri 
suplimentare. Astfel de adaptări sunt privite strict conceptual în calculaţia 
de proiect drept o nouă comandă sau un nou proiect. În aceste condiţii se 
poate face abstracţie pur teoretic de feedback. 

 Dimensiunea lotului este un alt punct important la calculaţia de 
proiect. Spre deosebire de alte sisteme care presupun loturi relativ mari 
sau foarte mari, în calculaţia de proiect cantităţile pot fi relativ mici, 
inclusiv unicate. Aceasta înseamnă că sistemul de gestiune este adaptat 
activităţilor flexibile caracteristice noii faze de dezvoltare a economiei. 

Finalizarea proiectelor are loc pe baza unor documente certe şi 
stabilite cu o anumită rigoare. De regulă astfel de momente în ciclul 
firmei reprezintă puncte de cotitură sau de inflexiune din perspectivă 
grafică.  

 Durata ca atare a proiectelor în cadrul aceleiaşi entităţi 
patrimoniale poate fi diferită în funcţie de specificul fiecărui caz în parte. 
Vorbim astfel despre o durată flexibilă adaptată conţinutului real al 
fiecărui proiect în parte, în condiţii de rigoare a termenelor flexibile 
stabilite. Vor fi avute în vedere timpii necesari accesului la resurse, cei 
pentru derularea propriu-zisă a proceselor specifice proiectului, eventual 
durata de decontare sau de repunere a sistemelor afectate în starea 
anterioară sau în cea prevăzut contractual. Frecvent poate exista o etapă 
de urmărire a efectelor proiectului care poate fi intitulată „postproiect”. 
Dacă un proiect este rezultantul perfecţionării sau adaptării unor tentative 
anterioare nereuşite, iar probabilitatea de eşec este specifică tipului 
respectiv de activitate, vor fi avute în vedere şi timpii de simulare şi 
testare obiectiv necesari. 

 O problemă complexă a calculaţiei costurilor în orice sistem este 
reprezentată de temele, etapele sau producţia în curs de execuţie. 
Calculaţia de proiect nu aduce soluţii revoluţionare de stabilire a acestui 
indicator semnificativ. Ceea ce pare important la calculaţia de proiect este 
semnificaţia dată acestei „producţii” în curs de execuţie. Termenul 
producţie este scos în relief pentru a puncta că poate fi vorba şi despre 
servicii sau lucrări în curs de execuţie. 

 Nevoia de previziune a mersului oricărui demers economic sau 
social a creat relevanţa beneficiului şi a costului programat în cadrul 
diferitelor sisteme de calculaţie, inclusiv în cea de proiect. Ambele 
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elemente vor fi puse în strânsă corelaţie cu un eventual preţ de deviz. În 
felul acesta funcţia previzională a contabilităţii apare explicit din sistemul 
de gestiune. Unul din obiectivele calculaţiei de preţ este fundamentarea 
preţului de vânzare. Din această perspectivă corelaţia în cadrul calculaţiei 
dintre costul efectiv, costul programat, preţul de deviz şi preţul efectiv 
este utilă. În cadrul calculaţiei de proiect apare această corelaţie la un prag 
de semnificaţie maxim. 

 Corelarea dintre calculaţia costurilor şi procesul managerial este o 
exigenţă majoră a întreprinderii moderne. Calculaţia de proiect asigură un 
flux de informaţii către decidenţi bazat pe ipoteze metodologice flexibile 
şi  reprezentative. Selecţia informaţiei transmise cadrelor de conducere va 
fi diferită de la o entitate la alta chiar şi în cazul aceloraşi sisteme de 
gestiune datorită specificului dat de natura activităţii, dimensiune, 
structură a patrimoniului, probleme ale  competiţiei din cadrul sectorului 
şi preferinţe ale utilizatorilor. 

 Interferenţa dintre diferite sisteme de gestiune sau metode de 
calculaţie este o problemă importantă în contabilitatea modernă. Datorită 
flexibilităţii activităţii firmele sunt nevoite să modifice sistemele de 
gestiune sau metodele de calculaţie a costurilor. Pentru aceasta este 
nevoie ca un anumit sistem sau o anumită metodă să fie compatibilă cu un 
număr cât mai mare de alte sisteme sau metode. Dacă nu este posibilă 
compatibilitatea cu o gamă mare de alte sisteme sau metode de calculaţie 
este bine ca cel puţin să existe compatibilitate cu variante folosite frecvent 
de alţi utilizatori dintr-o activitate similară sau de pe acelaşi palier de 
mărime.  

  Analiza economică are printre alte sarcini şi pe cea de separare a 
activităţii curente, de investiţii, cercetare-dezvoltare, comercială. Pentru 
fiecare gen sau categorie omogenă de produse, lucrări, servicii se lansează 
proiecte diferite, pe care se înregistrează fiecare categorie de cost. Se 
poate stabili astfel valoarea proiectelor executate sau în curs de execuţie 
din oricare tip de activitate. Costurile vor fi comparabile între aceste 
categorii de activităţi permiţând stabilirea ponderii faţă de total a 
eforturilor firmei pentru activitatea curentă, investiţii, cercetare-dez-
voltare. 

 O caracteristică importantă în calculaţia de proiect o reprezintă 
existenţa unui cost unitar diferit de la un proiect la altul chiar în cazul 
identităţii de nomenclator. Din această perspectivă caracterul dinamic al 
realităţilor din entitatea patrimonială este reflectat corespunzător pe 
planul calculaţiei de cost. 
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 Instituirea responsabilităţilor în cadrul fiecărei firme reprezintă o 
cerinţă tot mai presantă în contextul intensificării concurenţei pe 
majoritatea pieţelor. Reversul responsabilităţii este stimularea pentru 
rezultate pozitive. Calculaţia de proiect face parte din acele sisteme care 
permit identificarea cât mai exact posibil a locului în care au loc abateri 
negative sau pozitive, amploarea lor şi posibilitatea de analiză a cauzelor. 
Se poate urmări comparativ traiectoria costurilor efective pe fiecare 
componentă şi pe fiecare lună faţă de traiectoria propusă sau programată. 
Se va identifica astfel momentul şi locul în care are loc fiecare tip de 
abatere, putând să se verifice circumstanţele apărute în acel loc şi în acel 
moment. Pe această premisă se poate asigura integrarea cu metoda 
bugetelor, tot mai frecvent utilizată în managementul modern. 

Calculaţia de proiect permite de asemenea utilizarea tehnicii 
scenariilor, inclusiv testarea scenariilor propuse. Aşezarea operaţiilor în 
ordine raţională, respectiv în cea a fluxului tehnologic, şi întocmirea 
calculaţiilor în această ordine uşurează aplicarea tehnicii scenariilor. În 
acest fel pot fi identificate soluţii pentru problemele firmei pe o bază 
multimetodologică. 

 Calculaţia de proiect trebuie să realizeze gestiunea contabilă 
exactă a tuturor componentelor relevante. 

În domeniul relaţiilor de muncă 
• În urma aplicării legislaţiei de tip european a muncii o serie de 

componente ale costurilor diferitelor entităţi patrimoniale devin 
obligatorii şi trebuie să fie menţionate distinct: pregătirea profesională şi 
protecţia muncii. Având în vedere izvorul juridic multiplu, angajatorii nu 
se vor putea eschiva de la obligaţia informării asupra acestor aspecte. 
Diferitelor proiecte de pregătire profesională şi de protecţie a muncii le 
vor putea fi ataşate costuri şi beneficii corespunzătoare pentru a reflecta 
pe planul gestiunii respectarea dispoziţiilor legale. 

• Contractul de calificare profesională şi contractul de adaptare 
profesională urmează să fie evaluate din punct de vedere al costurilor sau 
al veniturilor (în cazul nerespectării obligaţiilor de către angajaţi). 
Eventualele creanţe şi venituri pentru entitatea patrimonială rezultate din 
asemenea contracte vor fi operate asupra costurilor de natura pregătirii 
profesionale (direct sau prin intermediul conturilor de rezultate viitoare). 
Nu vor fi contabilizate la o categorie globală de „alte venituri” sau „alte 
creanţe”. Costul cu pregătirea profesională face parte din grupa celor care 
pot fi incluse în conceptul job costing prin posibilitatea de identificare la 
nivel de angajat. Procesele de dezagregare a informaţiei de gestiune la 
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nivel elementar sunt combinate cu cele de agregare la nivel de proiect, în 
funcţie de specificul organizatoric şi de nevoile informaţionale. Proiectele 
în cazul pregătirii profesionale şi al protecţiei muncii pot să reprezinte 
măsuri concrete din programele convenite de patronat cu salariaţii sau 
secţiuni din aceste programe.  

• Datorită rigidităţii faţă de modificarea indicatorilor de rezultate 
sau rentabilitate, salariile devin practic integral o componentă a 
costurilor fixe ale entităţilor patrimoniale. Ele reprezintă practic parte 
intrinsecă şi instituţională a cheltuielilor de capacitate ale diferitelor 
firme.  

• Elasticitatea redusă a salariilor la modificarea cifrei de afaceri 
sau a altor indicatori de rezultate şi limitarea drastică a posibilităţilor 
legale de a alinia nivelul salariilor efective la mersul entităţii patrimoniale 
determină trecerea accentului pe calculaţia costurilor variabile 
nesalariale. În funcţie de activitatea sau activităţile predominante, se va 
stabili structura concretă a acestei calculaţii parţiale. Firmele vor trebui să 
contrapună forţe importante la aceste două componente inflexibile din 
punct de vedere al comportamentului lor real. Asemenea forţe se regăsesc 
în inteligenţa economică a managerilor pentru a ţine sub control şi a 
reduce costurile nesalariale asupra cărora se poate acţiona (care nu sunt 
date apriori de mediul extern). 

Rigiditatea de ansamblu a salariilor este „suplimentată” de 
imobilismul  unor posturi. În cazul fiecărui proiect, atât în faza de lansare, 
cât şi în cea de urmărire, componenta salarială va fi defalcată separat. 

Variaţia de intensitate şi de încărcare cu sarcini şi lucrări de 
serviciu de la o lună la alta trebuie să fie contabilizată prin adăugarea unor 
costuri suplimentare datorate sistemului legal de remunerare. Dacă într-o 
perioadă nu este de lucru se asigură minimum 75% din salariu, în 
perioadele de intensitate peste capacitatea aferentă programului de 8 ore 
zilnic se acordă spor de cel puţin 75% pentru timpul astfel lucrat de 
angajaţi. În cadrul costului salarial, mai ales pentru sectoarele industriale 
sau cu caracter sezonier, se va include astfel această componentă intitulată 
generic „costuri aferente lipsei de ritmicitate în fluxul tehnologic sau 
comercial al firmei”. Nivelul exact al costului adiţional de acest tip se 
stabileşte pe baza negocierii cu sindicatele şi a posibilităţii de compensare 
cu timp liber în termen de 30 de zile. Este practic vorba despre un decalaj 
lunar (de la o lună la alta) de ritmicitate care generează acest cost 
suplimentar de natură salarială. O astfel de componentă este importantă 
mai ales la activităţile cu marjă strânsă a rentabilităţii sau acolo unde 
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ponderea manoperei este covârşitoare. 
• Având în vedere ansamblul legislaţiei, costul total cu personalul 

include următoarele elemente: 
– salariul brut de încadrare conform contractului individual de 

muncă; 
– totalitatea sporurilor acordate în entitatea patrimonială respectivă 

(de vechime, pentru muncă grea etc.); 
– indemnizaţia de concediu de odihnă (perioadă în care nu se 

lucrează şi pentru care se prelimină cheltuieli corespunzătoare); 
– eventuala primă de vacanţă acordată conform contractelor 

colective de muncă; 
– impozitele şi taxele suportate de angajator calculate asupra 

fondului de salarii; 
– tichetele de masă drept cheltuială fixă pe angajat; 
– cota reprezentând cheltuieli sociale aprobată în fiecare an prin 

Legea bugetului de stat; 
– costul în perioadele cu temperaturi deosebite (de natura apei 

minerale sau a băuturilor calde); 
– concediile medicale suportate pe costurile firmei (care nu sunt 

decontate din fondurile Casei Naţionale a Asigurărilor de Pensii şi alte 
Asigurări Sociale) pe bază de estimări statistice pornind de la datele 
perioadelor anterioare; 

– întreruperile tehnologice strict necesare sau alt timp nelucrat 
obiectiv necesar, inclusiv revizie active fixe (maşini şi utilaje complexe), 
instruire asupra noilor tehnologii şi reţete de fabricaţie etc. 

 Elaborarea unor scenarii de evoluţie economică pe bază de 
costuri este un alt obiectiv al calculaţiei de proiect. În limbajul curent se 
vorbeşte despre o politică a costurilor în condiţiile unei economii 
sănătoase şi o politică într-o economie cu probleme majore. De asemenea, 
există abordări diferite pentru proiecte în condiţii de echilibru, 
dezechilibru, restricţii severe privind accesul la resurse, durată 
desfăşurare sau durată imobilizare resurse, rentabilitate. Parametrii care 
indică lipsa stării de sănătate a economiei cu impact asupra politicii de 
costuri a firmei sunt: dezechilibre macroeconomice, în special al balanţei 
de plăţi externe şi bugetar, comportamente antieconomice ale autorităţilor 
publice cu resursele alocate şi în atitudinea faţă de contribuabil, lipsa 
transparenţei în achiziţiile publice etc. 

Accentul tot mai mare pe activele intangibile trebuie de asemenea 
reflectat în calculaţia de proiect. Apare nevoia unor calculaţii care să ţină 
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cont de această tendinţă. De asemenea, clasificarea actuală trivalentă a 
resurselor nu mai corespunde nevoilor managementului costurilor în 
condiţiile globalizării. 

 Evoluţiile din economie şi societate au ridicat problema 
încadrării politicilor de gestiune a costurilor în proceduri complexe la 
nivel de firmă. Între acele proceduri care presupun elemente de calculaţie 
a costurilor sunt cele privind asigurarea calităţii, inclusiv pentru 
certificarea ISO 9000, controlul managerial de gestiune, graficul de 
circulaţie a documentelor. Apar proceduri de calculaţie a costului 
noncalităţii, stabilirea responsabilităţii pentru fiecare activitate din fluxul 
tehnologic, evaluarea prevenirii noncalităţii, elaborarea fişelor de post. 
Unele componente ale acestui set de exigenţe contabile privesc direct 
calculaţiile de cost. 

Procedurile cu care interfereaza gestiunea costurilor sunt în 
general următoarele: 

A. Proceduri privind funcţia comercială şi de prestări servicii, 
inclusiv alegere client şi stabilire parametri comerciali (contraprestaţii, 
durată credit comercial etc.); 

B. Proceduri privind funcţia de gestiune (contabilitate, resurse 
umane, administrativă etc.); 

C. Proceduri privind asigurarea calităţii; 
D. Proceduri privind serviciile conexe; 
E. Proceduri privind asocierea cu alte entităţi pe proiect sau pe 

acţiune; 
F. Proceduri privind auditul intern; 
G. Proceduri privind controlul intern, autocontrolul prestaţiilor şi 

al documentelor; 
H. Proceduri privind circulaţia documentelor interne; 
I. Proceduri privind prevenirea riscurilor; 
J. Proceduri privind angajarea prestatorilor (furnizorilor); 
K. Proceduri privind managementul financiar; 
L. Norme de deontologie profesională în activitate; 
M. Perfecţionarea profesională continuă; 
N. Bugetul şi previziunea în activitatea entităţii; 
O. Structuri şi mecanisme organizatorice interne. 
Procedurile privind funcţia comercială şi de prestări servicii se 

interferează cu etapele specifice gestiunii costurilor din calculaţiile de 
proiect, aşa cum am precizat mai sus, prin specificul tehnicilor care pot fi 
utilizate. În cazul unui proiect din producţia întreprinderilor mici vor fi 
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etape şi tehnici diferite de gestiune a costurilor faţă de o corporaţie mare 
sau o instituţie publică prestatoare de servicii sociale. 

Procedurile privind asigurarea calităţii includ obligatoriu 
cunoaşterea costurilor noncalităţii, stabilirea şi previzionarea costurilor de 
prevenire a defectelor accidentale, urmărirea structurii costurilor pe 
anumite componente. 

Procedurile privind serviciile conexe presupun previzionarea, 
urmărirea şi analiza costurilor la nivelul fiecărui parteneriat pentru a 
cunoaşte dacă se păstrează în limitele rentabilităţii stabilite pentru 
entitatea patrimonială respectivă. 

Procedurile privind asocierea cu alte entităţi pe proiect sau pe 
acţiune trebuie să includă calculaţie şi analiză a costurilor care să permită 
identificarea pragului de la care sunt eficiente externalizările sau 
integrarea. 

În cadrul auditului intră obligatoriu revederea procedurilor care 
consumă resurse şi evaluarea măsurii în care acestea sunt sub controlul 
entităţii. În plus, auditul va stabili dacă există riscul ca unele consumuri să 
fie supradimensionate datorită lipsei procedurilor de control. 

Procedurile privind controlul intern, autocontrolul prestaţiilor şi al 
documentelor vor identifica căi de a fi generate costuri supradimensionate 
sau nesustenabile de către entitatea patrimonială. De asemenea, vor fi 
identificate căile care generează diferitele categorii de costuri. 

Mecanismele de formare a costurilor sunt cel mai bine identificate 
în cadrul controlului documentelor. 

Procedurile privind prevenirea riscurilor pot fi definite şi ca 
proceduri de identificare a costurilor care nu au fost previzionate de către 
entitate sau care nu pot fi acceptate în calculaţii. 

Procedurile privind angajarea prestatorilor (furnizorilor) includ 
verificarea competitivităţii ofertelor şi încadrarea în parametrii de calitate 
acceptabili. Parametrii de competitivitate a ofertelor generează costuri 
prin nivelul unitar al tarifelor, prin sistemul de reduceri la cantităţi mari, 
prin creditul comercial acordat. De remarcat că un control explicit al 
costurilor în acest tip de proceduri apare cel mai clar în cazul formal al 
licitaţiilor şi al punctajului pentru desemnarea câştigătorului licitaţiei. De 
menţionat că numai la instituţiile publice este legiferat acest mecanism de 
selecţie a prestatorilor (furnizorilor), deşi tot mai multe companii mari îl 
utilizează în formule proprii. 
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Procedurile privind managementul financiar includ evaluarea 
costurilor de finanţare sau a celor implicite privind blocarea banilor puşi 
la dispoziţie de proprietari.  

Calculaţia de proiect şi implicaţiile macroeconomice şi sociale ale 
politicilor privind costurile. 

Comportamentul firmei în privinţa costurilor poate avea impact 
social major asupra mediului său extern. Decizii manageriale interne pot 
fi cenzurate de factori abilitaţi din afara acesteia în măsura în care au 
astfel de implicaţii. Dacă apar efectele  externe trebuie să existe restricţii 
legale pentru a putea fi invocată intervenţia şi controlul unor autorităţi din 
afara firmei. În principiu este posibil ca o firmă să-şi reducă costurile sale 
interne prin externalizarea lor, respectiv prin transferul lor către 
comunitatea externă. Astfel de practici sunt atent monitorizate în Europa 
socială spre care ne îndreptăm. Managerii şi economiştii din sectorul 
calculaţiei costurilor trebuie să identifice în fiecare întreprindere acele 
poziţii care pot fi supuse unui control extern sau pentru care trebuie să 
existe în permanenţă informaţii disponibile rapid. În continuare sunt 
prezentate câteva cazuri concrete. 

La costurile cu protecţia mediului se face referire în legislaţia de 
profil. Pe baza bilanţului de mediu se impun anumite costuri pentru 
refacerea cadrului natural. De asemenea, pe baza principiului poluatorul 
plăteşte, firmele care încalcă normele de protecţia mediului vor repara 
pagubele produse. 

Costurile cu protecţia muncii sunt element de negociere cu 
sindicatele în cadrul contractelor colective de muncă. Sunt de asemenea 
urmărite de către organele de control a securităţii muncii. 

Costurile cu asigurarea calităţii în conformitate cu standardele în 
materie sunt monitorizate de instituţii specializate. Sistemul ISO, de 
exemplu, stabileşte proceduri speciale pentru identificarea costurilor 
noncalităţii, inclusiv includerea lor într-un set de raportări către 
administraţie şi patronat.   

Costurile cu perfecţionarea profesională sunt, de asemenea, o 
parte a contractului colectiv de muncă, fiind negociate cu partenerii 
sociali. Acestea sunt analizate frecvent în cazul dezastrelor sau al 
accidentelor cu impact social major. 

 Costurile de reciclare a deşeurilor şi ambalajelor scoase din uz 
sunt urmărite prin legislaţia de protecţia muncii. Firmele au obligaţia 
organizării unei gestiuni conform legii pentru această categorie de 
cheltuieli. 
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Costurile de protecţie împotriva materialelor radioactive fac parte, 
alături de cele privind deşeurile şi ambalajele, din sistemul monitorizat de 
protecţia mediului, cu un grad mai ridicat de importanţă datorită riscurilor 
sporite ataşate. 

Costurile salariale sunt legate de numărul persoanelor angajate. 
Reducerea acestor costuri prin disponibilizare de personal este supusă 
controlului legislaţiei muncii şi asigurărilor de şomaj. Reducerea 
costurilor salariale prin ajustarea salariului nominal este limitată de 
reglementările privind salariul minim pe economie. 

Pentru toate aceste categorii de costuri întreprinderea modernă va 
organiza o contabilitate analitică suficient de detaliată pentru a putea 
răspunde întrebărilor eventuale de la autorităţi competente sau de la 
utilizatori legitimi ai informaţiilor respective. Se va avea în vedere, de 
asemenea, perfecţionarea legislaţiei în fiecare domeniu în care există 
exigenţe speciale asupra costurilor.   
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applicable at the date of accession and does not need transposition on the 
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România se află în faţa unor provocări complexe în toate domeniile 

vieţii economice şi sociale pentru a îndeplini condiţiile necesare intrării în 
UE în anul 2007. Pentru a atinge acest obiectiv, România trebuie să facă 
eforturi remarcabile pentru a accelera convergenţa economică, socială şi 
politică cu structurile UE, prin transpunerea în legislaţia internă a 
întregului corp de acte comunitare cunoscute sub denumirea de „acquis 
comunitar”, precum şi prin implementarea acestor dispoziţii legale. 

Trecerea României de la etapa normativă a integrării – prin 
raportarea la reglementările acquis-ului comunitar, la etapa europenizării 
– prin consolidarea sistemului socioeconomic reprezintă cea mai mare 
provocare a perioadei 2005-2008. Acest proces reprezintă, de fapt, a doua 
modernizare a României. 
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Cursa României către Uniunea Europeană trebuie înţeleasă şi dintr-o 
altă perspectivă: ca mijloc de a rezolva problema istorică a deficitului de 
dezvoltare. Cu un venit per capita în jur de 30% din media UE, drumul în 
această direcţie este lung. Continuarea reformelor structurale şi 
instituţionale este crucială pentru recuperarea decalajelor economice. 

Modelul european accentuează nevoia de a păstra coeziunea 
socială şi mizează pe virtuţile solidarităţii sociale. Proiectul Uniunii 
Europene influenţează procesul naţional de formulare a politicilor prin 
uniformizarea standardelor, instituţiilor şi procedurilor. 

România trebuie să adopte normele comunitare. Dar trebuie s-o 
facă în aşa fel încât performanţa economiei sale să crească continuu, iar 
decalajul faţă de Europa de Vest să se reducă. 

Integrarea României în Uniunea Europeană presupune şi 
dezvoltarea unui sistem agricol modern, care să asigure un nivel de viaţă 
echitabil populaţiei rurale şi o aprovizionare la preţuri rezonabile 
consumatorilor, cu garantarea liberei circulaţii a mărfurilor pe teritoriul 
Comunităţii Europene. 

România a acceptat acquis-ul în vigoare la data de 1 aprilie 2004, 
solicitând 6 perioade de tranziţie, care vizează modernizarea fermelor 
zootehnice şi a unităţilor de procesare carne-lapte, defrişarea plantaţiilor 
de vii hibride şi folosirea unor produse de protecţie a plantelor. 

Aderarea va avea în mod cert efecte pozitive asupra agriculturii 
româneşti: stimularea schimburilor comerciale ca urmare a eliminării 
taxelor vamale, creşterea preţurilor produselor agricole şi, implicit, a 
veniturilor fermierilor, accesul pe o piaţă mult mai mare, de 450 milioane 
de locuitori. 

Pentru ca sectorul agroalimentar românesc să devină competitiv, 
sunt necesare măsuri şi acţiuni proritare, atât în sectorul vegetal, cât şi în 
cel zootehnic şi al prelucrării cărnii şi laptelui. 

Odată cu integrarea, agricultura românească va beneficia de 
diferitele forme de ajutor din cadrul Politicii Agricole Comune. Pentru a 
absorbi aceste fonduri este important să cunoaştem mecanismele de 
funcţionare. Ideea de bază a politicii comunitare este motivarea 
fermierului de a se racorda la semnalele pieţei, de a produce ceea ce se 
cere pe piaţă. Astfel, el va fi determinat să-şi schimbe ţinta de la cantitate 
la cantitate cerută, competitivitate a costurilor şi calitate. Acest concept se 
numeşte „decuplare”, adică decuplarea subvenţiilor de producţie şi 
legarea lor de suprafaţă.  
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Fermierul european primeşte subvenţia doar în anumite condiţii: 
dacă utilizează o suprafaţă de pământ eligibilă, dacă deţine pentru această 
suprafaţă de pământ un drept de plată, dacă îndeplineşte anumite condiţii 
de mediu şi dacă a făcut cerere în ultimii trei ani. În prezent, în UE, 
subvenţiile care se acordă sub formă de plăţi directe se ridică la 
aproximativ 63 euro/hectar.  

Ţările noi membre nu vor primi de la început acelaşi nivel al 
plăţilor pe hectar. Ele vor ajunge la nivelul amintit treptat, începând cu 
25% din nivelul mediu european la data de 30 aprilie 2003 (când s-a 
aprobat perspectiva financiară) şi crescând anual cu câte 5% în primii 3 
ani după aderare, după care cu 10% anual, până la atingerea nivelului 
respectiv. România a negociat un pachet financiar de 881 milioane euro 
pentru plăţi directe în 2007 şi 2008. 

Politica regională pune în practică mai concret solidaritatea între 
popoarele Europei menţionate în preambulul Tratatului privind Uniunea 
Europeană. Această politică contribuie la realizarea unuia dintre 
obiectivele fundamentale definite în acest Tratat: întărirea coeziunii 
economice şi sociale în întreaga Uniune Europeană prin reducerea 
disparităţilor în materie de dezvoltare între regiuni. În acelaşi timp, 
această politică are un efect considerabil asupra competitivităţii regiunilor 
şi a condiţiilor de viaţă ale populaţiilor acestora, în special, prin 
cofinanţarea programelor plurianuale de dezvoltare.  

Capacitatea României de a absorbi fondurile europene va face 
diferenţa, în perioada 2007-2009, dintre contributor şi beneficiar: fie vom 
plăti noi ca să intrăm în UE, fie ne va plăti UE ca să ne primească.  

Cu 7 luni înainte de aderarea la blocul celor 25, economiştii spun 
că România trebuie să-şi pună problema în ce măsură va fi capabilă să 
utilizeze, în doi ani, fonduri de 11 miliarde de euro. Suma este de patru 
ori mai mare faţă de cele 3 miliarde de euro pe care România le primeşte, 
în 2005-2007, prin cele trei fonduri: Phare, Ispa şi Sapard.  

După momentul aderării, vom plăti la bugetul comunitar 2,5 
miliarde de euro în perioada 2007-2009. Dacă nu vor fi destule proiecte 
eligibile care să acopere cel puţin miliardele pe care le vom vărsa în 
bugetul UE, atunci riscăm să devenim din potenţiali beneficiari ai 
integrării, contribuitori. Există atât exemple pozitive, cât şi negative în 
rândul statelor membre: Irlanda foloseşte 98% dintre fondurile primite de 
la Comunitatea Europeană, în timp ce Grecia depăşeşte cu puţin 50%. 

Producătorii agricoli nu mai sunt plătiţi doar pentru a produce 
alimente. Politica Agricolă Comună Actuală este adaptată cererii. 
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Preocupările consumatorilor şi ale contribuabililor sunt luate în 
considerare în întregime, în timp ce producătorilor agricoli din UE le-a 
fost acordată libertatea de a produce ce se cere pe piaţă. 

În viitor, marea parte a ajutorului destinat producătorilor agricoli 
va fi acordat indiferent de ce şi cât vor produce aceştia. În trecut, 
producătorii agricoli primeau subvenţii mai mari dacă produceau mai 
mult. În noul sistem, producătorii agricoli vor mai beneficia de plăţi 
directe pentru ca veniturile lor să rămână stabile, dar acest lucru nu mai 
depinde de volumul producţiei. În plus, producătorii agricoli vor trebui să 
îndeplinească standardele de mediu, de securitate alimentară şi de 
bunăstare a animalelor.  

Cei care nu se vor conforma se vor confrunta cu reducerea plăţilor 
directe (condiţie cunoscută sub numele de „regula plăţilor 
compensatorii”).  

Descreşterea dependenţei dintre volumul subvenţiilor şi volumul 
producţiei (denumită, de obicei, „decuplare”) îi va determina pe 
producătorii agricoli din UE să devină mai competitivi şi mai orientaţi 
către piaţă. Ei vor fi liberi să producă ceea ce vor considera că este mai 
profitabil, beneficiind în acelaşi timp de venituri stabile. 

Această serie de reforme a trasat un viitor mai clar pentru PAC, 
făcând mai vizibilă valoarea ei în toată societatea. Politica Agricolă 
Comună reformată va fi implementată de România, începând de la data 
aderării. 

Negocierile referitoare la condiţiile şi la termenii de implementare 
a PAC în România (aşa-numitul capitol despre agricultură) au fost 
încheiate cu succes în iulie 2004. Capitolul referitor la agricultură include 
un număr mare de norme obligatorii, majoritatea direct aplicabile. 
Aplicarea corectă a acestor norme şi implementarea lor efectivă de către o 
administraţie publică eficientă sunt esenţiale pentru funcţionarea Politicii 
Agricole Comune. Aceasta include crearea unor sisteme de management 
ca o agenţie de plăţi şi Sistemul Integrat de Administrare şi Control, 
precum şi capacitatea de a implementa acţiuni de dezvoltare rurală. 
Statutul de membru al UE presupune aderarea la o serie de aranjamente 
de piaţă comună pentru o gamă largă de produse agricole, incluzând aici 
culturile arabile, zahărul, produsele animaliere şi culturile specializate. 

În final, acest capitol acoperă normele detaliate din sectorul 
veterinar, esenţiale pentru menţinerea sănătăţii animalelor şi a siguranţei 
alimentare în cadrul pieţei interne, precum şi din sectorul fitosanitar, 
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inclusiv probleme precum calitatea seminţelor, produse de protecţie a 
plantelor şi organisme dăunătoare. 

Agricultura României rămâne un sector important din punctul de 
vedere al suprafeţei agricole folosite, al contribuţiei la PIB şi, în special, 
al procentului de populaţie ocupată. Două din cele mai dificile şi de 
durată reforme, retrocedarea terenurilor şi privatizarea unităţilor agricole 
de stat, aproape au fost încheiate. 

În timp ce aria de acţiune a politicii naţionale de sprijin a fost 
extinsă şi au fost alocate mai multe resurse pentru aplicarea acesteia, 
aceste obiective nu sunt încă compatibile cu cele ale Politicii Agricole 
Comune. Până în prezent, în afară de măsurile SAPARD acreditate, nu a 
fost acordat sprijin public în problema excesului de forţă de muncă şi a 
fragmentării suprafeţelor agricole. 

Per ansamblu, România a înregistrat progrese semnificative în 
transpunerea legislaţiei UE şi în întărirea capacităţii administrative proprii 
de a aplica această legislaţie. O mare parte din personal a fost alocată 
către instituţiile cheie în ceea ce priveşte aderarea în sectorul agricol. A 
fost realizat un număr mare de planuri de implementare, ele trebuind 
acum să fie imediat puse în aplicare. Mai sunt, totuşi, de abordat aspecte 
precum reducerea migrării angajaţilor, creşterea previzibilităţii politicii, a 
resurselor bugetare, adoptarea unor decizii politice importante pentru a 
îndeplini angajamentele asumate de către România în cadrul negocierilor. 
În plus, implementarea efectivă, în scurt timp, a mecanismelor necesare 
aplicării eficiente a PAC (SIAC, Agenţia de plăţi, Reţeaua de date 
contabile agricole, sisteme informatice de piaţă, sistemul de gestionare al 
cotaţiei laptelui), reprezintă o sarcină importantă pentru România, în 
vederea aderării. 

În ceea ce priveşte mecanismele comerciale, crearea structurilor 
administrative trebuie să continue, în strânsă cooperare cu toate 
organismele implicate. Etichetarea produselor ecologice va trebui să fie 
conformă cu cerinţele UE. O atenţie deosebită trebuie acordată asigurării 
ca legislaţia europeană cu privire la produsele ecologice nu este numai 
transpusă, dar şi implementată corespunzător. 

Implementarea acquis-ului referitor la standardele UE de piaţă 
pentru fructele şi legumele proaspete şi pentru organizaţiile de 
producători este în derulare, dar se află încă într-un stadiu incipient. Sunt 
necesare eforturi intense şi conjugate pentru a grăbi procesul de înfiinţare 
a grupurilor organizaţiilor de producători. 
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Legislaţia română referitoare la crearea unui sistem de clasificare a 
bovinelor, porcinelor şi ovinelor prin intermediul unei comisii de 
clasificare a carcaselor constituie cadrul legal general şi reprezintă un pas 
înainte în aplicarea corectă a clasificării carcaselor. România trebuie să 
înregistreze progrese suplimentare în privinţa instruirii clasificatorilor şi a 
formatorilor. 

O serie de schimbări importante au avut loc în domeniul veterinar, 
odată cu crearea Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor. Noul mandat al acesteia este destul de vast din 
punctul de vedere al domeniilor acoperite şi foarte ambiţios în ceea ce 
priveşte transpunerea, aplicarea şi implementarea. 

Cu toate că nivelul de finanţare al serviciilor veterinare a crescut 
este încă insuficient comparativ cu nevoile din acest domeniu. Sunt 
necesare eforturi importante pentru a se asigura faptul că instituţia recent 
creată îşi poate îndeplini mandatul şi poate garanta coordonarea adecvată 
împreună cu celelalte structuri guvernamentale. 

Un efort semnificativ a fost făcut de către autorităţile competente 
pentru a îmbunătăţi evaluarea stabilimentelor, în vederea modernizării 
acestora. Cu toate acestea, numărul considerabil de stabilimente 
neconforme care nu au adoptat încă un plan de modernizare reprezintă o 
sursă de îngrijorare. 

În domeniul bunăstării animalelor, sunt necesare eforturi 
substanţiale, o atenţie deosebită trebuie acordată implementării legislaţiei 
comunitare privind sănătatea şi bunăstarea animalelor. Există numeroase 
probleme, semnificative şi sistematice, în ceea ce priveşte sănătatea şi 
bunăstarea animalelor.  

Pentru a putea încheia pregătirile pentru aderare, trebuie acordată o 
atenţie deosebită îmbunătăţirii capacităţii administrative generale, 
atragerii şi păstrării personalului calificat şi creşterii nivelului general de 
implementare a legislaţiei. O atenţie deosebită trebuie acordată 
consolidării Agenţiei SAPARD, atât pentru a îmbunătăţi folosirea 
fondurilor SAPARD, cât şi pentru a pregăti Agenţia pentru 
implementarea programului de dezvoltare rurală de după aderare. Este în 
curs de pregătire un plan general pentru Sistem Integrat de Administrare 
şi Control (SIAC), iar rata de absorbţie a fondurilor SAPARD a fost 
accelerată, însă eforturile în acest sens trebuie intensificate. Sunt necesare 
eforturi semnificative pentru punerea în funcţiune a mecanismelor 
necesare pentru managementul aranjamentelor de piaţă comună, în special 
stabilirea periodică a sistemului de cotaţie a laptelui, şi pentru a asigura 
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capacitatea administrativă adecvată pentru implementarea eficientă a 
acquis-ului. 

Amendamentele recent adoptate la legislaţia din domeniul 
veterinar, atunci când vor fi complet implementate, vor contribui la 
continuarea alinierii legislaţiei române la acquis. O atenţie specială 
trebuie acordată cerinţelor referitoare la sănătatea şi la bunăstarea 
animalelor. 

Noua Politică Agricolă Comună pune accentul pe dezvoltarea 
rurală, eliminarea cotelor de producţie până în 2013, introducerea schemei 
de plăţi unice pe fermă şi condiţionarea subvenţiilor de respectarea 
normelor de siguranţă alimentară, mediu şi îngrijire (bunăstare) a 
animalelor. 

Cele două direcţii de evoluţie a Politicii Agricole Comune sunt: 
trecerea de la subvenţiile agricole directe la dezvoltarea economiei rurale 
şi protecţia mediului, trecerea de la subvenţiile de preţ pentru produsele 
agricole la subvenţiile pentru veniturile persoanelor din mediul rural. 

Reforma structurală a agriculturii are două obiective: reducerea 
numărului de persoane care trăiesc din agricultură, cu disponibilizarea 
suprafeţelor de teren necesare pentru consolidarea fermelor; creşterea 
mărimii şi eficienţei exploataţiilor agricole. 

Pentru viitoarele state membre este esenţială diversificarea 
activităţilor în zonele rurale, transformarea fermelor de semisubzistenţă în 
ferme comerciale şi protecţia mediului prin dezvoltarea unei agriculturi 
ecologice (biologice). 

O comparaţie a situaţiei europene cu cea a mediului rural din 
România este elocventă pentru diferenţele semnificative. 

În România, 47% din populaţie trăieşte în zonele rurale faţă de 
9,7% în UE. Peste 62% din populaţia activă din mediul rural lucrează în 
agricultură, în timp ce doar o mică parte din populaţia rurală europeană 
face agricultură. 

În România, fragmentarea proprietăţii asupra pământului deter-
mină o dimensiune medie a fermei de 2,47 ha (sub 2 ha teren arabil). 
Populaţia ocupată în agricultură reprezintă 36,4% din totalul populaţiei 
ocupate (3,6 milioane de persoane), faţă de o medie europeană de 5% şi o 
medie în ţările candidate sau recent integrate de 13,4%. Se impune o 
scădere a populaţiei active din agricultură de la 36% la maximum 15%. 
Două milioane de persoane va trebui realocate spre alte activităţi din 
mediul rural sau pensionate anticipat (cei în vârstă de peste 55 ani, cu 
acordarea de compensaţii). 
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Dintre cele 3,6 milioane, 51,3% sunt autoangajaţi (lucrători pe cont 
propriu), 42% sunt lucrători familiali neplătiţi şi doar 6% sunt angajaţi. 
Productivitatea scăzută rezultă din faptul că în agricultură se produce doar 
11,4% din PIB. 

Resurselor umane din mediul rural românesc le lipseşte spiritul 
antreprenorial şi de iniţiativa, trainingul vocaţional în afara specializărilor 
agricole este nesemnificativ, iar individualismul şi neîncrederea minează 
parteneriatul şi cooperarea în reţea pentru dezvoltarea de proiecte. 

Nivelul educaţional scăzut face dificilă reorientarea forţei de 
muncă spre activităţi neagricole. Infrastructura rurală (apă-canal, gaz 
metan, drumuri) este slab dezvoltată. Punctele slabe ale României rurale 
sunt populaţia ocupată prea numeroasă din agricultură, sărăcia populaţiei 
rurale, slaba performanţă a fermelor de producţie, fragmentarea 
exploataţiilor agricole şi lipsa societăţii civile. 

Diversificarea activităţilor din mediul rural presupune furnizarea 
de materii prime şi servicii pentru agricultură, procesarea şi marketingul 
alimentelor şi băuturilor, agroturismul, meşteşugurile, exploatarea 
lemnului, activităţile industriale, furnizarea de utilităţi şi servicii (servicii 
sociale, training vocaţional) şi crearea de ONG-uri pentru dezvoltarea 
societăţii civile. 

Statele europene membre au cedat Uniunii Europene prerogativele 
suveranităţii în domeniul sensibil al agriculturii din două motive: 
fluidizarea comerţului european cu produse agricole şi protejarea 
veniturilor fermierilor disponibilizaţi datorită modernizării tehnologiilor 
agricole. 

Elementele noii reforme a politicii agricole comune: 
• eliminarea legăturii dintre producţie şi plăţile directe prin 

acordarea unui ajutor unic pe fermă, independent de volumul şi structura 
producţiei. 

• obligativitatea respectării de către fermieri a 18 standarde 
prioritare de mediu, securitate alimentară, sănătate a plantelor, bunăstare a 
animalelor şi păstrarea în bune condiţii a terenurilor agricole pentru a 
putea beneficia de ajutorul direct. 

• revizuirea politicii de piaţă şi întărirea dezvoltării rurale, cu 
accent pe calitatea produselor, standardele de mediu, bunăstarea 
animalelor, instalarea fermierilor tineri şi investiţii în suprafeţele 
împădurite. 

Ajustările necesare sectorului agricol românesc în perspectiva 
aderării la Uniunea Europeană: 
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• reducerea fragmentării excesive a proprietăţii agricole; 
• reducerea numărului de ferme de subzistenţă (cu dimensiune 

mai mică de 3 ha) şi de semisubzistenţă (cu suprafeţe între 3 şi 15 
hectare) şi transformarea fermelor de semisubzistenţă în exploataţii 
comerciale viabile; 

• aplicarea unei scheme de pensionare anticipată („early 
retiremenent scheme”) cu încetarea definitivă a tuturor activităţilor 
agricole comerciale pentru fermierii în vârstă şi transferarea exploatării 
terenurilor agricole către fermierii tineri; 

• marketingul comun al produselor agricole; 
• respectarea standardelor de calitate şi a reglementărilor sanitare 

şi fitosanitare va fi o condiţie pentru accesul la mecanismele comunitare 
de sprijin şi pentru comercializarea produselor agricole pe piaţa 
comunitară; 

• definirea precisă a produselor agricole ecologice; 
• asigurarea fondurilor pentru cofinanţarea programelor 

comunitare. 
 
Diagnoza spaţiului rural românesc. 
Comparaţie cu Uniunea Europeană 
 
Spaţiul rural = 89% din teritoriul României. Populaţia rurală = 

46,6% din populaţia totală. Venitul în mediul rural pe cap de locuitor este 
cu 27% mai mic decât în mediul urban, iar acest decalaj a crescut de la 
doar 5% în 1997.  

Sărăcia este o problemă importantă în comunităţile rurale. În anul 
2002, riscul relativ de sărăcie în zonele rurale era mai mult decât dublu 
comparativ cu riscul de sărăcie din zonele urbane: 42% pentru locuitorii 
rurali comparativ cu 18% pentru locuitorii urbani.  

Infrastructura economică 
În UE-15, agricultura reprezintă 2% din PIB, în noile State 

Membre 3%, în timp ce în România este 11,7%. În noile state membre de 
trei ori mai mulţi oameni muncesc în agricultură (12%) comparativ cu 
vechile state membre (4%). În România nivelul de ocupare a forţei de 
muncă în agricultură este de 36%. 

În acelaşi timp valoarea adăugată brută creată în economie de către 
sectorul agricol este considerabil mai mică în perioada 1995-2004, 
comparativ cu UE-15, şi chiar şi cu UE-25. 
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Valoarea adăugată brută creată în economie de către sectorul agricol 
(în milioane euro) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
EU-25 : : : 154593 151232.1 : : : 157567.8(e) 163929.2(e) 

EU-15 139374.3 146112.6 146424.5 144212.9 142298.5 146519.4 153688.8 146883.8(p) 148520.8(e) 152919.3(e) 

Belgia 2784.4 2852.09 2915.34 2785.32 2605.86 2795.55 2863.56 2565.1 2670.3(e) 2497.2(e) 
Republica 
Cehă : : : 936.75 775.36 867.89 1064.13 952.73 866.3(e) 1267.7(e) 

Danemarca 3906.76 3921.77 3761.91 3048.24 3003.63 3466.52 3916.28 3110.6 3018.15 3285.1(e) 

Germania 15764.99 16628.26 16416.09 15650.99 15571.47 17496.82 20101.71 16382.78 15704(e) 17078.59e) 

Estonia  94.28 112.85 120.92 152.8 109.21 155.94 176.87 167.13 174.7(e) 204.1(e) 

Grecia 8408.38 8181.73 8456.9 8169.35 8387.8 8209.59 8427.42 8297.1 8227.5(e) 8627.5(e) 

Spania 19216.72 22315.15 22810.86 23083.5 21665.07 23072.43 25021.91 24448.2(p) 26970.7(e) 28132.5(e) 

Franţa 30910.24 30889.69 31059.3 32122.2 31664.2 31661.2 31737.3 31431.3 30603.5(e) 31200.5(e) 

Irlanda  3058.3 3070.86 3036.33 2879.7 2612.41 2841.53 2673.93 2493.13 2601.1(e) 2641.8(e) 

Italia 24020.89 27478.4 28533.66 28431.51 28877.2 28219.62 29315.29 28774.47 29092.25 30140.5 

Cipru : : : 315.41 326.86 : : : 353.7(e) 356.7(e) 

Letonia : : : 185.22 164.21 212.06 244.29 233.99 211.1(e) 242.1(e) 

Lituania 322.36 494.09 545017 536.03 458.5 406.39 361.81 354.85 420.5(e) 549.7(e) 

Luxemburg 135.13 123.34 110.01 124.81 133.37 126.87 127.64 127.44 124.6(e) 136(e) 

Ungaria : : : 2052.65 1916.81 1895.93 2095.44 2119.38 1953.3(e) 1797.9(e) 

Malta : : : 70.56 70.14 68.96 72.67 71.47 69(e) 72.8(e) 

Olanda 9666.76 9384.76 8835.21 9072.26 8701.92 9303.01 9517.18 9008.45 9164.8(e) 8585.3(e) 

Austria 3223.82 2953.49 2748.96 2626.95 2615.67 2697.31 2898.74 2751.02 2668.4(e) 2668.2(e) 

Polonia : : : 5180.28 4258.02 4756.47 6034.82 4917.22 4208.88(e) 5463.6(e) 

Portugalia 2700.19 2858.03 2592.55 2467.24 2864.79 2692.09 3201.28 3198.68 3296.3(e) 3315.41(e) 

Slovenia 438.68 411.8 464.62 467.11 439.71 431.19 399.35 505.68 387.4(e) 409.3(e) 

Slovacia 533.67 568.62 590.12 483.22 414.81 344.56 439.99 526.6(e) 402.2(e) 646(e) 

Finlanda 1642.93 1580.45 1535.81 1104.36 1278.8 1515.8 1538.8 1575.44 1457.8(e) 1360.1(e) 

Suedia 1659.41 1728.86 1747.64 1641.36 1429.32 1611.09 1534.43 1573.92 1579(e) 1619.9(e) 
Marea 
Britanie 12275.3 12145.69 11863.82 11005.05 10887.08 10809.91 10813.25 11146.2(e) 11342.5(e) 11630(e) 

Bulgaria  1427.71 993.83 2028.38 1801.8 1678.53 1634.11 1803.31 1605.05 1532.23 : 
România : : : 5152.42 4219.66 4216.98 5708.9 5197.96 5653.43 : 

Norvegia 1004.8 1044.61 983.69 972.96 948.57 893.9(e) 941.9(e) 954.54 906.18 905.75 
Sursa: www.eurostat.com; legenda: (e) =valori estimate, (p) = valori previzionate, 
(s) = previzionări eurostat. 
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Exploataţiile agricole individuale reprezintă în România 97,9%, în 
timp ce unităţile agricole cu personalitate juridică doar 2,1% din total;  

Datorită puternicei orientări spre agricultura de subzistenţă, zona 
rurală în prezent concentrează cea mai mare parte a persoanelor ocupate 
cu timp parţial în economie (89%), cea mai mare parte a persoanelor 
ocupate pe cont propriu (88%), precum şi majoritatea lucrătorilor 
familiali neremuneraţi (95%). 

Producţia de cereale (în 1.000 t) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

EU-25 257689 261017 265605 251565 259661 256737 265020 231790 289480 

EU-15 206286 205519 210432 200833 213820 199733 211637 186765 225444 

Euro-zona 161859 161715 168423 160720 170690 161868 170331 146929 184252 

Belgia 2534.9 2393.8 2535.9 2406.6 2512.9 2358.5 2639.3 2613.2 2951 
Republica 

Cehă 6644.2 7004.7 6668.9 6928.3 6454.2 7337.6 6770.8 5762.4 8869.1 

Danemarca 9217.2 9530 9355.5 8775 9412.7 9423.1 8803.7 9050.9 8965.2 

Germania 42135.6 45485.7 44574.9 44452 45271.2 49709.3 43391.3 39426 50812.9 

Estonia 629.2 650.5 576 401.5 696.1 558.4 524.7 505.7 599.7 

Grecia 4669 4755 4419 4288 4062 4091.3 4074.9 4110 4330.2 

Spania 21644.3 18562.5 21778.5 17321 23739.8 17179.2 20863.8 20308.3 23838.5 

Franţa 62102.4 62886.9 67807.7 64135.9 65582.5 60143.1 69555.7 54807.1 70393.2 

Irlanda 2142 1943.4 1865 2011.3 2173.9 2164.1 1963.6 2146.9 2458.8 

Italia 19486.2 18455.1 19305 19641.5 19392.5 18660.3 19877.3 16461.8 21683.2 

Cipru 141.2 47.8 64.9 127 48 127.4 141.8 151 80 

Letonia 960.8 1035.2 958.9 783.4 923.6 928 1028.5 93204 1059.5 

Lituania 2615.1 2945.3 2716.8 2048.6 2657.7 2345.3 2539.1 2631.8 2859.4 

Luxemburg 175.5 162 167.2 153.8 152.8 144.3 168.8 164.1 179 

Ungaria 11308 14132 12997.4 11384.9 10026.5 15039.2 11695.9 8758.4 16557 

Malta : : : : : : : : : 

Olanda 1711.1 1622.7 1569.3 1416.5 1818.8 1862.6 1823.9 1917.1 1932.8 
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Austria 4708.7 5008.7 4771.6 4806.5 4490.2 4833.8 4757.3 4263.8 5315.3 

Polonia 25298 25399.5 27158.7 25750.3 22340.6 26960.3 26877.3 23390.8 29635.1 

Portugalia 1500 1395.3 1279.5 1506 1465.5 1151.9 1350.8 1037.9 1068.6 

Slovenia 484.9 542.5 557.1 478.6 493.8 496 610.7 398.8 582.7 

Slovacia 3322 3741.1 3474.5 2829.4 2201.3 3212 3193.6 2490.3 3793.2 

Finlanda 3700.2 3798.7 2768.6 2868.4 4089.3 3661 3939.4 3782.8 3618.7 

Suedia 5954.1 5986 5618.4 4931.3 5670.3 5390.7 5461.9 5352.1 5511.7 

Marea Britanie 24587 23533 22616 22119 23985 18959.4 22965.4 21323.3 22387 

Bulgaria 3426 6197.8 5841.8 5916.9 5225.7 6037.1 6736.1 3790.4 : 

Croatia 2761 3177 3209 2881 2770.2 3397.5 3724.4 2355.8 : 

România 14174.3 22099.3 15446.5 17033.5 10473.9 18869.4 14355.9 12964.2 24709.3 

Turcia 29020 29445 32842 28520 31889.9 29203.4 30462.7 22334.7 : 

Islanda 2 2.9 : : : : : : : 

Norvegia 1345.2 1288.3 1357.8 1218.2 1299.9 1202.9 : : : 
Sursa: www.eurostat.com; legenda: (e) = valori estimate, (p )= valori previzionate, 
(s) = previzionări eurostat. 

 
În 2004 în ceea ce priveşte producţie de cereale România nu este 

depăşită decât de Franţa, Germania şi nou-venita Polonia.  
Infrastructura de sănătate 
Mai puţin de 15% din personalul sanitar de toate nivelurile 

deserveşte populaţia din mediul rural. Această situaţie face ca unui medic 
să-i revină în mediul rural aproape 1.750 de persoane (2003). 

Infrastructura de învăţământ 
Numărul instituţiilor de învăţământ s-a redus drastic, în special al 

celor din învăţământul rural, de la 21.000 în 1998 la 12.315 în 2004. 
Această scădere a numărului de şcoli este cauzată şi de reducerea 
numărului de copii din generaţiile ultimilor ani, căreia i se asociază şi 
procesul de depopulare a zonelor rurale. 

Infrastructura tehnico-edilitară şi de transport: drumuri publice 
79.001km, din care doar 25,8% modernizate, doar 25% din populaţia 
rurală conectată la sistemele de alimentare cu apă, 3,2% din sate sunt 
conectate la reţeaua publică şi de canalizare. 
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Diferenţa între mediul rural şi urban continuă să se menţină şi în 
ceea ce priveşte lungimea conductelor de canalizare, în 2003 în oraşe 
existând 93,2% din lungimea conductelor şi în sate numai 6,8%. 

Deşi energia termică este foarte puţin folosită în mediul rural, în 
jur de 0,5% din totalul energiei termice este distribuită în mediul rural, 
lungimea conductelor de distribuire a gazelor reprezentând 37,5% din 
reţeaua naţională de distribuţie a gazelor.  

Îmbunătăţirea fondului locativ la sate este o necesitate, deoarece 
aşezările rurale din România au rămas mult în urmă din punct de vedere 
constructiv; condiţiile de igiena din gospodărie au rămas 
necorespunzătoare.  

Infrastructura de telecomunicaţii 
În domeniul telecomunicaţiilor, pentru mediul rural se 

înregistrează numărul unităţilor de poştă şi telefonie – telegrafie este în 
scădere, de la 8.410 unităţi în 1998 la 6.969 unităţi în 2002, ca urmare în 
principal, a introducerii sistemelor perfecţionate, automate, în telefonie, 
care înlocuiesc vechile centrale telefonice. 

Reţeaua de radio şi televiziune nu este accesibilă pe scară largă 
populaţiei rurale, numărul abonamentelor radio din mediul rural 
reprezentând 36,7% din totalul abonamentelor şi 30,5% din totalul 
abonamentelor TV pe ţară. Comparativ cu ţările Uniunii Europene, 
diferenţa este încă foarte mare – în Franţa peste 95% din gospodăriile 
rurale au aparate de radio şi televizor. 

Cultura în mediul rural 
Situaţia actuală a căminelor culturale din sate atestă un declin 

numeric şi calitativ. Deşi majoritatea căminelor culturale beneficiază de 
un sediu propriu, dotarea este nesatisfăcătoare pentru circa 82%. Situaţia 
bibliotecilor se încadrează în tendinţele generale de deteriorare a vieţii 
culturale la sate. La un număr de 8.945 de biblioteci din mediul rural, în 
acelaşi an, se înregistrau doar 1.712 cititori, ceea ce ar însemna un cititor 
la circa 4 biblioteci. Se observă, de asemenea, o scădere drastică a 
numărului de cinematografe în mediul rural, de la 51 în 1998 la 19 în 
1998-2002.  

Accesul la informaţii 
Gradul de educaţie, oferta culturală modestă şi accesul redus la 

informaţii, determinat şi de o dotare deficitară cu mijloace de comunicare 
modernă (telefonie fixă sau mobilă, internet) sunt câteva din motivele 
pentru care ţăranul român trăieşte izolat şi relativ ignorant faţă de 
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problemele şi oportunităţile prin care se traduce integrarea europeană 
pentru ţara noastră.  

Activităţi nonagricole în spaţiul rural  
În mediul rural se desfăşoară o serie de activităţi neagricole (turism 

rural, agroturism, prelucrarea unor materii prime agricole, exploatarea şi 
prelucrarea lemnului, comerţ, transporturi etc.), care au un impact pozitiv 
asupra comunităţilor rurale, contribuind la asigurarea de venituri 
complementare şi la creşterea gradului de utilizare a forţei de muncă. 

Turismul rural şi agroturismul au cunoscut din punctul de vedere 
al infrastructurii un trend ascendent. În perioada 1998-2003, numărul 
pensiunilor a crescut de la 600 în 1998 la 3.500 în 2003. Pensiunile 
dispuneau, în anul 2003, de 28.000 de locuri de cazare, comparativ cu 
3.776, câte existau în anul 1998. Pensiunile turistice şi agroturistice se 
regăsesc în 27 de judeţe, acoperind toate regiunile de dezvoltare; o 
concentrare mai mare a pensiunilor este întâlnită în regiunile Centru, 
Nord – Est şi Nord – Vest. 

 Preţurile bunurilor agricole au înregistrat o scădere în perioada 
1996-2004, fiind considerat ca an de bază anul 2000. 

Indicele preţurilor produselor agricole  
(deflatat, 2000 este anul de bază) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

EU-25 : : : : 100 102.3 96.7 97.7 95.2 

EU-15 112.8(s) 109.7(s) 104.4(s) 98.7(s) 100 102.4 97.2 98.5 95.4 

Belgia 110.5(s) 110.3(s) 102.6(s) 93(s) 100 102 91 92.6 92.7 
Republica 
Cehă : : : : 100 106.1 94.4 91 94.7 

Danemarca 115.6(s) 113.4(s) 98.4(s) 92.2(s) 100 105.1 92.5 86.7 88.1 

Germania 108.6(s) 108.1(s) 102.2(s) 95.4(s) 100 105.3 97.2 97.1 94 

Estonia : : : : : : : : : 

Grecia 110.4 106.8 101 99 100 102.3 105.4 111 104.8 

Spania 115.1(s) 109.4(s) 104.6(s) 99(s) 100 100.2 94.2 87.8 86.1 

Franţa 106(s) 104.9(s) 104.1(s) 100.2(s) 100 101.6 96.5 97.5 93.7 

Irlanda 117.4 108.9 105.7 98.9 100 100.3 91.8 87.9 87.9 

Italia 114.2(s) 112.7(s) 106.8(s) 100.2(s) 100 102.6(s) 101.4(s) 103.8(s) 99.3(s) 

Cipru : : : : : : : : : 

Letonia 222.8 149.9 98.4 90.7 100 100.2 95.6 90.3 106.3 

Lituania : : : : 100 113.2 11.23 101.2 101.1 

Luxemburg 107.9 108.8 107.1 102.9 100 99.4 95.2 93.8 93.9 
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Ungaria : : : : 100 97.2 90.7 92 81.4 

Malta : : : : 100 106.8 104.9 99 89.7 

Olanda 105.8(s) 110.4(s) 102.8(s) 95(s) 100 100.9 94.9 94 88.1 

Austria 106.9(s) 110.9(s) 102.3(s) 95.5(s) 100 104.3 97.7 96.8 94.3 

Polonia 127.4 121.9 107.2 94.7 100 99 88.2 88.7 99.6 

Portugalia 107.5(s) 106.1(s) 105.1(s) 98.1(s) 100 102(s) 94.1(s) 94.1(s) 85.1(s) 

Slovenia : : : : 100 100.4 94.2 92.1 87.8 

Slovacia : : : : 100 : : : 80.3 

Finlanda 115.7 108.4 105.6 99.5 100 102.5 99.1 93.3 95.5 

Suedia 111.3(s) 107.3(s) 104.6(s) 102.6(s) 100 102.4 97.5 93.9 91.7 
Marea 
Britanie 142.7 121.5 109.3 104.3 100 107 100.7 105.7 107.7 

Bulgaria : : : : 100 102.5 86.5 91.4 : 

România : : : : 100 104.3 106.7 100.6 82.6 
Sursa: www.eurostat.com 

 
Indicele preţurilor produselor agricole au înregistrat o scădere şi în 

România, iar în 2004 acesta era mai mic decât în ţara noastră numai în 
Ungaria şi Slovacia. 

Până în 2007, guvernul român ar trebui să găsească soluţii pentru 
dublarea productivităţii în agricultură, înjumătăţirea numărului de 
persoane ale căror venituri depind în exclusivitate de agricultură, 
producerea de alimente care să respecte normele europene. 
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Reglementări ale politicii vamale a României  

din perspectiva integrării în Uniunea Europeană 
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Abstract. Romania’s foreign trade policy has a dynamic character 

corresponding with national and international realities which are always 
in conversion. The economic-political phenomena within are imbied, 
imposing the adoption of suitable solutions in connection with the 
integration processes of the states in regional commonwealth or with the 
globalization process and also with the increasing role of transnational 
companies in international trade. The paper presents the important role 
of our country foreign trade policy and the implications which will have 
the adoption of the EU customs policy considering our commercial 
exchanges. Also, there are exposed some measures of harmonization of 
Romania’s customs policy with EU customs policy. 

 
Key words: bussines enviroment; corporate citizenship; firm; 

entreprenorship; stakeholders. 
 

 
 
România a acceptat în întregime acquis-ul comunitar în vigoare la 

data de 31 decembrie 1999 şi nu a solicitat nicio perioadă de tranziţie sau 
derogare, declarând că va fi în măsură să aplice în întregime, la data 
aderării, acest acquis. România este pregătită să examineze în continuare 
dezvoltarea acquis-ului şi să informeze sistematic Conferinţa pentru 
Aderare sau Consiliul de Asociere cu privire la legislaţia şi măsurile de 
implementare adoptate pentru aplicarea noului acquis ori, acolo unde 
nevoia o va cere, cu privire la dificultăţile care ar putea apărea în 
transpunerea noului acquis. România face trimitere, cu privire la acest 
capitol, la informaţiile furnizate în cursul procesului de examinare 
analitică şi este de acord cu continuarea transmiterii acestora către statele 
membre ale Uniunii Europene. 

Ca viitor stat membru al UE, România este pe deplin conştientă de 
rolul pe care îl vor juca serviciile sale vamale în controlul exercitat la 
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graniţa vamală externă a UE. Prin urmare, au fost întreprinse deja o serie 
de acţiuni menite să contribuie la realizarea unei armonizări depline a 
reglementărilor vamale - înainte de aderarea oficială a României la UE. 
Se acţionează continuu pentru dezvoltarea capacităţii administrative a 
autorităţii vamale române de a proteja interesele economice, sociale şi 
culturale ale României şi statelor membre ale Uniunii Europene. 

Măsuri de armonizare 
 România a încheiat procesul de creare a instituţiilor şi 

organismelor administrative necesare pentru implementarea acquis-ului. 
Până la data aderării la Uniunea Europeană sunt necesare numai 
consolidarea, reorganizarea şi perfecţionarea structurilor administrative 
existente, pentru a permite aplicarea eficientă a acquis-ului în domeniul 
vamal. 

 Procesul de examinare analitică a preluării şi aplicării de către 
România a acquisului comunitar a evidenţiat nivelul ridicat de armonizare 
a legislaţiei în domeniul vamal. 

  Prevederile Codului Vamal (Legea nr. 141/1997) şi ale 
Regulamentului de aplicare a Codului Vamal (Hotărârea Guvernului nr. 
626/1997) sunt armonizate în cea mai mare parte cu legislaţia vamală 
comunitară, punerea în practică a acestora făcându-se în mod unitar. Nu 
există deosebiri de aplicare faţă de legislaţia comunitară în ceea ce 
priveşte utilizarea nomenclaturii tarifare, informaţiile tarifare obligatorii, 
regulile de origine, valoarea în vamă, procedurile şi regimurile vamale la 
import şi export, tranzitul, antrepozitul vamal, documentul administrativ 
unic, datoria vamală. România utilizează nomenclatorul combinat ca bază 
a Tarifului vamal de import. Modificările anuale ale nomenclatorului 
combinat sunt introduse prin hotărâri ale Guvernului României.  

 Demersurile României privind aderarea la Convenţia de Tranzit 
Comun şi la Convenţia referitoare la simplificarea formalităţilor în 
comerţul cu mărfuri au început în anul 1994, prin înaintarea către Comisia 
Europeană a cererii de interconectare a sistemelor de tranzit ale României 
şi Comunităţii Economice Europene. Începând de la 10 februarie 2000 
prevederile referitoare la activitatea de tranzit comun sunt aplicate în 
întreg sistemul vamal român, respectiv în toate birourile vamale cu 
activitate rutieră. În anul 2000 România a finalizat aplicarea prevederilor 
Convenţiei de tranzit comun şi pentru mărfurile transportate pe cale 
ferată. Sistemul Integrat Informatic Vamal Român este compatibil cu 
Noul Sistem Informatic Comunitar de Urmărire a Tranzitului (NCTS - 
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New Computerised Transit System). România este, de asemenea, parte 
contractantă la Convenţia TIR şi la Convenţia ATA. 

 Pentru accentuarea armonizării principalelor acte normative ale 
administraţiei vamale (Codul Vamal şi Regulamentul de aplicare al 
acestuia) a fost aprobată şi se aplică în prezent procedura simplificată de 
vămuire la domiciliu pentru operaţiunile de export, import şi 
perfecţionare activă (atât cu suspendarea încasării taxelor vamale, cât şi 
cu restituirea acestora). S-au finalizat şi procedurile simplificate de 
vămuire prin depunerea declaraţiei vamale incomplete, precum şi 
procedura de vămuire la domiciliu pentru mărfurile plasate sub celelalte 
regimuri vamale. Până la momentul aderării România va urmări aplicarea 
procedurilor simplificate pentru aproximativ 60% din totalul operaţiunilor 
vamale cu asigurarea respectării riguroase a legislaţiei şi a încasării 
taxelor şi drepturilor vamale datorate. 

  În materie de reguli de origine, legislaţia română este total 
armonizată cu legislaţia UE. România este integrată în sistemul de cumul 
paneuropean. Legislaţia românească în domeniul regulilor de origine 
nepreferenţială conţine prevederi similare celor cuprinse în Codul vamal 
comunitar şi preia parţial prevederile existente în Regulamentul vamal 
comunitar. Odată cu adoptarea de noi reguli de origine ne-preferenţială, 
care va fi realizată în cadrul Comitetului tehnic pe probleme de origine al 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), autorităţile române vor 
adopta modificările necesare pentru preluarea şi aplicarea integrală a 
acestora. Totodată, România aplică acelaşi sistem de evaluare în vamă a 
mărfurilor cu cel existent în Uniunea Europeană, bazat pe Acordul privind 
aplicarea art. VII al Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT). 

 În România nu există în momentul de faţă o procedură adecvată 
care să permită intervenţia autorităţilor vamale în situaţia derulării 
operaţiunilor vamale cu mărfuri contrafăcute sau piratate. De aceea, 
autoritatea vamală română a iniţiat proiectul „Legii privind măsurile 
pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, 
armonizat cu reglementările comunitare în domeniu şi cu respectarea 
dispoziţiilor cuprinse în secţiunea a IV-a a Acordului privind aspectele 
drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPS). 

  În privinţa zonelor libere, legislaţia vamală română a preluat în 
cea mai mare parte prevederile comunitare. De asemenea, prevederi 
referitoare la zonele libere se regăsesc în Legea nr. 84/1992 privind 
regimul zonelor libere. România solicită un aranjament tehnic referitor la 
includerea – la data aderării – a zonelor libere ce vor funcţiona pe 
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teritoriul său în Anexa nr. 108 a Reglementării CEE nr. 2454/1993 
privind aplicarea Codului Vamal Comunitar, recunoscând implicit 
aplicarea regulilor comunitare în materie. 

 Referitor la regimul de control al exporturilor de produse cu 
dublă utilizare, cadrul legislativ existent în România este armonizat cu 
reglementările comunitare în acest domeniu. România face parte din 
Aranjamentul de la Wassenaar, Grupul Furnizorilor Nucleari şi Grupul 
Australia. De asemenea, se aplică liniile directoare şi listele de control ale 
Regimului de Control al Tehnologiilor pentru Rachete. Listele naţionale 
se actualizează periodic, în urma hotărârilor adoptate în cadrul 
regimurilor internaţionale de control al exporturilor şi în baza deciziilor 
Consiliului Uniunii Europene. 

  România subliniază faptul că un progres esenţial în facilitarea 
relaţiilor cu comunitatea comercială s-a realizat prin crearea într-un timp 
scurt a unui sistem informatic integrat vamal, care permite prelucrarea 
operativă a circa 90% din declaraţiile vamale. O astfel de realizare se 
constituie într-un instrument de bază la dispoziţia autorităţii vamale 
române pentru centralizarea şi prelucrarea informaţiilor referitoare la 
statistica de comerţ exterior (prin integrarea conceptelor EUROSTAT), 
supravegherea tranzitelor, colectarea şi încasarea drepturilor vamale, 
mediul de afaceri etc. – reprezentând informaţii necesare întăririi 
capacităţii instituţionale de implementare a acquis-ului comunitar. 
România este conştientă de faptul că dezvoltarea sistemului informatic 
integrat vamal, preluarea şi implementarea  noului sistem informatic 
comunitar de urmărire a tranzitului, preluarea în sistem a tarifului integrat 
comunitar, optimizarea comunicaţiilor, precum şi asigurarea protecţiei 
datelor din acest sistem va presupune în perioada de până la momentul 
aderării angajarea unor resurse financiare proprii importante, alături de 
asistenţa financiară acordată de UE. 

 România a întreprins acţiuni menite să pregătească din punct de 
vedere logistic şi tehnic serviciile sale vamale pentru o implementare 
eficientă a sarcinilor care îi revin ca viitor stat membru al UE. În acest 
context, o prioritate deosebită o constituie securizarea frontierelor de 
Nord şi Est, care vor fi dotate cu echipamente moderne de detecţie şi 
control (mijloace fixe şi mobile cu raze Roentgen pentru efectuarea 
controlului fizic nedistructiv, sisteme de gestionare a consemnelor etc.). 
Pentru realizarea acestor obiective, România a alocat importante resurse 
financiare proprii şi fonduri provenind din asistenţa pe care o primeşte din 
partea Uniunii Europene. Aceste finanţări vor fi completate printr-un 
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împrumut de la Banca Mondială, conform proiectului care s-a derulat 
până în anul 2003. Concomitent, se va asigura finalizarea celor peste 45 
de obiective de investiţii (sedii de birouri vamale, modernizarea celor 
existente, dotări etc.) care vor fi realizate conform standardelor europene. 

 Concomitent cu asigurarea procesului de preluare şi aplicare a 
acquis-ului comunitar, România urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor ce îi 
revin ca parte contractantă la mai multe convenţii internaţionale 
multilaterale, recomandări ale Organizaţiei Mondiale a Vămilor, precum 
şi din acordurile bilaterale privind colaborarea şi asistenţa reciprocă în 
domeniul vamal. 

 Întărirea capacităţii instituţionale de preluare a acquis-ului 
comunitar, ca preocupare principală a administraţiei vamale române în 
perioada de până la aderare, se va realiza şi prin diversificarea acţiunilor 
de formare a personalului propriu. România va lua măsuri în perioada de 
până la aderare pentru pregătirea administraţiei vamale române în vederea 
asumării tuturor competenţelor ce derivă din specificul activităţii vamale 
comunitare (gestionarea contigentelor tarifare, colectarea tuturor 
impozitelor indirecte, administrarea zonelor libere etc.). 

Evoluţia sistemului vamal românesc în anii de tranziţie la 
economia de piaţă a înregistrat un proces evident de modernizare, 
ajungându-se, la mijlocul anului 1998, de la prelucrarea manuală a 
operaţiunilor la „acoperirea” marii majorităţi a punctelor vamale prin 
sistemul electronic şi la alcătuirea bazei de date statistice necesare 
activităţii vamale. Astfel, s-a trecut la prelucrarea automată prin sistemul 
informatic vamal performant ASYCUDA, ce asigură implementarea 
întregului pachet legislativ în vigoare pentru procesarea declaraţiilor 
vamale. Această evoluţie a permis continua îmbunătăţire a 
reglementărilor în domeniu, în scopul fluidizării activităţii vamale, 
modernizării acesteia şi respectării angajamentelor internaţionale asumate 
de România. 

În ceea ce priveşte capacitatea administrativă şi operaţională, cu 
toate că au fost înregistrate progrese, România se confruntă cu slăbiciuni 
importante, în acest sens fiind necesară o acţiune corectivă imediată şi 
eficientă. Lipsa unui sistem eficient de pregătire internă continuă 
conduce, în anumite cazuri, la pregătirea insuficientă a funcţionarilor 
vamali şi, în consecinţă, la implementarea neuniformă a normelor vamale 
şi a procedurilor în cadrul unităţilor vamale. Este necesară o utilizare mai 
eficientă a criteriilor de analiză a riscului existent pentru a derula 
controalele, iar utilizarea controalelor documentelor trebuie sporită în 
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comparaţie cu cele fizice. Lipsa informaţiilor constrângătoare pentru 
operatori şi condiţiile necesare eliberării autorizaţiilor pentru proceduri 
simplificate reprezintă o piedică pentru facilitarea comerţului licit. În 
ciuda eforturilor făcute de către autorităţi, acestea incluzând adoptarea 
noului Statut al Personalului Vamal, corupţia rămâne o problemă majoră. 
Eforturile de combatere a acestui fenomen sunt, de asemenea, împiedicate 
de cooperarea limitată dintre Autoritatea Naţională a Vămilor şi 
asociaţiile de comerţ şi cele ale comercianţilor. 

În ceea ce priveşte domeniul informatic şi interconectarea, 
România dispune de o strategie clară încă din 2001. România depune un 
efort constant pentru a atinge un nivel adecvat pentru capacitatea sa 
operaţională în domeniul informatic la data aderării şi progresează într-un 
ritm satisfăcător. În cazul în care ritmul actual este menţinut, România ar 
trebui să fie în măsură să îndeplinească obligaţiile de interoperabilitate 
informatică la data aderării.  
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Abstract. In this paper, we identify the principal conditionalities 

for the admittance in European Union. The nominal and real convergence 
must be touched faster because this processus supposes stability prices, 
the financial soundness indicators, the need to stabilize exchange rate. In 
addition, the real convergence with European Union is very important. 
There is potential conflict between real and nominal convergence?  The 
Romanian economy have advanced the development prudent 
macroeconomics policies and implement structural reforms in the market 
for goods, labour and financial products. Can Romanian economy obtain 
a grow faster convergence ? 
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Alegerea unui regim al ratei de schimb a fost întotdeauna un 

aspect foarte controversat. De obicei discuţiile se poartă în legătură cu 
alternativa regimului de curs de schimb fix sau flexibil. În realitate însă 
sunt posibile o serie întreagă de combinaţii.  La sfârşitul anilor 1960, 
odată cu destrămarea sistemului de la Bretton Woods, linia ştiinţifică 
dominantă considera ineficace fixarea cursului de schimb, declarându-se 
în favoarea flexibilităţii acestora. Cea mai elocventă susţinere a venit din 
partea laureatului premiului Nobel, Milton Friedman. 

În acest context, în 1961, Robert Mundell, de asemenea laureat al 
premiului Nobel în economie, a demonstrat importanţa regimurilor 
cursului de schimb, părerea lui fiind că o aderare avantajoasă la o uniune 
monetară se obţine prin folosirea cursurilor de schimb fixe. 

Hotărârea de a crea o uniune economică şi monetară (UEM) a fost 
adoptată în decembrie 1969 la întâlnirea şefilor statelor membre ale 



România în Uniunea Europeană. Potenţialul de convergenţă 

 

340

340

Comunităţii Economice Europene, la Haga. În acelaşi timp, a fost 
constituit un grup de experţi condus de P. Werner (prim-ministrul 
luxemburghez), care să studieze problemele pe care le ridică aplicarea în 
practică a acestei hotărâri. În 1970 este prezentat şi aprobat planul 
Werner, având drept obiectiv crearea UEM, în trepte, pe parcursul 
perioadei 1971-1980. Obiectivul final al procesului de unificare 
economică şi monetară, conform planului Werner, era crearea Băncii 
Centrale Europene şi a monedei  unice. 

În 1988, Consiliul European încredinţează misiunea de a studia şi 
propune etapele concrete pentru a ajunge la Uniunea Economică şi 
Monetară preşedintelui Comisiei Europene, J. Delors. Comisia Europeană 
a elaborat o serie de studii şi analize care au completat raportul Delors, 
principala contribuţie a acestor studii constând în evaluarea avantajelor şi 
costurilor Uniunii Economice Monetare. Această evaluare s-a realizat în 
cinci mari domenii (Tratatul de la Maastricht). 

Principala problemă care s-a pus în discuţie a fost aceea a 
condiţiilor fundamentale de care depinde succesul realizării unei uniuni 
economice şi monetare. 

Robert Mundell a fost cel care a analizat criteriile care stau la baza 
unei bune funcţionări a uniunii monetare, în momentul în care Uniunea 
Monetară Europeană era în stadiu de proiect (Raportul Werner), punând 
astfel bazele teoriei zonelor monetare optime.  

Conform Tratatului de la Amsterdam (apărut şi semnat ulterior în 
1997), toate ţările care devin membre ale UE trebuie să adopte euro ca 
monedă de circulaţie, după o anumită perioadă, mai mult sau mai puţin 
extinsă. Astfel, integrarea unei ţări în Uniunea Europeană atrage mai apoi, 
în mod automat, integrarea acesteia în UEM, ceea ce presupune, implicit, 
adoptarea monedei unice europene de către ţara respectivă.  

După intrarea în UE, pasul următor este accesul în UEM. Robert 
Mundell (1963), laureat al premiului Nobel în economie, într-un articol 
referitor la zonele monetare optime, a întrebat: „Când este oportun pentru 
un număr de regiuni să renunţe la suveranitatea monedei lor în favoarea 
unei monede comune?”  

Această întrebare persistă în dezbaterile ştiinţifice până în prezent. 
Când o ţară este pregătită să intre în uniunea monetară? 

În Tratatul de la Maastricht, semnat la 7 februarie 1992,  se 
prevede că numai ţările care dovedesc atingerea unei convergenţe 
durabile pot participa la etapa finală a Uniunii Economice şi Monetare. În 
document, se acordă o mai mare importanţă convergenţei nominale decât 
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celei reale. Tratatul nu prevede un calendar strict pentru adoptarea euro, 
lăsând acest proces la latitudinea fiecărei ţări, în consultare cu Comisia 
Europeană (Bruxelles) şi cu Banca Centrală Europeană (Frankfurt). 

Pe de altă parte, Tratatul de la Maastricht nu face referire la criterii 
de convergenţă reală, însă problema convergenţei reale este cel puţin la 
fel de importantă ca şi cea a convergenţei nominale.  

În ceea ce priveşte Mecanismul Ratelor de Schimb II, conform 
Comisiei Europene, păstrarea cursului stabil, timp de 2 ani, presupune 
încadrarea în banda îngustă (+ 2,25%). Comisia Europeană şi Banca 
Centrală Europeană vor tolera o încălcare a bandei înguste, dar numai în 
sensul aprecierii, nu şi al deprecierii monedei. În realitate este vorba de o 
bandă asimetrică, de −2,25% şi +15%, care trebuie apărată timp de cel 
puţin doi ani, cu forţe proprii, fără vreun sprijin extern. 

Pe de altă parte, ce legătură există între criteriile teoriei zonelor 
monetare optime privind aderarea la o uniune monetară şi condiţiile 
prevăzute în Tratatul de la Maastricht? Sunt incompatibile criteriile lui 
Mundell privind accesul la o zonă monetară cu Tratatul menţionat mai 
sus? Putem vorbi aşadar de Mundell versus Maastricht? Sau de o 
complementaritate a criteriilor mai sus amintite?  

 
Teoria lui Mundell versus Tratatul de la Maastricht 
 
Sistemul Monetar European s-a născut în atmosfera de scepticism 

creată de şocul petrolier şi de experienţa nereuşită a şarpelui monetar ale 
cărui mecanisme nu au rezistat crizei internaţionale. Sistemul Monetar 
European nu a dus însă la o coordonare a politicilor monetare şi valutare 
naţionale care să fie considerate satisfăcătoare de către toate statele. 

Teoria ZMO acordă importanţă majoră următoarelor criterii: 
similaritatea ratelor inflaţiei, flexibilitatea salariilor, mobilitatea forţei de 
muncă şi a capitalului, integrarea pieţelor financiare, deschiderea 
economică, diversificarea economiei şi consumului.  

Arhitectura Uniunii Economice şi Monetare va fi trasată prin 
Tratatul de la Maastricht, elaborat la 9 februarie 1992, care intră în 
vigoare la 1 noiembrie 1993. Partea din tratat referitoare la Uniunea 
Economică şi Monetară prelua principalele orientări tratate în raportul 
Delors: moneda unică; convergenţa în trei faze; ireversibilitatea 
procesului. 
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Tratatul de la Maastricht (1993) a stabilit cinci criterii pe care 
statele membre trebuie să le respecte pentru a se putea alătura UEM şi a 
adopta moneda euro:  

1. Rata inflaţiei de cel mult 1,5 puncte procentuale peste media 
primelor trei state membre cu cea mai scăzută inflaţie; 

2. Rata dobânzii nominale pe termen lung să nu depăşească 2% 
faţă media ratei dobânzii în primele trei state membre cu cele mai bune 
performanţe în domeniul stabilităţii preţurilor; 

3. Deficitul bugetar să nu depăşească 3% din PIB; 
4. Ponderea datoriei publice în PIB să nu fie mai mare de 60%; 
5. Marjele de fluctuaţie trebuie să corespundă marjelor stabilite 

prin Sistemul Monetar European – în limita a ±15% în ultimii doi ani 
premergători examinării. 

 
Convergenţa nominală - mai importantă decât convergenţa  
reală? 
 
Convergenţa economiilor UE presupune analiza convergenţei reale 

şi nominale. Convergenţa nominală se referă la faptul că ţările care aspiră 
la UEM trebuie să îndeplinească criteriile de convergenţă stabilite prin 
Tratatul de la Maastricht. În ce priveşte convergenţa reală, termenul este 
folosit cu mai multe înţelesuri, uneori înţelegându-se modul de 
îndeplinire a proprietăţilor zonelor monetare optime. 

Introducerea acestor criterii de convergenţă a creat numeroase 
discuţii  în lumea academică, axate pe necesitatea unor asemenea condiţii, 
precum şi pe legătura dintre astfel de criterii de convergenţă şi 
proprietăţile zonelor monetare optime. În continuare vom încerca să 
găsim răspunsuri la următoarele întrebări: Care sunt motivele introducerii 
acestor criterii? Au ele vreo legătură au cu teoria zonelor monetare 
optime? 

Cel mai important criteriu de participare la UEM este cel referitor 
la stabilitatea preţurilor. Reprezentant al teoriei zonelor monetare optime,  
Ishiyama (1975) susţine că similaritatea ratelor inflaţiei reprezintă unul 
dintre cele mai importante criterii de aderare eficientă la o Zonă Monetară 
Optimă (ZMO). Motivaţia principală a introducerii acestui criteriu este 
legată de dorinţa ca uniunea monetară să se concentreze pe stabilitatea 
preţurilor ca obiectiv economic principal, iar ţările aspirante să aibă 
preferinţe asemănătoare pentru acest obiectiv. Ţările care doresc să 
renunţe la moneda proprie în favoarea unei monede comune trebuie să fie 
conştiente că nu pot intra în uniunea monetară cu o inflaţie ridicată, 
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deoarece riscurile pierderilor de competitivitate sunt mari. Pe de altă 
parte, acceptarea unor ţări cu inflaţie ridicată ar însemna practic o 
pierdere pentru ţara cu inflaţie redusă care trebuie să accepte, după 
unificarea monetară, o rată a inflaţiei mai ridicată. 

Al doilea criteriu prevăzut în Tratatul de la Maastricht se referă la  
convergenţa ratelor dobânzilor pe termen lung. Atunci când se referă la 
rata dobânzii pe termen lung, investitorii sunt interesaţi de rata anticipată 
a inflaţiei (ecuaţia Fisher). Astfel, atât timp cât rata anticipată a inflaţiei 
este inclusă în rata dobânzii, de fapt convergenţa dobânzilor pe termen 
lung înseamnă convergenţa ratelor anticipate ale inflaţiei. În ceea ce 
priveşte ratele nominale ale dobânzii, orice diferenţă de dobânzi va 
conduce, într-un final, la pierderi pentru unii şi câştiguri pentru alţii. 

Criteriul referitor la stabilitatea ratei de schimb are o strânsă 
legătură cu stabilitatea ratei inflaţiei. În primul rând, respectarea lui 
demonstrează capacitatea statului în cauză de a gestiona economia, fără a 
apela la devalorizarea monedei ca instrument de ajustare. În al doilea 
rând, prin introducerea acestei condiţii este redusă posibilitatea ca o ţară 
să intre în UEM cu moneda depreciată, adică cu avantaje din punct de 
vedere al competitivităţii. În al treilea rând, imposibilitatea devalorizării 
forţează statul în cauză să controleze inflaţia pentru a-şi menţine 
competitivitatea. Astfel constatăm o legătură puternică a acestui criteriu 
cu cel al stabilităţii preţurilor. 

Pe de altă parte, putem afirma că şi criteriile bugetare prevăzute în 
Tratat sunt legate într-un fel tot de acest aspect. O datorie publică ridicată 
poate însemna tendinţe de producere a inflaţiei surpriză, pentru reducerea 
costului datoriei, iar un deficit bugetar ridicat presupune atât presiuni 
asupra datoriei publice, cât şi posibile presiuni inflaţioniste datorate 
cererii agregate. Totuşi, este dificil de explicat cifrele de 60% sau 3%, 
părerea economiştilor fiind că aceste rate au fost alese oarecum arbitrar. 
Astfel, relaţia dintre echilibrul bugetar şi datoria publică poate fi 
exprimată prin ecuaţia restricţiei bugetare la nivel guvernamental: 
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unde: 
g – rata reală a creşterii PIB; 
i – rata inflaţiei (deflatorul PIB). 
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În cadrul Tratatului de la Maastricht s-a urmărit stabilizarea datoriei 
publice/PIB la 60%. În ecuaţia de mai sus, considerând constant raportul 
datorie publică/PIB în perioada t – 1 → t, rezultă: 
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Luând în considerare anumite ipoteze privind evoluţia ratei 

inflaţiei (i) şi un nivel dorit al raportului datorie publică/PIB, ecuaţia 
poate fi rezolvată pentru diferite valori ale lui g. Se obţine astfel nivelul 
sustenabil al raportului deficit bugetar/PIB. 

La Maastricht s-au prognozat o rată reală de creştere de 3% (g = 3%) 
şi o rată anuală a inflaţiei constantă de 2% (i = 2%), obţinându-se astfel 
un deficit bugetar/PIB de 3%. 

Astfel: 
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În concluzie, Uniunea Europeană a creat aceste criterii pentru a se 

asigura că ţările care intră în UEM sunt responsabile din punct de vedere 
fiscal şi că sunt suficient de convergente pentru a garanta o politică 
monetară comună. Mai mult, includerea unei ţări cu inflaţie ridicată, cu 
rate de schimb ale monedei sale oscilante, cu rate foarte mari ale 
dobânzilor sau cu un deficit bugetar mare ar fi putut alerta pieţele 
financiare că proiectul euro este riscant. Cu toate că aceste criterii au fost 
adeseori criticate, mulţi specialişti consideră că ele reprezintă un preţ just 
pentru admiterea în uniunea monetară. 

Putem să vorbim, aşadar, de un „conflict” Mundell versus 
Mastricht?  După părerea mea, nu.  Şi iată câteva argumente. În primul 
rand ce înseamna Mundell pentru teoria zonelor monetare optime? 

Teoria Zonelor Monetare Optime (ZMO, OCA engl.) are la bază 
contribuţia lui Robert Mundell (1961), problema fiind reluată de alţi 
economişti, R. Mc Kinnon (1963), Kenen (1969) etc.  

Teoria ZMO studiază costurile şi beneficiile asociate adoptării 
unei monede unice, dar se axează în principal pe costuri, a căror 
minimizare depinde de anumite condiţii caracteristice economiilor ţărilor 
participante. Beneficiile se referă la câştigurile obţinute din eliminarea 
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costurilor asociate schimbului valutar şi la importul de credibilitate a 
băncii centrale a uniunii, care reduce expectaţiile inflaţioniste şi, implicit, 
nivelul inflaţiei. Costurile sunt legate de efectele negative ale renunţării 
la politica monetară independentă şi la mecanismul cursului de schimb, 
ca instrumente de ajustare a şocurilor care sunt asimetrice între potenţialii 
membri ai uniunii monetare. 

Rolul acestei teorii este să arate când este benefic pentru două sau 
mai multe state să creeze o uniune monetară.  Robert Mundell (1963), 
laureat al premiului Nobel în economie, a demonstrat importanţa 
regimurilor cursului de schimb. În cazul în care cursul de schimb este 
flotant, politica monetară devine puternică, iar politica fiscală slabă. 
Eficienţa celor două politici în economie se schimbă atunci când există un 
curs de schimb fix.  

În cazul unei mobilităţi perfecte a capitalului, ratele externe ale 
dobânzii coincid cu cele interne, presupunând un curs de schimb fix. 
Costurile şi beneficiile pe care le poate avea o ţară care aderă la o zonă în 
care cursurile de schimb sunt fixe (cum a fost cazul Sistemului Monetar 
European), depind de măsura în care propria economie se poate integra şi 
face faţă concurenţei economiilor potenţialilor parteneri.  

Teoria clasică a zonelor monetare optime oferă justificarea 
economică a realizării zonelor monetare. Aceasta a indicat că un sistem 
de cursuri de schimb fixe este potrivit pentru acele ţări integrate în 
comerţul internaţional şi în care factorii de producţie sunt destul de 
mobili. Mundell subliniază importanţa unei mari mobilităţi a forţei de 
muncă în scopul contracarării unor distorsiuni care pot să apară. Mundell 
consideră că cea mai bună decizie privind aderarea unei ţări la o uniune 
monetară este adoptarea unui curs de schimb fix. 

 
Contribuţii fundamentale la dezvoltarea teoriei Zonelor  
Monetare Optime 
 
Mundell (1961) afirmă că zona monetară optimă „reprezintă un set 

de regiuni unde tendinţa de migraţie este suficient mare pentru a asigura 
ocuparea deplină atunci când una din regiuni cunoaşte un şoc”. Criteriile 
propuse de el sunt  mobilitatea forţei de muncă şi flexibilitatea salariilor, 
argumentând ca în condiţiile unui şoc pe latura cererii (ce necesită o 
depreciere reală), pentru o rată de schimb fixă, economia se poate 
echilibra dacă salariaţii acceptă reducerea salariilor reale sau dacă vor 
emigra. Dacă ar exista o rigiditate a salariilor sau mobilitatea forţei de 
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muncă ar fi redusă, rata de schimb fixă nu este utilă. Zona monedei unice 
ar fi suboptimă. 

Mc Kinnon (1963) a adăugat la proprietăţile ZMO gradul de 
deschidere  economică. El susţine că în economiile deschise câştigul de 
competitivitate realizat printr-o devalorizare este redus, deoarece preţul 
inputurilor importate şi al bunurilor finale va creşte imediat. Un grad mai 
mare de deschidere al unei economii subminează modificările ratei reale 
de schimb şi creşte beneficiile unei monede unice. 

Kenen (1969) a arătat că diversificarea producţiei şi consumului 
poate constitui, de asemenea, o caracteristică importantă a zonelor 
monetare optime. Ţările ale căror exporturi sunt diversificate şi care au 
aceeaşi structură de producţie formează o zonă monetară optimă. În 
această situaţie, sunt puţine riscuri să apară şocuri asimetrice; dacă totuşi 
apar, ar trebui să fie reduse ca amploare. 

Din perspectivă teoretică, unii autori susţin faptul că două din 
criteriile zonelor monetare optime sunt relevante în mod deosebit. Frankel 
(1999) propune două dintre proprietăţile zonelor monetare optime ca fiind 
cruciale în evaluarea beneficiilor nete ale unei uniuni monetare: gradul de 
deschidere a economiei (pe latura comercială) şi gradul de corelaţie a 
ciclurilor de afaceri  (gradul de simetrie economică).  

Dacă în privinţa criteriului referitor la gradul de deschidere a 
economiei dovezile sunt evidente, iar părerile sunt omogene, disputele 
apar în ceea  ce priveşte al doilea criteriu.  

Au  apărut astfel două teorii diferite, cu implicaţii diametral opuse, 
despre care voi vorbi în continuare. 

  
Teoria endogenităţii ZMO 
 
Frankel şi Rose (1998) au susţinut caracterul endogen al criteriilor 

ZMO. Această abordare reprezintă una din paradigmele teoriei zonelor 
monetare optime şi are implicaţii covârşitoare. Pentru că abordarea 
endogenă arată că o uniune monetară se poate realiza chiar dacă nu sunt 
îndeplinite toate condiţiile prezente în teoria  zonelor monetare optime a 
lui Mundell. Unele dintre acestea pot fi atinse şi după unificare. Astfel, 
participarea unei ţări la o uniune monetară, deşi nu satisface criteriile unei 
zone monetare optime, va conduce ex-ante la creşterea gradului de 
integrare şi de corelare a ciclurilor de afaceri. De fapt, ei vor să sublinieze 
faptul că obiectivul principal pentru care se realizează o uniune monetară 
este acela de a câştiga de pe urma beneficiilor, chiar dacă acestea pot fi 
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identificate de la început (varianta ex-ante) sau apar după o anumită 
perioadă de timp (varianta ex-post).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ipoteza endogenităţii 
 
Teoria specializării 
 
În literatura de specialitate există şi o altă ipoteză (Krugman, 

1993), bazată pe „Lecţia din Massachusetts”, conform căreia integrarea 
comercială şi financiară este însoţită de specializarea ţărilor participante 
în cadrul ZMO, ceea ce generează o structură economică foarte puţin 
diversificată, predispusă a fi afectată de şocurile ofertei. Drept rezultat, 
ciclurile lor de afaceri vor deveni slab corelate. Pe măsură ce gradul de 
deschidere a economiei creşte, fiecare ţară se va specializa în producerea 
acelor bunuri şi servicii pentru care deţin un avantaj comparativ. Astfel, a 
doua paradigmă a teoriei zonelor monetare optime este susţinută de Paul 
Krugman şi încearcă să demonstreze exact contrariul, afirmând că 
integrarea comercială poate conduce la specializare şi la o corelaţie mai 
slabă a ciclurilor economice. Astfel, conform ipotezei specializării, 
creşterea gradului de integrare economică determină o majorare a 
costurilor aderării la o uniune monetară şi va determina deplasarea unei 
ţări din punctul 1 în punctul 2, sub linia ZMO. În acest punct, ţara 
respectivă are un grad mai mare de integrare economică, însă corelaţia 
ciclurilor de afaceri este mai redusă. 
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   2 
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Figura 2. Ipoteza specializării 
 
Analizând frământările specialiştilor care au analizat teoria zonelor 

monetare optime, avem senzaţia că au rămas ceva probleme de lămurit. 
Există un anumit prag limită privind respectarea ex-ante a proprietăţilor 
zonelor monetare optime de la care efectele pozitive ale monedei unice se 
răsfrâng asupra tuturor partenerilor? Ţările care nu îndeplinesc – ex-ante 
– de o manieră rezonabilă proprietăţile zonelor monetare optime vor 
înregistra automat beneficii prin adâncirea integrării – ex-post – sau 
trebuie să respecte anumite condiţionalităţi? O zonă monetară optimă se 
formează pentru că ţările vor să crească schimburile comerciale sau 
integrarea comercială va începe şi se va adânci din ce în ce mai mult 
odată cu crearea zonei monetare optime? Se pot reconcilia paradigmele 
legate de specializarea şi endogenitatea ZMO?  

Între teoria zonelor monetare optime şi modelul european există o 
relaţie de tipul „de la teorie la practică”. Astfel, putem considera modelul 
european ca fiind laboratorul de „testare” a proprietăţilor ZMO definite de 
Mundell (1961), Mc Kinnon (1963) şi Kenen (1969).    

Se  apreciază adesea că în Tratatul de la Maastricht nu este 
menţionată nicio prevedere inspirată din teoria zonelor monetare optime.  

În primul rând nu trebuie să comparăm numai criteriile de 
convergenţă cu proprietăţile zonelor monetare optime. Astfel, am scăpa 
din vedere condiţiile din primele două etape ale UEM, legate de 
mobilitatea capitalurilor şi coordonarea politicilor economice. Este clar 
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că procesul de unificare monetară din Europa nu se bazează numai pe 
criteriile de la Maastricht, deci nu trebuie să le comparăm numai pe 
acestea cu proprietăţile ZMO. Criteriile de convergenţă nominală 
reprezintă o componentă (esenţială, e adevărat), care a asigurat pregătirea 
pentru stadiul de Uniune Economică şi Monetară. Însă prima etapă a 
UEM a constat în liberalizarea circulaţiei capitalurilor şi în general în 
îndeplinirea condiţiilor de piaţă unică, inclusiv reglementări pentru libera 
circulaţie a forţei de muncă. 

În al doilea rând, criteriile de convergenţă sunt inspirate într-un fel 
tot din teoria ZMO, criteriul de stabilitate a preţurilor (întâlnit ca rate 
similare ale inflaţiei în teoria ZMO) fiind cel mai important 

În ceea ce priveşte criteriul menţinerii ratei de schimb în marja de 
fluctuaţie fără devalorizare, în teoria ZMO identificăm condiţiile de 
simetrie şi flexibilitate considerate necesare pentru a realiza uniunea 
monetară. 

Criteriile fiscale de la Maastricht pot fi interpretate ca fiind legate 
de criteriul din teoria ZMO privind integrarea şi disciplina fiscală.  

 „Meritul” criteriilor de la Maastricht constă în stabilirea unor 
criterii clare, ce dau posibilitatea de comensurare a stadiului de pregătire 
pentru admiterea într-o uniune monetară, simplificând astfel mult sarcina 
decidenţilor. Ne putem închipui ce s-ar fi întâmplat în cazul în care printre 
criteriile de la Maastricht ar fi apărut mobilitatea forţei de muncă, simila-
ritatea ciclurilor economice, flexibilitatea salariilor sau diversificarea 
producţiei.  

Pe de altă parte, atunci când vorbim de convergenţă, după cum 
spuneam şi anterior, ne referim la două forme ale acesteia, convergenţa 
nominală şi convergenţa reală. Mulţi specialişti consideră criteriile de  
convergenţa reală ca fiind  de fapt cu proprietăţile zonelor monetare 
optime. Identificăm astfel mai degrabă o relaţie real–nominal, decât o 
divergenţă între acestea. 

 
Este efectul Balassa – Samuelson un obstacol în procesul  
integrarii în UEM? Relaţia convergenţă reală-convergenţă  
nominală 
 
În 1964, economiştii Balassa şi Samuelson au observat în ţările în 

dezvoltare o situaţie similară cu cea care se manifestă astăzi în ţările din 
Europa Centrală şi de Est. În aceste ţări, în virtutea procesului de „catch-
up”, se manifestă creşteri rapide de productivitate în sectorul bunurilor 
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„tradable” (comercializabile), dar care nu sunt însoţite de o situaţie 
similară în sectorul bunurilor „non-tradable” (necomercializabile). 
Creşterile de productivitate în sectorul „tradable” vor duce la creşterea 
salariului mediu în acest sector. În aceste condiţii, sindicatele cer 
majorarea salariilor şi în sectorul „non-tradable”, această majorare nefiind 
însoţită de o creştere similară de productivitate. Fiindcă această majorare 
de salarii nu este susţinută de o creştere de productivitate, ea se va reflecta 
în costul bunurilor din sectorul „non-tradable” şi deci va contribui la 
creşterea preţurilor în acest sector; va rezulta, apoi, o creştere în lanţ a 
preţurilor bunurilor şi serviciilor din economie, deci o creştere a inflaţiei, 
măsurată prin indicele preţurilor de consum (IPC).  

Modelul Balassa-Samuelson porneşte de la câteva ipoteze 
fundamentale. Prima dintre acestea se referă la faptul că economia este 
structurată pe două mari sectoare, respectiv sectorul tradable, care 
produce bunuri exportabile, şi sectorul nontradable, în care se produc 
bunuri şi servicii necomercializabile la export. Cea de-a doua ipoteză se 
referă la integrarea activităţilor de comerţ exterior, respectiv la faptul că 
preţul bunurilor exportabile este determinat pe piaţa internaţională. 
Integrarea activităţilor de comerţ exterior implică absenţa barierelor 
comerciale şi tarifare. Dinamica salariilor este determinată de evoluţia 
productivităţii în sectorul tradable. O altă ipoteză a modelului se referă la 
faptul că nivelul salariilor din sectorul tradable este aproximativ egal cu 
nivelul celor din sectorul nontradable. Unul dintre factorii care explică 
apropierea dintre salariile în cele două sectoare este cel al mobilităţii 
forţei de muncă în cadrul economiei. 

O creştere a productivităţii naţionale superioară celei înregistrate 
de partenerii comerciali conduce la o apreciere a cursului real de schimb. 
Această apreciere poate fi generată de o apreciere a cursului nominal de 
schimb sau de o inflaţie naţională mai ridicată. În vederea aderării la zona 
euro, ţările trebuie să îndeplinească criteriile de convergenţă referitoare la 
inflaţie şi la stabilitatea cursului de schimb nominal. Un efect B-S 
semnificativ poate conduce la adoptarea unor politici economice 
neadecvate unui proces susţinut de convergenţă reală. 

Putem spune ca Uniunea Europeană se confruntă cu următoarea 
problemă: concepută iniţial ca un club al ţărilor bogate sau mediu – 
bogate, ea va deschide porţile sale unor ţări mediu-sărace, precum 
România şi Bulgaria. Or, strategiile de ajungere din urmă (catching-up) 
sunt cu totul diferite de strategiile de stabilizare (Lazea, 2003). Dar, 
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indiferent de nivelul de dezvoltare, aceste ţări vor trebui să îndeplinească 
aceleaşi criterii de convergenţă nominală. 

Este interesant de analizat relaţia de interdependenţă dintre 
convergenţa reală şi convergenţa nominală. Progresele în îndeplinirea 
criteriilor de la Maastricht au influenţat variabilele economice reale, 
relaţia reciprocă fiind de asemenea valabilă. Cele două procese sunt 
complementare şi ar trebui urmărite în paralel, deoarece: 

1. Procesul de convergenţă reală influenţează variabilele 
nominale: 

 favorabil 
• Reformele structurale impulsionează convergenţa PIB-ului/ 

locuitor, ceea ce conduce la o creştere neinflaţionistă a salariilor; deter-
mină de asemenea o creştere a veniturilor, o majorare a încasărilor fiscale 
şi prin urmare o consolidare fiscală. 

• Convergenţa nivelului productivităţii determină reducerea 
costurilor, accelerând dezinflaţia în sectorul bunurilor comercializabile.  

 nefavorabil 
• Diferenţele de productivitate între sectorul bunurilor 

comercializabile şi cel al bunurilor necomercializabile (efectul Balassa-
Samuleson), în condiţiile unor creşteri salariale uniforme, va genera 
persistenţa unui nivel mai ridicat al inflaţiei (convergenţa preţurilor 
bunurilor necomercializabile cu UE, care nu este susţinută de creşterea 
productivităţii).  

• O convergenţă reală rapidă (în condiţiile presiunilor inflaţioniste) 
va presupune adoptarea unei politici monetare restrictive. 

2. Procesul de convergenţă nominală influenţează variabilele 
reale: 

 favorabil 
• Reducerea ratei inflaţiei şi a ratei dobânzii (pentru a respecta 

criteriile de la Maastricht) determină o creştere a investiţiilor şi prin 
urmare a PIB-ului. Evidentele empirice sugerează că, în condiţiile unei 
rate reduse a inflaţiei, performanţele economice sunt mai bune decât cu o 
inflaţie moderată. În plus, reducerea ratei inflaţiei accelerează procesul de 
convergenţă a salariilor. 

• O rată de schimb stabilă a monedei naţionale (care să fluctueze 
într-o marjă stabilită) determină o creştere a ISD-urilor şi a exporturilor (a 
gradului de deschidere) cu implicaţii favorabile asupra procesului de 
convergenţă reală). 
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 nefavorabil 
• Impunerea respectării criteriilor de la Maastricht (mai ales în 

ceea ce priveşte deficitul bugetar şi datoria publică) poate afecta procesul 
de convergenţă a economiilor în care nivelul investiţiilor este redus; 
existenţa unor deficite bugetare sustenabile (deşi mai mari decât 3 % din 
PIB) poate contribui la adaptarea structurală mai rapidă a acestor 
economii la cerinţele UE. 

• Prin reducerea ratei inflaţiei, rata reală a dobânzii se majorează, 
atrage capitaluri externe, moneda se apreciază, iar exporturile nete se 
reduc (efectul de crowding-out extern) (Dinu et al, 2004). 

Analizând criteriile de la Maastricht, s-a demonstrat că două dintre 
criterii: criteriul inflaţiei şi criteriul cursului de schimb intră în 
contradicţie, în condiţiile în care ţările trebuie să facă faţă şi procesului de 
„catch-up”. 

 Aşa cum s-a observat din analiza altor economii, pe parcursul 
perioadei de „catch-up”, impactul creşterii productivităţii în sectorul 
„tradable” asupra inflaţiei depinde de regimul cursului de schimb din ţara 
respectivă:  

 Cursul de schimb fix: creşterea productivităţii în sectorul 
„tradable”, neînsoţită de o creşterea a productivităţii în sectorul „non-
tradable”, dar însoţită de o creştere similară a salariilor în acest sector va 
duce la creşterea IPC, deci a inflaţiei. 

 Cursul de schimb flexibil: diferenţele de productivitate între 
cele două sectoare, în condiţiile menţinerii constante a preţurilor în 
sectorul „non-tradable”, se vor reflecta în aprecierea nominală a cursului 
de schimb. 

În concluzie, indiferent de regimul cursului de schimb stabilit de 
către o ţară, impactul câştigurilor relative de productivitate în sectorele 
„tradable” şi „non-tradable” asupra cursului de schimb real este acelaşi 
(de apreciere a monedei naţionale în termeni reali). 

Din cele prezentate mai sus se poate observa contradicţia între 
criteriul inflaţiei şi criteriul cursului de schimb prevăzute în Tratatul de la 
Maastricht. De asemenea, se poate observa contradicţia dintre criteriile 
de convergenţă reală şi nominală pentru ţările care vor să se alăture, cât 
mai repede, la Uniunea Economică şi Monetară. 

Aderarea la UEM a noilor ţări membre implică găsirea celui mai 
favorabil compromis între convergenţa reală şi convergenţa nominală, în 
condiţiile în care după cei doi ani de ERM2 o ţară trebuie să îndeplinească 
în totalitate criteriile de la Maastricht. Buitte şi Grafe (2002) estimează că 
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efectul Balassa-Samuelson (B-S) determină o apreciere medie anuală a 
monedei între 1,5% şi 2,5% pentru ţările din centrul Europei; considerând 
şi impactul reducerii costurilor capitalului asupra productivităţii şi 
salariilor din sectoarele care produc bunuri comercializabile, impactul 
efectului B-S ar fi de aproximativ 3,5% pe an. În consecinţă, ERM2 oferă 
o flexibilitate ridicată pentru a atenua acest efect. În cazul în care efectul 
B-S este semnificativ, autorităţile din ţările cu o rată de schimb fixă pot fi 
constrânse să menţină politici monetare şi fiscale foarte restrictive pentru 
a ajunge la inflaţia impusă de Tratatul de la Maastricht, reducându-şi 
astfel rata de creştere economică. Pe de altă parte, autorităţile din ţările cu 
o rată de schimb flexibilă pot fi constrânse să permită o apreciere rapidă a 
ratei de schimb, aceasta conducând la atragerea capitalurilor speculative 
şi la afectarea competivităţii. 

 Iniţial, convergenţa nominală poate genera o reducere a 
performanţelor; însă îndeplinirea în totalitate a criteriilor de la Maastricht 
este în măsură să asigure o mai mare stabilitate macroeconomică, ceea ce 
va crea premisele unei rate de creştere economică superioare. Cu cât 
flexibilitatea unei economii este mai ridicată, cu atât adaptarea la un nou 
regim macroeconomic este mai rapidă, ceea ce reduce perioada în care 
economia înregistrează o reducere a performanţei. 

 
Soluţii pentru rezolvarea conflictului  
 
Una din problemele majore ale ţărilor din Europa Centrală şi de 

Est este decalajul mare dintre nivelul de dezvoltare economică al acestora 
şi nivelul de dezvoltare al ţărilor din UE-15 (PIB/loc., venit/loc., salariu 
mediu etc.). Deci necesitatea unei creşteri economice reale este evidentă. 
Dar aceasta va conduce la manifestarea efectului Balassa-Samuelson. 
Manifestarea lui face ca îndeplinirea simultană a criteriilor inflaţie şi curs 
de schimb în condiţiile realizării unei creşteri economice să fie 
imposibilă. Care ar fi soluţiile pentru ieşirea din acest impas? Propunem 2 
soluţii: 

1. Impunerea unei politici fiscale restrictive; 
2. Aprecierea nominală a cursului de schimb în ERM II. 
În cazul alegerii primei variante, ştim că politica monetară nu 

poate acţiona de una singură pentru realizarea convergenţei nominale şi 
reale cu UE. Politicile monetară şi fiscală trebuie coordonate pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv (Mishkin, 2000). Halpern şi Wyplosz (2001) 
au sugerat că factorii care acţionează asupra preţurilor bunurilor din 
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sectorul „non-tradable” nu sunt doar factori care ţin de ofertă 
(productivitatea), ci şi factori care ţin de cerere. Creşterea productivităţii 
în sectorul „tradable” nu are ca efect doar creşterea indicelui preţurilor de 
consum, ci şi creşterea veniturilor, prin urmare şi a consumului. În aceste 
condiţii, preţurile relative ale bunurilor „tradable” şi „non-tradable” pot fi 
influenţate în mod diferit de către consumul privat: 

a) Cererea pentru bunurile „tradable” creşte în aceeaşi măsură 
ca cererea pentru bunurile „non-tradable”: în acest caz, efectul cererii 
este neutru, diferenţa de preţuri fiind datorată doar efectului ofertă;  

b) Cererea pentru bunurile „tradable” creşte într-o măsură mai 
mare decât cea pentru bunurile „non-tradable”: în acest caz, efectul 
ofertă este compensat de efectul cerere (efectul Balassa-Samuelson se 
manifestă mai puţin); 

c) Cererea pentru bunurile „tradable” creşte într-o măsură mai 
mică decât cea pentru bunurile „non-tradable”: în acest caz, efectul 
Balassa-Samuelson se accentuează. 

     Luând în calcul toate aceste efecte, Halpern şi Wyplosz 
argumentează că, de obicei, o creştere a veniturilor duce la o creştere mai 
mare a cererii pentru servicii şi, de aici, vom asista la o accentuare a 
efectului Balassa-Samuelson.  

Blocarea creşterii cererii pentru servicii ar putea fi realizată printr-o 
impozitare mai mare a veniturilor, ceea ce va contribui la reducerea 
presiunilor inflaţioniste. O măsură alternativă ar fi reducerea  cererii 
guvernamentale pentru bunurile „non-tradable”. Aceste măsuri aferente 
unei politici fiscale restrictive vor duce la diminuarea impactului inflaţiei 
fără afectarea cursului de schimb.  

În consecinţă, restrictivitatea fiscală permite îndeplinirea tuturor 
criteriilor de convergenţă nominală cu costul unei reduceri a cererii 
agregate. De altfel, o astfel de politică poate fi utilizată cu succes în 
controlul capitalurilor speculative. O politică fiscală restrictivă în timpul 
influxurilor de capital ajută la restrângerea cererii agregate şi la atenuarea 
creşterii preţurilor. Deci, ea poate limita aprecierea reală a cursului valutar 
(în special atunci când cea mai mare parte a cheltuielilor guvernamentale se 
datorează bunurilor necomercializabile), poate limita deficitul contului 
curent, poate descuraja influxurile suplimentare de capital (prin reducerea 
ratei dobânzii) şi poate creşte gradul de economisire. 
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Ajustare fiscală vs. ajustare cursului de schimb 
Tabelul 1 

Contracţia fiscală Aprecierea nominală 
- stabilitate ratelor de schimb (+) 
- sprijinirea consolidării fiscale (+) 
- reducerea considerabilă a producţiei (-) 

- reducerea într-o mică măsură a producţiei (+); 
- ajustarea fluxurilor de capitaluri pe termen scurt (+); 
- instabilitatea cursului de schimb (-) 

 
În cazul alegerii variantei a doua, aplicarea unei politici de 

apreciere a cursului de schimb nominal în ERM II ar putea furniza un 
mecanism de ajustare „natural” pentru diferenţialul de productivitate 
dintre sectorul „tradable” şi sectorul „non-tradable”, iar o intervenţie 
guvernamentală discreţionară n-ar mai fi necesară, aşa cum se întâmplă în 
cazul aplicării unei politici fiscale restrictive. Pierderile din cererea 
agregată ar putea fi evitate prin stabilirea unei astfel de politici. 

Această politică de apreciere a cursului de schimb în termeni nomi-
nali corespunde practic unei reinterpretări a criteriului curs de schimb din 
Tratatul de la Maastricht, fără o renegociere a acestuia. Înlocuirea politicii 
fiscale restrictive în ţările Europei Centrale şi de Est va conduce la o 
apreciere reală a monedei naţionale în perioada ERM II, în condiţiile 
menţinerii inflaţiei sub control. Chiar Comisia Europeană a semnalat că 
banda de fluctuaţie de + 15% presupusă de ERM II este suficient de largă 
pentru a permite statelor membre aplicarea unor politici macroeconomice 
corespunzătoare evoluţiei lor structurale şi necesităţilor specifice fiecărui 
stat, astfel încât să facă faţă cerinţelor criteriilor de la Maastricht. 

 

Analiza stadiului de pregătire a României privind integrarea  
în UE prin prisma teoriei zonelor monetare optime 
 

Adoptarea monedei comune (euro) a ridicat o serie de temeri. 
Pentru a ajunge la introducerea monedei euro, România trebuie mai întâi 
să adere la Uniunea Europeană, iar acest lucru ar trebui să fie prioritar. 
Fără o economie compatibilă cu cele europene, nu vom putea respecta 
criteriile de convergenţă la Uniunea Economică şi Monetară. 

Aderarea la zona euro nu se va realiza decât după îndeplinirea în 
totalitate a criteriilor de convergenţă nominală, stabilite la Maastricht, 
referitoare la rata inflaţiei, rata dobânzii pe termen lung, deficitul  bugetar 
şi datoria publică, precum şi la stabilitatea cursului de schimb nominal.  
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Calendar privind integrarea în zona euro 
Tabelul 2 

Ţara Data intrării 
în UE 

Data intrării în ERM II 
(obiectiv) 

Data-ţintă pentru 
intrarea în zona euro 

Polonia 2004 2006 2009-2010 
Rep. Cehă 2004 2006-2007 2009-2010 
Slovacia 2004 2006 (prima jumătate) 2008-2009 
Ungaria 2004 2007-2008 2010-2011 
România 2007 2010-2012 2012-2014 

Sursa: www.bnro.ro, 2006 
 
Este important de precizat încă de la început că adoptarea monedei 

euro nu trebuie tratată de niciuna dintre ţările „pretendente” şi , prin urmare, 
nici de ţara noastră, drept un scop în sine. Cel mai important lucru de realizat 
acum pentru România este legat de recuperarea decalajelor în domeniul 
economiei reale, pentru a asigura succesul adoptării monedei unice; adoptarea 
monedei unice într-un moment nepotrivit poate avea urmări mai mult 
negative decât pozitive.  

 

Argumente pro şi contra unei euroizări rapide 
Tabelul 3 

             Argumente pro                 Argumente contra 
Încredere sporită a investitorilor străini Efectul Balassa-Samuelson şi necesitatea 

convergenţei reale 
Reducerea dobânzilor interne la niveluri 
foarte scăzute 

Existenţa unor şocuri asimetrice într-o 
economie încă nesincronizată, cum este 
cea a României 

Lipsirea politicienilor de un instrument de 
ajustare nominală şi obligarea lor de a 
se concentra asupra reformelor reale  

Eventuala opoziţie din partea Bruxelles şi a 
Frankfurt 

Sursa: Lazea, 2003. 
 
Conform teoriei zonelor monetare optime, ţările pot câştiga reciproc 

din deţinerea unei monede comune atunci când structurile lor economice sunt 
asemănătoare,  fără riscul ca unele dintre ele să fie afectate negativ în cazul 
unor şocuri asimetrice. Se înţelege că în cazul ţărilor mai puţin avansate care 
vor să adopte euro nu este indicat să renunţe la politica monetară proprie atât 
timp cât riscul apariţiei unor şocuri asimetrice este ridicat, întrucât adoptarea 
euro este urmărită în primul rând pentru beneficiile aduse, şi nu ca scop în 
sine. Pe de altă parte, politica BCE nu vizează particularităţile fiecărei 
economii, ea adresându-se unor structuri economice presupuse similare.  
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Etapele integrării României în UEM 
Tabelul 4 

1 ianuarie 2007 
– aderarea la UE 

Până la data de 1.01.2007 
- Îndeplinirea Criteriilor de la Copenhaga 
- Trecerea la referinţa euro 
- Legea privind modificarea statutului BNR 
- Liberalizarea contului de capital 
- Modificarea strategiei de politică monetară a BNR – trecerea 
la ţintirea inflaţiei 

Participarea la 
ERM II  

- Îndeplinirea criteriilor de la Maastricht 

2010-2011   - Adoptarea euro 
 
Vom analiza în continuare modul în care România respectă 

criteriile Zonelor Monetare Optime. 
Sincronizarea ciclurilor de afaceri. Pentru o ţară care îşi propune 

să adere la o ZMO, deosebit de importantă este sincronizarea ciclurilor de 
afaceri cu cel din economiile care constituie acea ZMO, în condiţiile în 
care ţara respectivă renunţă la propria politică monetară şi valutară. Cu 
cât sincronizarea este mai mare, cu atât costul asociat pierderii 
independenţei monetare este mai mic.      

În cazul României, se pare că există o slabă corelaţie a şocurilor cu 
zona euro, ceea ce presupune surse de asimetrie ce nu vor dispărea după 
intrarea în UEM. Acest lucru poate fi explicat prin mai mulţi factori, 
structura economiei detaşându-se prin importanţă. În structura sectorială a 
PIB-ului României, agricultura reprezintă aproximativ 12-14%, 
asemănător Bulgariei, dar de trei-patru ori mai mare decât în cazul ţărilor 
central-europene, în condiţiile în care media în UE este de 3%. În ceea ce 
priveşte populaţia ocupată în agricultură, aceasta are o pondere de 40%, 
de câteva ori mai mare decât în unele ţări central-europene. De asemenea, 
serviciile contribuie cu mai puţin de 50% din PIB, rezultat net inferior 
tuturor ţărilor vecine (Isărescu, 2004). Un asemenea tip de necorelare 
poate expune economia românească la şocuri asimetrice, agravând 
problema şomajului din mediul rural.  

Corelaţia ciclurilor de afaceri nu poate totuşi constitui un indiciu al 
performanţelor economice, deoarece în calculul acestei corelaţii sunt luate 
în considerare şi evoluţiile ratei medii de creştere economică. Astfel, 
pentru ţările baltice o corelaţie mai redusă poate fi explicată de tendinţa 
rapidă de recuperare a decalajelor de venituri în condiţiile în care 
economia zonei euro traversa o perioadă de recesiune (2001-2003). 
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Gradul de deschidere a economiei. România avea, în 2003, un 
grad de deschidere a economiei de 80,4% faţă de 70,6% în 2000. Cu toate 
acestea, economia României este mai puţin deschisă decât economia 
Ungariei, Slovaciei sau Cehiei, dar un grad mai mare decât al Poloniei. 

Se apreciază (Isărescu, 2004) că în următorii ani ponderile 
exportului şi importului în PIB vor continua să crească, iar economia 
României va deveni foarte deschisă, similară ţărilor  de mărime mică şi 
mijlocie din UE.  În ceea ce priveşte ponderea comerţului cu UE în totalul 
comerţului exterior, România a avut în ultimii 3 ani o pondere de  aproape 
68% la exporturi şi de aproximativ 58% la importuri. Problema este că în 
timp ce comerţul Ungariei, de exemplu, se bazează pe autovehicule, 
bunuri electrocasnice şi tehnică de calcul, cel al României se bazează 
mult pe produse cu grad redus de prelucrare (confecţii, mobilier, produse 
metalurgice). Soluţia din acest punct de vedere este, desigur, atragerea de 
investiţii străine în domenii cu valoare adăugată mare. 

   

Gradul de deschidere a economiei 
Tabelul 5 

     (export  + import)/PIB  
 2000 2001 2002 2003 
Cehia   143% 144,2% 132,7% 134,4% 
Ungaria 153,6% 150,2% 131,1% 134,6% 
Polonia 63,1% 59,8% 63,3% 72,6% 
Slovenia 116,6% 116,5% 114,2% 114,6% 
Slovacia 146,0% 156,5% 152,7% 157,6% 
Bulgaria 116,8% 118,7% 112,9% 116,8% 
România 70,6% 74,5% 76,5% 80,4% 

Sursa: www.bnro.ro, Eurostat, 2005. 
 
Mobilitatea forţei de muncă. Printre criteriile prioritare subliniate 

de Mundell regăsim şi mobilitatea forţei de muncă, precum şi rigiditatea 
preţurilor, respectiv a salariilor.  

Numărul românilor care pleacă în străinătate este din ce în ce mai 
mare, iar acest lucru nu se întâmplă din cauza unor eventuale şocuri 
asimetrice, ci, desigur, din cauza problemelor structurale ale economiei 
româneşti. Aici este necesar să facem distincţia între migraţia pe termen 
scurt şi cei care migrează pe perioade de timp lungi şi medii. 

Conform Organizaţiei Internaţionale a Muncii, românii au, pe 
termen scurt, o înclinaţie mare de a se deplasa în vederea căutării unui loc 
de muncă şi cea mai ridicată înclinaţie de a migra pentru perioade de 
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angajare medii (câţiva ani), faţă de cetăţenii din fostele state comuniste. 
Intenţiile de a migra pe termen lung pe baze permanente sunt cele mai 
ridicate în România în comparaţie cu celelalte ţări din ECE. Astfel de 
rezultate indică creşterea intensităţii mişcărilor oscilatorii ca strategie de 
căutare a unor venituri mai mari. 

Rigiditatea salariilor şi preţurilor. În ceea ce priveşte acest 
criteriu, România este una dintre ţările cu probleme. În rapoartele 
Fondului Monetar Internaţional cu privire la România, se arată că 
fenomenul creşterilor salariale nejustificate de creşterea productivităţii 
muncii a reprezentat principala sursă a inflaţiei, ţara noastră încălcând în 
mai multe rânduri angajamentele referitoare la promovarea unei politici 
salariale prudente. În eventualitatea manifestării unor şocuri negative, 
România va avea probleme structurale, ajustările urmând să se realizeze 
prin politici monetare şi valutare. Astfel, până când problemele de această 
natură  nu vor fi rezolvate, integrarea României nu ar putea constitui un 
succes, costurile renunţării la instrumentele de ajustare mai sus amintite 
fiind mult prea mari (Grosu, Socol, 2003). 

Dezvoltarea sistemului financiar. În literatura de specialitate există 
puncte de vedere conform cărora în România ar exista anumite limite 
naturale ale extinderii pieţei de capital şi ale mijlocirii financiare prin 
intermediului sistemului bancar (Dăianu, Voinea, 2002). Instituţiile 
financiare internaţionale au apreciat însă existenţa unor progrese în 
sistemul financiar. Astfel, ratele dobânzii s-au redus pe fondul reducerii 
inflaţiei şi al creşterii cererii pentru moneda naţională, s-au redus 
împrumuturile neperformante în sistemul bancar. Cu toate astea, folosind 
drept criteriu de clasificare dezvoltarea sistemului financiar, România se 
poziţionează pe ultimul loc (după Lituania, Estonia, Cehia, Slovenia, 
Letonia, Slovacia, Bulgaria, Polonia, Ungaria) (Grosu, Socol, 2003).  

 
Concluzii 
 
Este esenţial ca reformele principale (restructurarea, privatizarea, 

politica salarială, mobilitatea forţei de muncă, politica fiscală) să fie 
abordate înainte, şi nu după intrarea în ERM-2 (sau în zona euro). Acolo, 
sprijinul este potenţial mai mare, dar şi costurile unui eventual eşec se 
multiplică exponenţial (Lazea, 2003). 

Problema Zonelor Monetare Optime rămâne una controversată. 
Rămân câteva întrebări ce nu şi-au găsit un răspuns adecvat. Există un 



România în Uniunea Europeană. Potenţialul de convergenţă 

 

360

360

anumit prag limită privind respectarea ex ante a proprietăţilor Zonelor 
Monetare Optime de la care efectele pozitive ale monedei unice se 
răsfrâng asupra tuturor partenerilor? Ţările care nu îndeplinesc – ex-ante 
– de o manieră rezonabilă proprietăţile zonelor monetare optime vor 
înregistra automat beneficii prin adâncirea integrării – ex-post – sau 
trebuie să respecte anumite condiţionalităţi? O zonă monetară optimă se 
formează pentru că ţările vor să crească schimburile comerciale sau 
integrarea comercială va începe şi se va adânci din ce în ce mai mult 
odată cu crearea zonei monetare optime? Se pot reconcilia paradigmele 
legate de specializarea şi endogenitatea ZMO? Evidenţele empirice încă 
nu au găsit un răspuns pentru toate aceste întrebări.   

Pe termen lung însă, o uniune monetară între toate ţările UE este 
inevitabilă ca urmare a creşterii gradului de integrare economică, chiar 
dacă îi expune pe participanţi la anumite riscuri economice (de Grauwe, 
2003). Pe de altă parte, aderarea la UEM este în ultimă instanţă o decizie 
politică. Voinţa politică de integrare este văzută de unii economişti drept 
cea mai importantă condiţie pentru adoptarea unei monede unice, istoria 
uniunilor monetare arătând că acestea au fost precedate de uniuni politice. 
Succesul unei uniuni monetare depinde de compatibilitatea preferinţelor 
pentru creştere, stabilitatea preţurilor sau ocupare, precum şi de abilitatea 
de a realiza compromisul între aceste obiective. În condiţiile în care nu 
există consensul politic pentru obiective comune de politică economică, 
uniunea monetară ar avea de suferit.  
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Abstract. The new European System of Accounts (ESA95) has 

been an important step forward in getting harmonized definitions and 
accounting rules and more detailed national accounts for the European 
Union and its Member States. National Accounts provide time series for 
observing changes in the overall effective tax burden and a coherent 
framework for matching tax revenues with income flow data and 
economic aggregates. It is not possible to obtain a good picture of where 
in the economy the tax burden falls by looking solely at standard 
classifications of taxes. Therefore a broad classification into three 
economic functions (i.e. consumption, labour and capital) has been made. 
National accounts have been used to derive information on the 
corresponding aggregate bases that could potentially be taxed in the 
economy, in order to calculate implicit tax rates (ITRs) for consumption, 
labour and capital. ITRs measure the average effective tax burden on the 
different types of income or activity in the economy. They do not measure 
the final incidence of taxes that can be shifted from one activity to another 
via behavioural effects. It is also evident that these potential tax bases do 
not measure the actual tax bases as defined in the legislation. In practice 
it is sometimes not straightforward to link developments in the implicit tax 
rates to tax policy changes. For the moment a classification of taxes by 
economic function is only available for the old Member States of EU-15. 
Such classification leads inevitably to certain simplifications and rather 
hybrid categories. The exercise is currently complicated by the fact that 
the tax data are not always recorded in sufficient detail to identify 
individual taxes and allocate them to the corresponding categories. A key 
methodological problem for classifying tax revenue across the economic 
functions is that some taxes relate to multiple sources of economic income 
or activities. This holds notably for personal income tax (which is 
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typically broadly based), and also for some other taxes (e.g. local 
business taxes or energy taxes). Estimates from national tax departments 
have been used to make the relevant allocations of taxes, whenever this 
was feasible. 

 
Key words: European System of Accounts;  harmonized 

definitions; national accounts; tax burden; taxes. 
 

 

 
Evaluarea şi monitorizarea structurilor sistemelor de taxare şi 

reformele variate ale impozitelor în Uniunea Europeană au nevoie de un 
sistem de încredere, coerent şi bine pus la punct de indicatori  care să  
reprezinte structurile diverselor sisteme de impozitare în statele membre.  

Conturile naţionale satisfac criteriile de încredere şi coerenţă 
necesare asigurării comparabilităţii datelor, fiind din ce în ce mai folosite 
în realizarea politicilor UE (resurse proprii pentru bugetul UE, alocarea 
Fondurilor Structurale şi de Coeziune, Pactul de Stabilitate şi Creştere 
etc.). Ele furnizează observarea schimbărilor în povara de ansamblu a 
impozitelor efective, dar şi un cadru coerent pentru corelarea veniturilor 
fiscale la nivelul Uniunii Europene cu datele furnizate de statele membre.  

Cu toată diversitatea sistemelor de impozitare şi a schemelor 
diferite de protecţie socială existente la nivelul UE, Sistemul European de 
Conturi (ESA 95) permite o modalitate destul de eficientă de armonizare 
fiscală. Astfel, Oficiul de Statistică al Comunităţii Europene practică o 
clasificare a veniturilor fiscale în conformitate cu aşa-numitele „funcţii 
economice”, şi anume: consum, muncă şi capital. Această clasificare 
oferă un indiciu al legăturii dintre performanţele fiscale şi distribuţia 
parametrilor veniturilor, relevanţi pentru impozitare.  

Ratele impozitării implicite pentru consum, muncă şi capital măsoară 
media efectivă sau actuală  a impozitelor pe diverse tipuri de venituri sau 
activităţi economice. În acest cadru, capitalul este definit într-un sens larg, 
incluzând toate investiţiile sectorului privat şi activităţile de economisire .  

Prin urmare, conturile naţionale furnizează un cadru consistent şi 
coerent pentru a compara funcţiile economice şi, implicit, a compara 
veniturile fiscale prelevate în cadrul fiecărui stat membru al Uniunii 
Europene. Totuşi trebuie reţinut faptul că baza de impozitare derivată din 
conturile naţionale nu corespunde cu baza de impozitare curentă. Conturile 
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naţionale sunt în anumite cazuri mai înguste (omiţând câştigurile de capital, 
de exemplu), iar în alte cazuri sunt mai largi (excluzând anumite deduceri).  

Totodată, ratele de impozitare implicite diferă de alte calcule ale 
ratelor efective de impozitare care, pe de o parte, folosind legislaţia în 
vigoare în fiecare stat membru al Uniunii Europene, simulează povara 
taxelor generată de un anumit sistem de impozitare, iar, pe de altă parte, 
poate fi legată de un anumit comportament individual. De asemenea, nu 
permit identificarea oricărei schimbări în taxarea diverselor venituri şi 
activităţi economice.  

În conformitate cu ESA 95, impozitele şi contribuţiile sociale ar 
trebui să fie stabilite la nivelul lor maxim, fără să existe distorsiuni între 
nivelul prognozărilor şi cel al încasărilor fiscale. În sprijinul acestui 
principiu, se pot utiliza 2 variante: 

- varianta „time adjusted cash”, caz în care venitul fiscal se 
atribuie bugetului de stat sau local, după caz, în momentul în care  
activitatea a luat naştere (situaţie care se aplică veniturilor care sunt 
impuse prin stopaj la sursă şi în care nu este necesară niciun fel de 
ajustare a bazei de impozitare); 

- varianta bazată pe declaraţia de impunere, caz în care este 
necesară o ajustare între sumele stabilite cu titlu de impozit şi sumele 
efective care se vor vărsa la buget (situaţie care apare, de regulă, ca 
urmare a sistemelor de deducere ce îi permit contribuabilului o reducere a 
sumelor vărsate la buget). 

În acest din urmă caz, considerăm că sumele declarate, dar 
improbabil de a fi colectate trebuie eliminate din cadrul veniturilor fiscale 
obligatorii (prevăzute de clasificaţia codurilor ESA 95), întrucât datele 
furnizate de statele membre pot fi distorsionate. Acest lucru se poate realiza 
fie prin folosirea unui coeficient fiscal specific bazat pe experienţele trecute, 
fie prin înregistrarea acestor sume ca transferuri de capital către diverşi 
beneficiari, persoane fizice sau juridice, transferuri care fac obiectul unei 
politici de protecţie socială diferită de la un stat la altul. 

Pentru a se forma o imagine mai amplă asupra noţiunii de venituri 
fiscale obligatorii, în înţelesul ESA 95, considerăm necesar a prezenta, în 
mod schematic şi succint, clasificarea impozitelor. 

Conform clasificaţiei codurilor ESA 95, veniturile fiscale prelevate 
de statele europene sunt împărţite, pe de o parte, în 3 mari categorii: taxe 
de producţie şi importuri (impozite indirecte), impozite pe venit şi pe 
avere (impozite directe) şi contribuţii sociale, iar, pe de altă parte, sunt 
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împărţite în funcţie de nivelul guvernamental la care se încasează efectiv 
impozitele şi taxele. 

În tabelul nr. 1 sunt prezentate categoriile de impozite şi contribuţii 
sociale pe care statele membre au fost de acord să le furnizeze pe o bază 
armonizată şi pe baza codurilor folosite de ESA95. Acesta reprezintă 
denominatorul comun pentru veniturilor fiscale armonizate, urmând ca 
oficiile naţionale de statistică să ofere, în caz de nevoie, mai multe detalii 
despre taxele individuale, specifice fiecărui stat în parte. 

 

Prezentare schematică a clasificării impozitelor şi 
contribuţiilor sociale, în conformitate cu ESA95 

Tabelul 1  
D2 Impozite pe producţie şi importuri 
    D21 Impozite pe produse 
        D211     Taxe pe valoarea adăugată 
        D212     Taxe pe importuri, excluzând TVA 
            D2121         Taxe vamale 
            D2122         Taxe pe importuri, excluzând TVA şi taxe vamale 
         D214     Taxe pe produse, exceptând TVA şi taxe pe importuri 
            D214A         Accize şi taxe pe consumaţie 
            D214B         Taxe de timbru 
            D214C         Taxe pe tranzacţii financiare şi de capital 
           D214D         Taxe de înregistrare 
           D214E         Taxe pe distracţie 
           D214F         Taxe pe loterii, jocuri de noroc şi pariuri 
           D214G         Taxe pe poliţele de asigurare 
          D214H         Alte taxe pe anumite servicii 
          D214I         Taxe generale pe vânzări şi taxe pe cifra de afaceri 
          D214J          Profituri ale monopolurilor fiscale 
          D214K                 Alte taxe pe produse 
  D29 Alte taxe de producţie 
D5 Impozite curente pe venit şi pe avere 
    D51     Impozite pe venit 
   D59 Alte impozite curente 
       D59A     Impozite curente pe câştiguri  
       D59B     Impozite pe sondaje 
       D59C     Taxe de expediere 
      D59D     Plăţi ale persoanelor fizice pentru obţinerea de licenţe 
      D59E     Taxe pe tranzacţiile internaţionale 
      D59F     Alte taxe curente 
D91 Impozite pe capital 
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    D91A     Impozite pe transferurile de capital 
    D91B     Impunerile de capital 
    D91C     Alte impozite pe capital 
D611 Contribuţii sociale actuale 
    D6111     Contribuţii sociale ale angajatorilor 
          D61111         Contribuţii sociale obligatorii ale angajatorilor 
          D61112         Contribuţii sociale voluntare ale angajatorilor 
     D6112     Contribuţii sociale ale angajaţilor 
           D61121         Contribuţii sociale obligatorii ale angajaţilor 
           D61122         Contribuţii sociale voluntare ale angajaţilor 
    D6113     Contribuţii sociale ale persoanelor angajate singure sau 

neangajate 
        D61131         Contribuţii sociale obligatorii ale persoanelor angajate singure 

sau neangajate 
        D61132         Contribuţii sociale voluntare ale persoanelor angajate singure 

sau neangajate 
D612 Contribuţii sociale imputate 
D995 Transferuri de capital de la guverne către sectoarele importante, 

reprezentând taxe şi contribuţii sociale evaluate, dar puţin 
probabil a fi colectate 

Sursa: EUROSTAT, Statistics in Focus, Economy and Finance, nr. 3/2005, „Tax 
Revenue in EU Member States: Trend, Level and Structure 1995-2003”. 

 
Impozitele indirecte sunt definite ca taxe legate de producţie şi 

importuri (D2), adică reflectă o impunere obligatorie legată atât de producţia 
şi importul bunurilor şi serviciilor, cât şi de folosirea factorilor de producţie. 
Ele cuprind în componenţa lor TVA, taxele vamale, accizele şi alte taxe 
specifice asupra serviciilor (transport, asigurare etc.), dar şi asupra 
tranzacţiilor financiare şi de capital. De asemenea, includ taxele de producţie 
(D29), precum şi brevetele profesionale şi impozitele pe teren şi clădiri. 

Impozitele directe sunt definite ca taxe curente pe venit şi avere 
(D5), la care se adaugă impozitele pe câştiguri sub forma taxelor pe 
moşteniri sau taxelor pe cadouri şi impozitele pe capital (D91). Impozitul 
pe venit (D51) este o subcategorie ce include impozitul pe venitul 
personal şi impozitul pe venitul social. 

Contribuţiile sociale actuale (D611) includ în structura lor atât 
contribuţiile sociale obligatorii, cât şi cele voluntare plătibile la fondurile 
asigurărilor sociale sau la alte niveluri guvernamentale. 

De menţionat că situaţiile în care contribuţiile sociale voluntare 
sunt plătite variază considerabil, reflectând diferenţierile existente în 
legislaţia statelor membre. Totodată, contribuţiile sociale obligatorii 
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includ uneori contribuţii voluntare, din punct de vedere legal, dar care pot 
fi considerate obligatorii pentru majoritatea angajaţilor. În Danemarca, de 
exemplu, contribuţiile şomerilor sunt clasificate ca obligatorii, reflectând 
realitatea economică, deşi ele sunt voluntare din punct de vedere legal. 

Într-o abordare simplistă, contribuţiile sociale voluntare reprezintă o 
formă specifică de economii ale persoanelor fizice. O alternativă la plata 
acestor contribuţii ar fi aceea de a cumpăra acţiuni la un fond de investiţii 
privat. Tocmai pentru acest motiv, considerăm că ele nu ar trebui să fie 
privite ca o parte a presiunii fiscale suportate de statele membre. 

Contribuţiile sociale imputate angajatorilor (D612) corespund cu 
schemele de asigurări sociale furnizate de angajatori. Faptul că anumite 
beneficii sociale sunt plătite direct de angajatori, şi nu printr-o modalitate 
a fondurilor asigurărilor sociale, nu micşorează sub nicio formă caracterul 
lor ca beneficii sociale.  

Privind această definiţie, apreciem totuşi că includerea sau 
excluderea contribuţiilor sociale imputate din definiţia veniturilor fiscale 
obligatorii este destul de controversată. Un argument pentru includerea 
contribuţiilor sociale imputate este comparabilitatea de-a lungul timpului 
pentru ţările în care angajatorii nu mai plătesc contribuţiile sociale către 
un fond de asigurare socială şi, în loc, plătesc beneficii sociale angajaţilor 
(sub formă de pensii, de exemplu). Pe de altă parte, apreciem totuşi că, 
aceste contribuţii sociale nefiind bazate pe tranzacţii efective, metoda 
imputării ar putea prezenta erori destul de semnificative.  

Desigur, acesta nu este singurul aspect discutabil. Ţinând cont de 
marea diversitate a sistemelor fiscale şi a schemelor diferite de protecţie 
socială existente în Uniunea Europeană, este evident şi că opţiunile 
diferite de înregistrare pot afecta datele ţărilor (şi ne referim aici, cu 
precădere, la opţiunea de înregistrare D995 pe care doar câteva ţări 
europene o utilizează, cum ar fi, de exemplu, Danemarca, Spania, Franţa, 
Grecia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Marea Britanie). 

Gruparea impozitelor şi contribuţiilor sociale (tabelul 2) pe 
categorii economice: consum (impozite indirecte) şi cei doi factori de 
producţie – forţa de muncă şi capital (impozite directe) oferă indicii cu 
privire la efectul discriminator al sistemului de impozite, deşi incidenţa 
reală a impozitelor este greu de cuantificat.  

În mod evident, ponderea cea mai mare a impozitelor şi 
contribuţiilor sociale în statele UE este legată de forţa de muncă 
(impozitele pe venit + contribuţiile sociale), această pondere devansând 
detaşat încasările din impozitarea consumului şi capitalului.  
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Structura pe ansamblu a impozitelor şi taxelor în UE-25 şi SUA 
Tabelul 2  

 

– % din total – 
 UE  2004 SUA 2003 
 UE 25 UE 15  

Impozite indirecte (consum), din care: 36,9 33,4 15,8 
TVA 22,4 19,9 7,4 
Accize 14,5 13,5 8,4 
Impozite directe, din care: 31,2 32,2 52,0 
Impozit pe venit (muncă) 22,1 23,1 27,9 
Impozite pe capital 9,1 9,1 32,2 
Contribuţii obligatorii 31,9 34,4 24,1 
TOTAL 100,0 100,0 

Sursa:  www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction 
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Figura 1. Structura pe ansamblu a impozitelor 

 şi taxelor în UE-25 şi SUA (% din total) 
 
În noile state ce au aderat la 1 mai 2005 la UE, situaţia este însă 

alta: impozitarea consumului are o pondere ceva mai ridicată  în totalul 
încasărilor din impozite, echitatea fiscală fiind pusă serios la îndoială. 

Pentru statele ce compun UE 15, una din explicaţiile structurii 
impozitelor şi contribuţiilor sociale pe categorii economice este 
mobilitatea mult mai limitată a forţei de muncă şi, prin urmare, a bazei de 
impozitare, fiind astfel mai lesne de urmărit şi impozitat.  

Totodată, este un fapt recunoscut în UE că actuala structură a 
impozitelor şi contribuţiilor descurajează crearea de locuri de muncă. 
Povara fiscală mai mare pe forţa de muncă ridică costul acesteia şi 
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afectează cererea de forţă de muncă pe două căi: încurajează firmele să 
substituie munca cu capitalul într-o mai mare măsură decât cea 
determinată de schimbarea tehnologică; reduce profitabilitatea firmelor şi, 
ca urmare, determină micşorarea cererii de forţă de muncă. 

  
Structura fiscalităţii în statele membre ale Uniunii Europene şi în 

România (2004) 
Tabelul 3  

– % din total – 
Ţara Imp. 

indir. 
Imp. 

directe 
Contrib. 
obligat.  Ţara Imp. 

indir. 
Imp. 

directe 
Contrib. 
obligat. 

Austria 33,7 29,9 36,4  Suedia 34,0 36,4 29,6 
Belgia 28,8 36,5 34,6  Marea 

Britanie 
36,9 42,0 21,0 

Dane-
marca 

34,9 59,6 5,4  Cipru 49,4 29,4 21,2 

Finlanda 31,9 41,0 27,1  Cehia 31,4 27,0 41,6 
Franţa 34,1 25,8 40,2  Malta 40,8 35,5 23,8 

Germania 29,7 25,9 44,4  Estonia 39,6 26,1 34,5 
Grecia 37,2 23,3 39,5  Ungaria 42,3 25,0 32,7 
Irlanda 41,4 39,5 19,1  Letonia 39,4 29,1 31,5 
Italia 34,2 35,3 30,5  Lituania 41,5 28,2 30,3 

Luxem-
burg 

32,9 37,7 29,4  Polonia 41,8 19,7 38,5 

Olanda 33,8 29,3 36,9  Slovacia 36,9 23,2 39,8 
Portugalia 41,9 24,6 33,5  Slovenia 41,6 20,8 37,6 

Spania 33,7 29,6 36,7  România 42,8 28,6 28,6 
Sursa: www.worldwide-tax.com 

 
În ceea ce priveşte nivelul cotelor de impunere utilizate de statele 

membre ale Uniunii Europene, şi aici apar diferenţieri semnificative 
(tabelul 4). Cele mai ridicate cote pentru impunerea corporaţiilor se 
înregistrează în Franţa (35,43%), Olanda (34,5%), Malta (35%) şi Italia 
(33%). La polul opus se află Cipru (10-15%), Ungaria (16%), Lituania 
(15%) şi Letonia (16%). În ceea ce priveşte nivelul impunerii persoanelor 
fizice, situaţia este oarecum similară, în sensul că cele mai ridicate cote se 
înregistrează în statele membre ale UE-15, iar cele mai scăzute în noile 
ţări ce au aderat la 1 mai 2004. 
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Nivelul cotelor de impunere pe venituri şi pe companii  

în UE 25 şi în România 
Tabelul 4   

Nivelul cotelor de impunere pe 
companii (%) 

Nivelul cotelor de 
impunere pe venitul 

persoanelor fizice (%) 
TVA* Ţara 

2004 2005 2004 2005 2004 
Austria 34% 25% 21-50% 21-50% 20% 
Belgia 33% 34% 25-50% 25-50% 21% 
Danemarca 30% 30% 38-59% 18-26,5% 25% 
Finlanda 29% 29% 12-35% 10,5-33,5% 22% 
Franţa 34,3% 35,43% 10-49,6% 10-48% 19,6% 
Germania 27,9% 25% 19,9-48,5% 19,9-42% 16% 
Grecia 35% 35% 5-40% 5-40% 18% 
Irlanda 12,5% 12,5% 20-42% 20-42% 21% 
Italia 34% 33% 23-43% 23-43% 20% 
Luxemburg 30,38% 30% 6-38% 6-38% 15% 
Olanda 34,5% 34,5% 0-52% 0-52% 19% 
Portugalia 30% 27,5% 15-40% 15-40% 17% 
Spania 35% 35% 18-48% 15-45% 16% 
Suedia 28% 28% 20-60% 20-60% ... 
Marea 
Britanie 

30% 30% 0-40% 0-40% 17,5% 

Cipru 15% 15% 20-30% 20-30% 15% 
Cehia 31% 28% 15-32% 15-32% 19% 
Malta 35% 35% 15-35% 15-35% 18% 
Estonia 0% (pe profitul 

reinvestit) 
0% (pe profitul 
reinvestit) 

26% 26% 18% 

Ungaria 18% 16% 18-38% 18-38% 25% 
Letonia 19% 15% 25% 25% 18% 
Lituania 15% 15% 10-35% 10-35% 18% 
Polonia 27% 19% 19-40% 19-40% 22% 
Slovacia 19% 19% 19% 19% 19% 
Slovenia 25% 25% 17-50% 17-50% 20% 
România  25% 16% 18-40% 16% 19% 

* cota cea mai ridicată, la nivelul fiecărui stat. 
Sursa: www.worldwide-tax.com/ 
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Pentru România, adoptarea cotei unice de impozitare de 16%, cea 
mai redusă din regiune, a atras antipatia unor ţări ca Germania, Franţa sau 
Marea Britanie. Deşi mass-media româneşti au evitat să comenteze 
poziţiile apărute în cotidiane de largă circulaţie din ţări importante ale 
Uniunii Europene, reacţii negative au existat şi continuă să existe. 

Raţiunea introducerii cotei unice în România constă, cel puţin la 
nivel teoretic, în impulsionarea afacerilor, în vederea dezvoltării 
economice şi a creării de noi locuri de muncă. Prin urmare, finalitatea 
aplicării acestui tip de impozit nu este favorabilă doar patronului, care 
câştigă mai mult, ci şi angajatului, căruia i se oferă un loc de muncă şi un 
salariu decent. Pentru ca mecanismul să funcţioneze, este însă nevoie de 
un control fiscal dur şi de urmărirea îndeaproape a evoluţiei economiei.  

Indiscutabil, renunţarea la impunerea progresivă (care corespunde 
principiului  echităţii fiscale) şi introducerea cotei unice au stârnit o serie 
de reacţii pro şi contra. Lăsând la o parte polemicile, mai mult sau mai 
puţin politizate, în ce priveşte fiscalitatea locului de muncă în România, 
problema a fost şi a rămas nu impozitul propriu-zis pe venit, ci cotele 
ridicate ale contribuţiilor sociale. Reducerea impozitării propriu-zise pe 
câştigurile din muncă reprezintă, fără îndoială, o  grevare bine venită, dar 
să nu ne aşteptăm că aceasta să scoată la suprafaţă venituri din zona 
muncii la negru şi nici să producă o deplasare a salariilor scriptice dinspre 
zone cu salarii mici spre zone cu salarii superioare.  

Pentru că,  în cazul unor astfel de scoateri la suprafaţă sau 
deplasări, angajatorii ar trebui să plătească de fapt mult mai mult în contul 
contribuţiilor sociale. Şi având în vedere că aceste obligaţii sunt destul de 
ridicate, plăţile în plus ar surclasa câştigurile relative realizate prin 
reducerea implicată de o cotă unică a impozitului pe venit. 

 

Concluzii 
 

Evaluarea comparativă a sistemelor de impozitare în statele 
membre ale Uniunii Europene este necesară nu numai în scopul creionării 
unei pieţe interne bazate pe o anumită politică de impozitare a UE, dar şi 
în perspectiva coordonării politicilor economice, într-un sens mai larg. În 
ultimii ani, Comisia Europeană şi Consiliul European au pus accent pe 
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necesitatea de a reduce povara impozitelor pe munca desfăşurată, ca parte 
a unui ghid al strategiei europene pentru angajare. Monitorizarea 
veniturilor  fiscale la nivelul UE a devenit, de asemenea, mai sistematică 
în limitele Pactului de Stabilitate şi Creştere. Aşa cum s-a arătat pe 
parcursul lucrării, evaluarea şi monitorizarea structurilor sistemelor de 
taxare şi reformele variate ale impozitelor în Uniunea Europeană au 
nevoie de un sistem de încredere, coerent şi bine pus la punct de 
indicatori  care să  reprezinte structurile diverselor sisteme de impozitare 
în statele membre. În acest sens, conturile naţionale sunt cele care satisfac 
aceste criterii de încredere şi cele care furnizează observarea schimbărilor 
intervenite în structura fiscalităţii statelor membre.  

Este evident că, prin sistemul de impozitare, statele membre ale UE 
urmăresc evitarea concurenţei neloiale între ele. Diferenţele existente în 
sistemele de impozitare constituie însă o sursă de ineficienţă în 
funcţionarea pieţei unice, dar şi o premisă a îngrădirii competiţiei fiscale 
ce poate deveni dăunătoare pentru finanţele statelor membre. Pe de altă 
parte, cu toate aceste diferenţe, Comisia Europeană este de părere că nu 
este nevoie de o armonizare transfrontalieră a taxelor statelor membre. 
Statele membre sunt libere să îşi aleagă sistemele de impunere pe care le 
consideră cele mai potrivite şi conforme cu preferinţele lor, cu condiţia să 
respecte regulile comunitare.  

Pentru a-şi păstra economiile atractive, multe dintre noile state 
membre au răspuns prin reducerea generală a impozitelor, atât pentru 
investitorii locali, cât şi pentru cei străini. Din moment ce aceste reduceri 
nu sunt discriminatorii, iar politica fiscală rămâne un atribut exclusiv al 
guvernelor naţionale, Uniunea Europeană nu poate şi nu ar trebui să facă 
nimic în acest sens, chiar dacă opinia generală este că statele est-europene 
practică dumping-ul fiscal. Totuşi, nu trebuie pierdut din vedere nici 
faptul că fiscalitatea scăzută nu este suficientă pentru a crea locuri de 
muncă, iar investitorii străini nu absorb şomajul decât dacă statul are 
programe stabilite în acest sens. 
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Abstract. Nowadays, the whole world is trying to implement 

efficiently the Basel II, this moment being foreseen for 2006. In general, 
the banks consider that the frame established by Basel II, is having a 
positive effect over the increasing of the competitional capacity of the 
banks meeting the internal goals of the departments for risk’s 
management. The main problem central and east European banks face is 
the still quite long way until complete compatibility with the Basel II 
requires and the lack of funding and expertise. With all these troubles, 
some of the central and east European banks decided to invest and adopt 
directly the internal risk based model suggested by the Basel II. For 
central and East European banks applying the Basel Agreement will 
represent a test of their integration abilities into a large financial 
European market and then a global one. The important economic and 
political changes that happened lately in the central and eastern Europe 
(CEE) represent a unique base for Basel II implementation. The joint of 
G10 at the European Union in may 2004, and that of Romania and 
Bulgaria in 2007, as also the strong economic growth from the last period 
encouraged international banks to create networks in the area. Plus, the 
local market has an extraordinary potential :it is still under-banked and 
the request for financial products has risen spectacularly, especially in 
2003, 2004. The retail bank divisions have had high rates of growth and 
prognosis show that this evolution will continue in the future. The 
potential of the area it is demonstrated by Romania where the credit 
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consume increased with 300% in 2003 comparing to 2002. Banking 
infrastructure is also in full development by creating credit office. That is 
why, a great part of national banking assets are already owned by far-
reaching regional or international banks. The largest banks from the CEE 
countries are already owned by international banks and the process will 
continue with banks privatization from Albany, Bulgaria and Serbia. The 
UE committee finalized an adjustment proposal of the international banks 
capital rules to the European needs. 

 
Key words: Basel II; banks privatization; CEE countries; 

international banks. 
 

 

 
În prezent, în lume se întreprind demersuri pentru a se asigura 

implementarea efectivă a Basel II, momentul prevăzut fiind anul 2006. 
Uniunea Europeană este foarte activă în acest proces, declarând că este pe 
cale să pună la punct un cadru care să fie aplicat tuturor băncilor comunitare 
şi care să aibă la bază Basel II. 

 
Conţinutul Acordului Basel II 
 
Primul acord Basel din 1998 a stabilit un raport de minimum 8% între 

capitalurile proprii şi expunerea băncii. Practica a demonstrat însă ca între 
nivelul capitalului şi risc este dificil de stabilit un raport, pot exista situaţii 
când riscurile asumate de bănci sunt mici şi limita de 8% devine costisitoare 
şi situaţii când limita nu este suficientă dacă băncile se expun la riscuri 
semnificative.  

Noul acord conştientizează mult mai bine riscurile cu care se confruntă 
băncile, cuprinzând şi alte riscuri decât cele de credit şi de piaţă. Acest lucru 
semnalează importanţa care este acordată acestor riscuri, în sensul că 
manifestarea lor poate cauza băncilor pierderi semnificative. Atenţia noului 
acord este, deci, îndreptată spre riscul operaţional cu care se confruntă 
băncile. Noua structură a acordului are la bază trei piloni. 
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Pilonul I vizează cerinţele minime de capital. Se are în vedere în 
primul rând îmbunătăţirea primului Acord Baasel prin luarea în considerare a 
riscului operaţional (fraude, crize sistemice) şi a riscului de piaţă. În al doilea 
rând, riscul de credit trebuie să fie evaluat de către bănci prin utilizarea unor 
metode diferite de calcul în funcţie de cerinţele proprii (sisteme interne de 
rating). În acest sens sunt avute în vedere patru posibilităţi de abordare pentru 
măsurarea riscului operaţional: Indicatori de bază, Abordarea standard, 
Abordarea fundamentală bazată pe rating-uri interne şi Abordarea avansată 
bazată pe rating-uri interne, ultimele două intrând în categoria Evaluare 
internă. 

Pilonul II se referă la supravegherea procesului intern de evaluare şi a 
capitalului. Se urmăreşte întărirea controlului pe care băncile centrale îl pot 
avea asupra băncilor comerciale, luând în considerare strategiile active şi 
riscurile excesive pe care şi le pot asuma companiile. Băncile centrale vor 
avea puteri discreţionare în a stabili dacă o bancă are suficiente resurse 
necesare pentru intermedierea bancară şi poate stabili cerinţe mai mari decât 
raportul minim convenit (adică rezerve mai mari sau mai mici în funcţie de 
profilul de risc al instituţiei bancare). Sunt avute în vedere patru principii: 

- băncile să-şi evalueze cerinţele de capital în raport cu riscurile; 
- supraveghetorul să analizeze dacă banca deţine un nivel al 

capitalului adecvat; 
- se aşteaptă ca băncile să opereze cu un nivel al capitalului peste rata 

minimă; 
- supraveghetorul să identifice la timp problemele şi să ia imediat 

măsuri pentru remedierea lor. 
Pilonul III vizează disciplina şi transparenţa pieţei. Transparenţa din 

partea băncilor duce la o mai bună înţelegere în rândul participanţilor la piaţă 
a calităţii managementului unei bănci şi a profilului de risc al acesteia. De 
pildă, băncile ar trebui să publice semestrial informaţii legate de creanţe 
nerecuperate. Transparenţa va fi în avantajul investitorilor, al deponenţilor şi 
chiar al băncilor, ajutând la menţinerea stabilităţii şi a eficienţei operaţiilor pe 
pieţele de capital. 
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Impactul asupra băncilor est-europene 
 
Pentru băncile din Europa Centrală şi de Est, aplicarea Acordului de la 

Basel va constitui un test al capacităţii lor de integrare într-o piaţă financiară 
lărgită, europeană şi apoi mondială. Importantele schimbări economice şi 
politice prin care au trecut ţările din Europa Centrală şi de Est (ECE) în ultima 
perioadă constituie un fundal unic pentru implementarea Basel II. Aderarea 
grupului celor zece la Uniunea Europeană în mai 2004, şi a României şi 
Bulgariei în 2007, precum şi creşterea economică puternică din ultima 
perioadă au încurajat băncile internaţionale să îşi creeze reţele în zonă.  

În plus, piaţa locală are un potenţial extraordinar: este încă 
subbancarizata şi cererea de produse financiare a crescut spectaculos, mai ales 
în 2003 şi 2004. Diviziile de retail ale băncilor au avut rate înalte de creştere, 
şi prognozele arată că această evoluţie va continua şi în viitor. Potenţialul 
zonei este demonstrat de România, unde creditul de consum a crescut cu 
300% în 2003 faţă de 2002. Infrastructura bancară este de asemenea în plină 
dezvoltare, prin crearea de birouri de credit. De aceea, o mare pondere a 
activelor bancare naţionale deja este deţinută de bănci de anvergură regională 
sau internaţională. Cele mai mari bănci din ţările ECE sunt deja deţinute de 
bănci internaţionale, şi procesul continuă cu privatizări de bănci din Albania, 
Bulgaria şi Serbia. 

Comisia Uniunii Europene a finalizat o propunere de adaptare a 
regulilor de capital ale băncilor internaţionale la nevoile europene. Faţă de 
îndrumările Basel II care se adresează băncilor mari, active pe plan 
internaţional, aceste reguli vor fi folosite de către toate cele 8.000 de bănci şi 
firme de investiţii europene. Schimbările, în principal tehnice, sunt necesare 
pentru a fi aplicate şi unor instituţii de credit europene de talie mijlocie şi 
mică, care sunt principala sursă de finanţare pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii europene. Comisia a intitulat această propunere Directiva de 
Adecvare a Capitalului. 

Se apreciază că Basel II va fi încă un catalizator al dezvoltării pieţei 
bancare regionale. Directiva Europeană asupra Adecvării Capitalului (CAD3) 
impune tuturor băncilor active în spaţiul european implementarea 
prevederilor Acordului până în 2007. Se presupune că  majoritatea băncilor 
internaţionale cu filiale în ţările ECE vor alege modelul bazat pe riscurile 
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interne (IRB). În multe bănci din regiune, gestiunea riscului nu este la un 
nivel foarte avansat. Politicile şi modelele de risk management trebuie să fie 
mult îmbunătăţite până să ajungă la standardul cerut de la o bancă 
internaţională. Dacă volumele de tranzacţionare sau riscurile prezentate de 
filialele regionale ale băncilor internaţionale nu vor fi foarte importante, se 
poate opta, cu acordul reglementatorului naţional, pentru o implementare mai 
flexibilă a Basel II.  

Unii analişti consideră că aplicarea Acordului Basel II în domeniul 
bancar va determina diminuarea împrumuturilor către statele în tranziţie şi 
băncile din aceste ţări, precum şi creşterea dobânzilor aferente. Aceasta 
deoarece acordul prevede clasificarea riscurilor în funcţie de ratingul acordat 
solicitantului de credit. În prezent, creditele acordate băncilor din statele 
membre ale OCDE sunt considerate ca având risc zero. Pentru statele care nu 
fac parte din organizaţie ponderea riscului este de 100%, ceea ce înseamnă că 
întreaga expunere este considerată riscantă, diminuând solvabilitatea băncii. 
Acordul Basel II, prevăzut să intre în vigoare din ianuarie 2007, elimină 
această clasificare şi introduce standardizarea metodelor de evaluare a 
riscurilor cu ajutorul ratingurilor. În cazul României, care are ratingul BB, 
ponderea riscului va creşte de la 100 la 110,8%, în schimb, riscul Croaţiei, 
care are un rating BBB, va scădea de la 100 la 44,8%, iar cel al Turciei, ţară 
membră OCDE având un rating B, va înregistra o creştere de la 0 la 202,9%. 

Acordul Basel II reprezintă liniile directoare oficiale care 
standardizează unităţile de măsură ale riscurilor de creditare, ale riscurilor 
pieţei şi ale celor operaţionale a căror elaborare a fost determinată ca răspuns 
la miliardele de dolari care au fost pierdute în ultimele decenii în urma 
fraudelor şi a practicilor slabe de management al riscului. Se apreciază în 
acest sens că băncile europene vor cheltui în următorii doi ani aproximativ 4 
miliarde de dolari pentru software şi servicii care să ajute la atingerea 
standardelor impuse de Acordul Basel II. Recomandările formulate impun 
băncilor ca până la sfârşitul anului 2006 să fie capabile să păstreze 
informaţiile din ultimii trei până la şapte ani, ceea ce face ca adoptarea în 
2004 a unor soluţii de management al datelor să devină o urgenţă majoră 
pentru bănci. 

Pe de altă parte, infrastructura de risk management din aceste ţări se 
dezvoltă pornind de la un nivel foarte scăzut, şi băncile străine trebuie să 
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depună eforturi importante pentru a ridica acest nivel. De exemplu, volumele 
comparativ reduse de tranzacţionare şi lipsa datelor istorice îngreunează 
foarte mult aplicarea unui model de evaluare a riscului. Alte probleme care 
trebuie depăşite sunt prelucrarea încă manuală a datelor şi birocraţia. O serie 
de bănci din ţările ECE au implementat deja practici de risk management, 
privind mai ales colectarea şi prelucrarea unitară a datelor, ca urmare a 
preluării lor de către bănci străine. Deşi aceste proiecte au necesitat investiţii 
importante şi au durat între doi şi trei ani, rezultatul a fost implementarea de 
soluţii flexibile şi fiabile, şi un prim pas spre îndeplinirea cerinţelor  
Acordului Basel II. Considerăm însă că şi celelalte bănci naţionale încă 
neprivatizate ar trebui să se adapteze la Basel II, deoarece acest lucru ar duce 
la creşterea interesului investitorilor străini şi a preţurilor acţiunilor. 

Principala problemă cu care se confruntă băncile central şi est-euro-
pene este drumul încă lung până la compatibilitatea cu cerinţele Basel II şi 
mai ales lipsa fondurilor şi a expertizei. Pe lângă acestea mai apar şi 
limite tehnice. Chiar şi în băncile cele mai avansate, modelele interne 
folosite nu sunt foarte complexe, iar datele istorice sunt relativ 
incomplete. Foarte puţine bănci, chiar şi cele străine, au un sistem 
transparent de rating.  

Cu toate aceste neajunsuri, o parte din băncile central şi est-europene 
au decis să investească şi să adopte direct modelul bazat pe riscuri interne 
propus de Acordul Basel II. Se consideră chiar că uneori pentru aceste bănci 
este mai uşor decât pentru marile bănci internaţionale să implementeze 
această abordare, pentru că operează pe o piaţă mai mică, iar portofoliile lor 
au un număr mai redus de active.  

 
Implicaţiile Basel II asupra sistemului bancar românesc 
 
În vederea aderării la Uniunea Europeană România trebuie să 

desfăşoare un amplu proces de aliniere a reglementărilor interne cu cele ale 
Uniunii. În domeniul bancar acest lucru este echivalent cu pregătirea adoptării 
Acordului Basel II. În acest sens Banca Naţională a României a iniţiat primii 
paşi prin emiterea în luna ianuarie 2004 a Normei 17 care reglementează 
organizarea şi controlul intern al activităţii instituţiilor de credit şi 
administrarea riscurilor semnificative, precum şi organizarea şi desfăşurarea 
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activităţii de audit intern a instituţiilor de credit. Conform acestei norme 
băncile româneşti trebuie să asigure, în scurt timp, o delimitare strictă între 
activitatea de control, de audit intern şi de management al riscului, ca prim 
pas către o bună guvernare corporatistă şi un climat sănătos de management 
al riscurilor bancare. Prin această normă se solicită băncilor să-şi identifice şi 
să formalizeze profilul de risc, nivelul riscurilor asumabile şi strategia de risc 
aferentă acestora, ceea ce reprezintă o primă condiţie în demersul băncilor de 
structurare a activităţii şi funcţiei de risk management, de alegere a abordării 
Basel II dorite şi de implementare a acesteia. 

Reprezentanţii Băncii Naţionale şi ai principalelor bănci româneşti par 
să fi ajuns la o soluţie comună în privinţa modului de aplicare a Basel II, şi 
anume băncile care fac parte din perimetrul de consolidare al unei instituţii 
bancare străine să aplice metodele şi modelele utilizate de societatea mamă, în 
timp ce pentru celelalte instituţii să se aplice abordarea standardizată. Această 
diferenţiere este determinată de gradul inegal de dezvoltare a mediului bancar 
românesc. Considerăm că această soluţie poate crea dezavantaje 
semnificative acelor bănci cu capital românesc care şi-au definit deja o 
strategie activă de management al riscului şi au demarat acţiunea de aliniere 
la cele mai bune practici de identificare, monitorizare şi cuantificare a 
riscurilor conţinute de Acord, şi al căror capital poate fi supradimensionat. 

Este posibil însă ca în sistemul bancar românesc să apară şi o serie de 
discriminări între băncile mici şi cele mari, deoarece băncile mici nu vor 
putea, din considerente mai ales financiare, să utilizeze cele mai avansate 
metode de evaluare a riscurilor, să dispună de cele mai adecvate proceduri de 
control intern, audit şi administrare a riscurilor, fiind obligate astfel să-şi 
majoreze indicatorii de solvabilitate prin creşterea capitalului social, pentru a 
se încadra într-un profil de risc adecvat. În prezent Normele BNR prevăd un 
nivel minim al capitalurilor şi fondurilor proprii de 370  de miliarde de lei, dar 
se poate ca în viitor BNR să impună fiecărei bănci limita privind capitalul în 
funcţie de ratingul de risc al băncii respective. 

O altă influenţă a adoptării Basel II în Românie este aceea că vor 
creşte tranzacţiile de fuziuni şi achiziţii între băncile din sistem şi, altfel spus, 
va creşte concentrarea bancară şi aşa destul de ridicată în România. 

O serie de analişti anticipează şi o posibilă reducere a creditelor 
acordate IMM-urilor şi o creştere a dobânzilor la aceste credite în perspectiva 
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adoptării Basel II, deoarece aceste întreprinderi sunt considerate mai riscante 
şi prezintă o calitate mai scăzută în cazul unor clasificări specifice. 

Cu toate aceste implicaţii, considerăm că alegerea abordării Basel II 
este nu atât o opţiune de natură reglementară, cât mai ales de importanţă 
strategică. Ea reprezintă o şansă dată băncilor de a-şi îmbunătăţi permanent 
aptitudinile de identificare şi gestionare a riscurilor semnificative şi de alocare 
eficientă a capitalului disponibil, băncile putând opta pentru trecerea de la 
abordarea standard la cea avansată pe măsură ce îndeplinesc condiţiile impuse 
de acord. 
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Abstract. Despite a good development support made up of highly 

trained, skilled and concerned human resources as well as of material 
resources that are not to be neglected, but taken into consideration, touristic 
activities in national economy systematically face a performance deficit, 
being unable to make up for the huge delays that separate them from similar 
international touristic activities of the most developed countries, even when 
they have high development levels or rates. This performance deficit has in 
view the real Romanian economy based on evolution breaks, temporary 
progress, being incapable to provide a significant and overall or at least 
substance improvement of the situation as compared to the European group 
of the most developed or touristic profile countries (Greece, Portugal, Spain). 

 
Key words: delays; development; accession; tourism; touristic potential. 
 

 

 
Turismul românesc rămâne o activitate semnificativă, totuşi, prin 

contribuţia deţinută în cadrul produsului intern brut. Modernizările şi 
dezvoltarea economică oscilantă a celor 16 ani de tranziţie şi de schimbări 
structurale fundamentale ale instituţiilor şi mecanismelor de funcţionare a 
economiei româneşti se prefigurează într-o nouă soluţie de restructurare 
turistică eminamente pe suport privat, respectiv prin intermediul ipotezei 
integrării în 2007, într-o politică turistică naţională caracteristică, dar şi 
compatibilă cu principiile şi practica în domeniu ale Uniunii Europene.  

Principalele rezultate de ansamblu ale economiei româneşti după 
anul 1990, chiar şi cu trendurile descendente agravante ale anilor 1990-
1992 sau 1997-1999, subliniază schimbări structurale importante. Un prim 
aspect structural relevant este legat de contribuţia specifică a activităţii 
industriale în produsul intern brut, contribuţie care s-a diminuat aproape la 
jumătate, în raport cu perioada 1985 - 1989, când se situase la nivelul de 
aproximativ 46-50%. Astfel, în ultimii cinci ani, cel mai mic nivel al 
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ponderii activităţilor industriale în PIB a coborât puţin sub 26%, respectiv în 
anul 2001. Cu toate acestea industria este şi în prezent primul „contribuabil” 
al principalului indicator de rezultate macroeconomice. Agricultura, după 
câteva tentative de majorare a ponderii sale în PIB, la puţin peste 20% în anii 
1990 şi 1993, a suferit un declin evident după 1995, având contribuţii 
procentuale minime, situate sub 15%. Comerţul şi turismul s-au plasat treptat 
într-o poziţie mai bună decât construcţiile, a căror cotă de participare s-a 
menţinut aproximativ constantă în jurul a 6-8%, în timp ce sectorul financiar 
şi bancar a prezentat cea mai fluctuantă evoluţie. Un al doilea aspect structural 
semnificativ este oferit de diminuarea ratei investiţiilor, respectiv de diminuarea 
ponderii formării brute de capital (de la 30% în 1990 la aproape 19% în 2002 şi 
cu tendinţe de creştere peste 22% în 2004), în paralel cu majorarea contribuţiei 
procentuale deţinute de consumul final (de la 72% în 1990 la 86,5% în 2004). 

Un al treilea element structural este acela al greutăţii specifice 
majoritare a sectorului privat în rezultatele macroeconomice, după 1995, 
pe fondul unei dinamici permanent ascendente a contribuţiei aceluiaşi 
sector privat în PIB, cu excepţia anului 2002. 
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Sursa: Conturile naţionale, CNS şi BNR,  ediţiile 1992 – 2002, Buletin statistic 
lunar, 2000-2005, INS, Bucureşti şi Raportul dezvoltării umane în România, 
Bucureşti,1995, 1996, 2002. 
 

Figura  1. Dinamica PIB-ului şi a ponderii sectorului privat în PIB, după 1990 
 
Turismul nu numai că nu constituie o excepţie, dar se reconfi-

gurează pe un suport privat aproape integral. 
Un sistem de indicatori statistici conjuncturali de tip turistic 

presupune aprecierea conjuncturii turistice naţionale pe baza unui set 
minimal de informaţii. O soluţie de descriere conjuncturală turistică se 
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poate concretiza în următorii indicatori suplimentari monitorizaţi similar 
prin două sisteme simplificate: 

• „careul strategiei economice de ansamblu” (cuprinzând rata creşterii eco-
nomice, rata inflaţiei, rata şomajului şi soldul balanţei comerciale); 

• „pentagonul magic” al strategiei turistice, rezultat din 
minisistemul anterior de indicatori, la care se adaugă indicele de utilizare 
netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune. 

Atât evoluţia PIB-ului anual, determinată ca rată a creşterii 
economice, cât şi dinamica activităţii turistice, calculată ca ritm al 
modificării anuale a volumului înnoptărilor, identifică un traseu 
ondulatoriu, cu o perioadă de reală creştere după anul 2000, exceptând 
anul 2002.  

 
Evoluţia PIB şi a numărului înnoptărilor în unităţile de cazare 

turistică, în România 
Tabelul 1 

 

anul precedent = 100 
ANUL  

19
90

 

19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Modifi-
carea 
PIB-lui  

- 5,6 -12,9 - 8,8 1,5 3,9 7,1 3,9 -6,1 - 4,8 -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,3 

Modi-
ficarea 
anuală 
a volu-
mului 
înnop-
tărilor 

-16,5 -28,3 -18,3 -5,0 -5,9 3,5 -9,4 -10,2 -2,2 -7,9 -0,1 2,7 -4,7 3,3 3,7 

Sursa: Anuarul statistic al României, ediţii 1990–2002, şi colecţia Buletin 
statistic lunar, ediţii 2000–2004.   
 

Instabilitatea preţurilor este redată prin intermediul indicelui 
preţurilor bunurilor de consum (IPC) în calitate de instrument de eviden-
ţiere a inflaţiei resimţite de consumator, inclusiv de cel turistic.  
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Evoluţia anuală a inflaţiei1 în economia României 

  Tabelul  2 
                                             anul precedent = 100    

Anul 

 

19
90

 

19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 
 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ritmul  
IPC 

 
5,1 

 
170,2 

 
210,4 

 
256,1 

 
136,7 

 
32,3 

 
38,8 

 
154,8 

 
59,1 

 
45,8 

 
45,7 

 
34,5 

 
22,5 

 
15,3 

 
11,9 

1  Rata inflaţiei la sfârşitul anului este exprimată ca ritm procentual (R = I x 100 – 100). 
Sursa: Colecţia Buletin statistic de preţuri, ediţii lunare 1990–2005.    

 
Analiza echilibrului pieţei forţei de muncă este relevată de 

nivelul şomajului şi îşi găseşte expresia sintetizatoare în rata şomajului, 
descriind o discriminare relativă a femeilor până în anul 1998. În 2004, 
şomerul caracteristic economiei româneşti era conturat de următoarele 
aspecte: în 6,6 cazuri din 10 a mai lucrat şi provine, în special, din 
întreprinderi industriale cu mari pierderi financiare, mai ales din 
categoria celor lichidate sau aflate în lichidare, în aproape 6 cazuri din 
10 este bărbat, în aproape 7 cazuri din 10 locuieşte în mediul urban şi 
aparţine grupei de vârstă 15-24 de ani cu o probabilitate de trei ori mai 
mare decât  a oricărei alte grupe de vârstă, durata medie de şomaj a 
depăşit deja 21 de luni, iar în 62 cazuri din 100, nivelul şcolii de cel mai 
înalt grad absolvite este preliceal.  

Pe întreaga perioadă, dezechilibrul pe piaţa turistică a forţei de 
muncă este mult mai semnificativ în raport cu dezechilibrul de 
ansamblu, aşa cum rezultă din evoluţia numărului mediu al salariaţilor 
pe total economie şi în paralel la nivelul activităţii turistice (numărul 
mediu al salariaţilor din turism reprezentând între 67% şi 100% din 
populaţia ocupată în turism). După anul 2001 se remarcă totuşi o 
stabilizare relativă, atât a populaţiei ocupate, cât şi a numărului mediu al 
salariaţilor din activitatea turistică  (tabelul 3 ). 
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Evoluţia populaţiei ocupate şi a numărului mediu al salariaţilor 
Tabelul 3 

–  milioane persoane  –       
Anul  

19
90

 

19
91

 

19
92

 
 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Populaţia ocupată  
 Total,  
din care: 

 
10,84 

 
10,79 

 
10,46 

 
10,06 

 
10,01 

 
9,49 

 
9,38 

 
9,02 

 
8,81 

 
8,42 

 
8,63 

 
8,56 

 
8,33 

 
8,31 

 
8,30 

Hoteluri şi 
restau-
rante 

0,20 0,21 0,18 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13 0,10 0,10 0,09 0,08 0,10 0,11 0,11 

Numărul mediu al salariaţilor 
 Total,  
din care: 

 
8,16 

 
7,57 

 
6,89 

 
6,67 

 
6,44 

 
6,16 

 
5,94 

 
5,60 

 
5,37 

 
4,76 

 
4,62 

 
4,62 

 
4,57 

 
4,59 

 
4,50 

Hoteluri şi 
restau-
rante 

0,20 0,17 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,09 0,09 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 

Sursa: Anuarul statistic al României, ediţii 1990–2005, şi colecţia Buletin 
statistic lunar, ediţii lunare 2002–2005.   
 

În cazul economiei naţionale, în vederea evaluării echilibrului 
extern al acesteia, prin intermediul analizei contului curent al balanţei de 
plăţi externe, se acordă o semnificaţie aparte soldului balanţei comerciale. 
Acesta deţine ponderea majoritară în soldul contului curent, caracterizând  
sintetic şi prompt evoluţia comercializării externe. După cum se poate 
observa şi în tabelul 4, balanţa comercială înregistrează un deficit care se 
accentuează în intervalul 1995-1998, dar mai ales după anul 2000. 

 
Soldul balanţei comerciale 

Tabelul 4 
 

– miliarde dolari – 
Anul  

19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 
 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Soldul  
balanţei  
comer-
ciale 

 
-1,5 

 
-1,9 

 
-1,6 

 
-0,9 

 
-2,4 

 
-3,4 

 
-2,8 

 
-3,5 

 
-2,1 

 
-2,7 

 
-4,2 

 
-4,0 

 
-5,6 

 
-7,3 

 Sursa: Colecţia Buletin statistic de comerţ exterior, ediţii 1990–2005,  şi colecţia 
Buletin CANSTAT, ediţii trimestriale 2000-2004. 
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Soldul balanţei turistice 
Tabelul 5 

 
– milioane dolari – 

Anul  

19
90

 
 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 
 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Soldul  
balanţei   
turistice 

3 -107 -
137 

-
155 -198 -143 -61 -86 -67 -34 -38 

Sursa: Calcule bazate pe statistica balanţelor de plăţi, Banca Naţională a 
României.  

 
Pe de altă parte, este extrem de modestă ponderea serviciilor 

turistice, care deţin doar 15% din totalul încasărilor din exportul de 
servicii şi, respectiv, 18% din totalul plăţilor în contul importurilor, în 
condiţiile în care acestor servicii le revine circa o treime din exporturile 
de servicii în plan global şi european. Motive serioase de îngrijorare 
creează atât diminuarea în ultimii ani a ponderii turismului în exporturile 
totale de servicii, cât mai ales menţinerea deficitului balanţei turistice, 
tendinţe care se află în vădită contradicţie cu potenţialul semnificativ de 
care dispune ţara noastră în acest domeniu.  

 
Balanţa fluxurilor de vizitatori 

Tabelul 6 
 

- mii persoane - 
Anul 

1 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Sosi-
rile 
vizita-
torilor 
străini1 
în Ro-
mânia  

532 359 401 786 898 445 205 49 831 224 264 938 794 595 600 
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Anul 
1 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Plecări
le 
vizita-
torilor 
ro-
mâni 
în 
străi-
nătate  

275 078 0905 0757 0105 737 748 243 893 274 388 408 757 497 972 

Sold 743 719 504 971 207 92 43 094 062 050 124 470 63 02 72 

 
1 Vizitator internaţional este, din punct de vedere statistic, orice persoană care 
călătoreşte către altă ţară, alta decât aceea în care îşi are reşedinţa, pentru o 
perioadă care să nu depăşească 12 luni, scopul principal al vizitei fiind altul decât 
exercitarea unei activităţi remunerate în ţara vizitată. (Turismul României, Breviar 
statistic, INS, 2005, p. 102) 
Sursa: România în cifre, INS, iunie 2005, p. 51; Dinu, M., Mereuţă, C., 2001, 
Economia României 1990-2000. Compendiu, Editura Economică, Bucureşti, pp. 
93-94. 
 
 

În acest sens, comparând sosirile vizitatorilor străini în România cu 
plecările vizitatorilor români în străinătate (tabelul 6), se constată de 
asemenea o situaţie nefavorabilă, respectiv un deficit, care înregistrează totuşi 
o tendinţă de ameliorare începând cu anul 2002.  

 
Grad de acoperire a plecărilor prin sosiri 

Tabelul 7 
Anul 

Indicatori 

19
90

 

19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 
 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Grad de 
acoperire 
a plecă-
rilor prin 
sosiri 

57,9 59,0 58,7 53,8 58,4 94,9 90,6 82,5 70,1 83,3 82,4 77,1 83,3 86,1 94,7 

Sursa: România în cifre, INS, iunie 2005, p. 51; Dinu, M., Mereuţă C., 2001. 
Economia României 1990-2000. Compendiu, Editura Economică, Bucureşti, 
pp. 93-94. 
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În dinamică tendinţele rămân contradictorii, ca de altfel în cazul marii 
majorităţii a indicatorilor tranziţiei. Important de subliniat este faptul că 
reducerea acestui deficit şi, respectiv, creşterea gradului de acoperire a 
plecărilor prin sosiri se realizează pe fondul unei mai mari stabilităţi a 
sosirilor de vizitatori străini în România, comparativ cu plecările vizitatorilor 
români în străinătate.  

Indicatorul de evaluare conjuncturală a activităţii turistice, respectiv 
indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, 
constituit pe baza datelor detaliate privind numărul de înnoptări în unităţile 
de cazare turistică şi capacitatea de cazare turistică în funcţiune, prezintă o 
tendinţă de scădere accentuată pe întregul interval analizat, ajungând de la 
57,8% în 1990 la doar 34,3% în 2004. Această evoluţie se datorează scăderii 
drastice a numărului de turişti cazaţi cu 54% (de la 12.297.000 în anul 1990 
la 5.639.000 în anul 2004) şi, respectiv, reducerii numărului de înnoptări cu 
58% (de la 44.552.000 în 1990 la 18.501.000 în 2004).  

Şi mai grav este faptul că trendul descrescător înregistrat de 
indicele de utilizare a capacităţii de cazare este în bună măsură atenuat de 
scăderea cu 29% a capacităţii de cazare turistică în funcţiune (de la 
77.022.000 – locuri zile în 1990 la 53.989.000 – locuri zile în 2004), 
subliniind astfel situaţia dificilă prin care trece turismul românesc. 
Trebuie menţionat însă faptul că după anul 2002 (punctul terminus al 
acestei evoluţii nefavorabile), numărul de turişti cazaţi, numărul de 
înnoptări şi capacitatea de cazare în funcţiune înregistrează o tendinţă de 
creştere. 

 
Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare în funcţiune, 

la nivel naţional 
Tabelul 8 

Anul 

Indicatori 

19
90

 

19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Numărul de 
turişti cazaţi 12

29
7 

96
03

 

80
15

 

75
66

 

70
05

 

70
70

 

65
95

 

57
27

 

55
52

 

51
09

 

49
20

 

48
75

 

48
47

 

50
57

 

56
39

 

Capacitatea de 
cazare turistică 
în funcţiune (mii 
locuri-zile) 

77
02

2 

64
12

4 

55
87

0 

57
43

4 

53
25

5 

53
54

0 

53
63

9 

52
02

7 

53
16

4 

51
27

5 

50
19

7 

51
88

2 

50
75

2 

51
63

2 

53
98

9 
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Anul 

Indicatori 

19
90

 

19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Înnoptările în 
unităţile de 
cazare turistică 
(mii înnoptări) 

44
55

2 

31
92

7 

26
07

6 

24
76

9 

23
29

6 

24
11

1 

21
83

8 

19
61

1 

19
18

3 

17
67

0 

17
64

7 

18
12

2 

17
27

7 

17
84

5 

18
50

1 

Indicele de 
utilizare a 
capacităţii de 
cazare turistică 
în funcţiune (%) 

57
,8 

49
,8 

46
,7 

43
,1 

43
,7 

45
,0 

40
,7 

37
,7 

36
,1 

34
,5 

35
,2 

34
,9 

34
,0 

34
,6 

34
,3 

Sursa: Anuarul turistic al României, ediţii 1990–2005, şi colecţia Buletin statistic 
lunar, ediţii lunare 2002–2005.   
 

Turismul vâlcean nu a făcut excepţie de la transformările prin care 
a trecut societatea românească, înregistrând evoluţii oscilante, dar mai 
ales descendente, la aproape toţi indicatorii turistici. 

În perioada 1990–2004, numărul de unităţi de cazare turistică a 
înregistrat o scădere drastică, cu circa 18%, respectiv de la 151 în 1990 la 124 
în 2004. Reducerea numărului  de  unităţi  de  cazare  la  nivelul judeţului 
Vâlcea, se datorează însă aproape în totalitate scăderii numărului de vile aflate 
în circuitul turistic, de la 97 unităţi în 1990 la 37 unităţi în 2004.  

 

Reţeaua unităţilor de cazare turistică 
Tabelul 9 

 

– număr unităţi – 
Anul 

Indica-
tori 

19
90

 

19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 
 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Total 151 109 100 100 101 101 103 108 108 86 85 97 100 119 124 

Hoteluri 23 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 25 25 27 29 

Hanuri şi 
moteluri 7 6 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 9 9 

Cabane 
turistice 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 



România în Uniunea Europeană. Potenţialul de convergenţă 

 

392

392

Anul 
Indica-
tori 

19
90

 

19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 
 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Cam-
pinguri 11 10 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 8 8 9 

Vile 
turistice 97 63 62 62 63 62 63 63 63 39 35 40 37 46 37 

Alte 
unităţi 
de ca-
zare1 

10 6 6 6 6 6 8 12 12 13 13 19 23 26 37 

1 Popasuri turistice, pensiuni agroturistice, tabere de elevi. 
Sursa: Anuarul statistic al judeţului Vâlcea, ed. 1998-2005, Direcţia Generală 
Judeţeană de Statistică Vâlcea 

 
Această evoluţie se explică prin faptul că o bună parte din aceste vile 

au fost naţionalizate în timpul regimului comunist, iar după 1990, treptat, ele 
au fost retrocedate proprietarilor de drept. Cu toate acestea, vilele turistice au 
continuat să deţină cea mai mare pondere în cadrul reţelei unităţilor de cazare, 
ajungând de la 64,24% în 1990 la 29,84% în 2004.  

 

23.39%7.26%2.42%
7.26%

29.84%
29.84%

Hoteluri Hanuri şi moteluri Cabane turistice
Campinguri Vile turistice Alte unităţi de cazare

  
Sursa: Anuarul statistic al judeţului Vâlcea, ed. 1998-2005, Direcţia Generală 
Judeţeană de Statistică Vâlcea 

Figura 2. Categoriile de  unităţi turistice de pe teritoriul judeţului Vâlcea,  
în anul 2004 

 
În schimb, la segmentul hoteluri s-a înregistrat o evoluţie favorabilă, 

respectiv de la 23 unităţi (15,23%) în 1990 la 29 unităţi (23,39%) în 2004. 
Se constată şi o reducere a numărului de hanuri şi moteluri între 1990-
2002, de la 7 (4,64%) în 1990 la 4 (4%) în 2002; ca urmare a unei 
amplificări a iniţiativei private are loc o creştere a numărului de hanuri şi 
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moteluri, ajungându-se la 9 unităţi în 2004 (7,26%). La segmentul 
campinguri se constată o scădere semnificativă de la 11 unităţi în 1990 la 4 
unităţi în 1992, cu o creştere în 2004, când a ajuns la 9 unităţi. În anul 2004, 
o pondere semnificativă (29,84%) în totalul unităţilor de cazare 
înregistrează şi segmentul alte unităţi de cazare. 

Menţionăm că staţiunile reprezentative ale judeţului Vâlcea 
(Călimăneşti-Căciulata, Băile Govora, Băile Olăneşti, Voineasa) deţineau 
în 2004 circa 71% din totalul unităţilor de cazare, 83% la segmentul 
hoteluri, iar la segmentul vile turistice 97%. 

 
Capacitatea de cazare turistică 

Tabelul 10 
– locuri – 

 19
90

 

19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04
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6.5
56

 

6.6
48

 

6.6
29

 

6.6
64

 

6.6
33

 

Hanuri şi 
moteluri 56

4 

60
9 

41
2 

43
4 

42
2 

42
2 

26
4 

26
4 

23
8 

19
8 

29
0 

30
4 

35
8 

61
6 

57
2 

Cabane 
turistice 16

9 81
 

81
 

89
 

11
6 

11
6 28
 

10
6 

49
7 

18
0 

11
7 

22
7 

22
7 

19
3 

14
8 

Campinguri 1.3
39

 

1.2
81

 

58
5 

47
1 

49
7 

46
1 

49
7 

49
7 

49
7 

49
7 

61
7 

66
4 

83
1 

80
9 

87
4 

Vile turistice 3.7
26

 

3.1
02

 

2.0
90

 

2.1
02

 

1.7
58

 

1.7
11

 

1.7
42

 

1.8
97

 

1.8
91

 

1.1
22

 

1.0
74

 

1.2
10

 

1.1
50

 

1.2
30

 

58
8 

Alte unităţi 
de cazare 2.7

01
 

1.2
85

 

1.0
10

 

1.2
80

 

1.2
80

 

1.2
80

 

1.3
12

 

1.4
10

 

1.0
93

 

1.3
38

 

1.3
60

 

1.3
85

 

1.1
06

 

1.1
79

 

1.2
43

 

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Vâlcea, ed. 1998-2005, Direcţia Generală 
Judeţeană de Statistică Vâlcea. 

 
Capacitatea de cazare turistică  a înregistrat o scădere apreciabilă, 

cu 5.693 locuri (circa 36%), respectiv de la 15.751 locuri în 1990 la 
10.058 locuri în 2004. La segmentul hoteluri, deşi numărul de unităţi a 
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crescut, s-a înregistrat o reducere a capacităţii de cazare cu 619 locuri 
(8,54%),  respectiv de la 7.252 locuri în 1990 la 6.633 locuri în 2004.  

Cu toate că numărul de locuri de cazare din hoteluri a scăzut, 
ponderea acestui segment, în totalul capacităţii de cazare din judeţ, a 
crescut cu 19,91%, respectiv de la 46,04% în 1990 la 65,95% în 2004. În 
cazul vilelor turistice, capacitatea de cazare a scăzut cu 3.138 locuri 
(84,22%), ajungând la doar 588 locuri în 2004, faţă de 3.726 locuri în 
1990. În consecinţă, ponderea acestora în totalul capacităţii de cazare a 
scăzut continuu, de la 23,66% în 1990 la 5,85% în 2004. Reduceri 
importante (cu circa 35%) s-au înregistrat şi la segmentul campinguri, 
care a ajuns la 874 locuri (8,69% din total capacitate de cazare) în 2004. 
La segmentul hanuri şi moteluri, ca urmare a creşterii numărului de 
unităţi, are loc o creştere a capacităţii de cazare de la 564 locuri în 1990 la 
572 locuri (5,69% din total capacitate de cazare) în 2004. În anul 2004, o 
pondere semnificativă (12,36%) în totalul capacităţii de cazare din judeţ, 
înregistrează şi segmentul alte unităţi de cazare, cu 1.245 locuri. 

65.95%

5.69%
1.47%8.69%5.85%12.36%

Hoteluri Hanuri şi moteluri Cabane turistice
Campinguri Vile turistice Alte unităţi de cazare

  
Sursa: Anuarul statistic al judeţului Vâlcea, ed. 1998-2005, Direcţia Generală 
Judeţeană de Statistică Vâlcea. 

Figura 3. Capacitatea de cazare turistică, în anul 2004 
 
La sfârşitul anului 2004, aproximativ 80% din capacitatea de 

cazare turistică existentă era deţinută de cele 4 staţiuni reprezentative ale 
judeţului Vâlcea. 

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune înregistrează un trend 
descrescător, de la 4.442 mii locuri-zile în 1990 la 2.555 mii locuri-zile în 
2004, ca o consecinţă a scăderii capacităţii de cazare în general. 

O altă explicaţie a scăderii capacităţii de cazare în funcţiune este 
reducerea numărului de turişti cazaţi, atât români, cât şi străini, 
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comparativ cu 1990. Astfel, numărul total de turişti cazaţi a scăzut drastic 
de la 424,63 mii în 1990 la 217,42 mii în 2004, ceea ce reprezintă o 
scădere cu 48,80%. Chiar şi în aceste condiţii nefavorabile, ponderea 
numărului de turişti cazaţi în judeţul Vâlcea, în totalul turiştilor 
înregistraţi la nivel naţional, s-a menţinut relativ constantă. Trebuie 
menţionat însă faptul că, începând cu anul 2000, numărul total de turişti 
cazaţi în judeţul Vâlcea înregistrează o dinamică favorabilă (tabelul 11). 

 
Ponderea numărului de turişti (cazaţi în unităţile de cazare 

turistică) din judeţul Vâlcea, în total turişti la nivel naţional 
Tabelul 11 

– mii persoane – 
Anul 

Nr. 
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50
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Total 
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4,6
 

35
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3,0
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8,2
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8,5
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1,4
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8,9
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5,3
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8,9
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3,0
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0,1
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8,4
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7,4

 

Ponderea 
în total 
România 
(%) 

3,4
 

3,7
 

3,8
 

3,7
 

3,4
 

3,2
 

3,5
 

3,7
 

3,6
 

3,8
 

3,6
 

3,9
 

4,1
 

3,7
 

3,8
 

Sursa: Anuarul statistic al României, Editura INS, Bucureşti, 2005; Anuarul 
statistic al judeţului Vâlcea, ed. 1998-2005, Direcţia Generală Judeţeană de 
Statistică Vâlcea. 
 

Deşi numărul de turişti străini cazaţi în unităţile cazare turistică  
din judeţul Vâlcea înregistrează un trend crescător, valorile sunt 
nesemnificative, ponderea acestora în totalul turiştilor fiind de doar 2% în 
anul 2004. 
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Numărul de turişti străini cazaţi în unităţile cazare turistică 

din judeţul Vâlcea 
Tabelul 12 

– mii persoane – 
Anul 

Nr. 
turişti 
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3,4
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4,2
 

4,3
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0,8
 

1,0
 

0,8
 

1,0
 

1,3
 

1,5
 

1,6
 

1,7
 

2,0
 

2,1
 

2,1
 

2,2
 

2,1
 

2,2
 

2,0
 

Sursa: Anuarul statistic al României, Editura INS, Bucureşti, 2005; Anuarul 
statistic al judeţului Vâlcea, ed. 1998-2005, Direcţia Generală Judeţeană de 
Statistică Vâlcea. 
 

De remarcat că pe intervalul 1990-2004 la toate tipurile de unităţi 
de cazare s-a înregistrat o reducere accentuată a numărului de turişti. 
Hotelurile au reuşit să atragă în continuare cei mai mulţi turişti, numărul 
acestora scăzând însă la 151,19 mii în 2004, faţă de 161,57 mii în 2002 şi 
244,74 mii în 1990. În consecinţă, hotelurile au deţinut cea mai mare 
pondere în ceea ce priveşte numărul de turişti cazaţi, ajungând de la 
57,64% în 1990 la 69,54% în 2004, ca urmare a ritmurilor mai accentuate 
de scădere a numărului de turişti, înregistrate la celelalte tipuri de unităţi 
de cazare.  
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Sursa: Anuarul statistic al României, Ed. INS, Bucureşti, 2005; Anuarul statistic 
al judeţului Vâlcea, ed. 1998-2005, Direcţia Generală Judeţeană de Statistică 
Vâlcea. 

Figura 4. Evoluţia numărului turiştilor cazaţi în unităţile de cazare turistică, 
după 1990 

 
Turiştii cazaţi în unităţile de cazare turistică din judeţul Vâlcea 
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Sursa: Anuarul statistic al judeţului Vâlcea, ed. 1998-2005, Direcţia 
Generală Judeţeană de Statistică Vâlcea. 

 
În cazul vilelor turistice, numărul turiştilor cazaţi în aceste unităţi a 

scăzut de la 57,75 mii (13,6%) în 1990 la 9,10 mii (4,19%) în 2004, 
respectiv o reducere cu 84,24%. Cea mai mare scădere a avut loc în 1991, 
când s-au înregistrat doar 560 de turişti cazaţi în vile. 

Numărul de turişti cazaţi în hanuri şi moteluri a înregistrat o 
reducere de la 70,54 mii (16,61%) în 1990 la 37,86 mii (17,41%) în 2004. 
Scăderi semnificative a înregistrat şi numărul de turişti cazaţi în 
campinguri, respectiv de la 31,96 mii (7,53%) în 1990 la 5,28 mii 
(2,43%) în 2004. Segmentul alte unităţi de cazare înregistrează o creştere 
a numărului de turişti cazaţi, de la 11,69 mii în anul 1990 la 13,26 mii în 
2004, cu un trend favorabil în special după 1998. 

Subliniem că cele 4 staţiuni reprezentative ale judeţului Vâlcea, 
alături de municipiul Rm. Vâlcea, au atras în anul 2004 circa 93% din 
numărul turiştilor cazaţi. 

Indicele de utilizare (gradul de ocupare) a capacităţii de cazare în 
funcţiune pe judeţul Vâlcea, pe întreg  intervalul  analizat,  a  înregistrat 
o evoluţie nefavorabilă, scăzând de la 56,3% în 1990 la 51,5% în 2004 
(tabelul 14). Urmărind evoluţia acestui indicator, de la un an la altul, se 
constată că alternează perioadele de creştere cu perioadele de scădere, cel mai 
scăzut grad de ocupare înregistrându-se în 1997, cu doar 44%. De remarcat că 
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indicele de utilizare a capacităţii de cazare a înregistrat creşteri în anumite 
perioade doar datorită faptului că ritmul de scădere a capacităţii de cazare în 
funcţiune este mai mare decât ritmul de scădere a numărului de înnoptări. 
Capacitatea de cazare în funcţiune a scăzut de la 4.442 mii locuri-zile în 1990 
la 2.555 mii locuri-zile în 2004, iar numărul de înnoptări a scăzut de la 2.501 
mii locuri-zile la 1.316 mii locuri-zile. De menţionat ca durata medie a 
sejurului oscilează între 6 şi 7 zile pe întregul interval. 

 

69,54%

17,41%6,10% 4,19% 2,43%
0,4%

Hoteluri Hanuri şi moteluri Cabane turistice
Campinguri Vile turistice Alte unităţi de cazare

 
Sursa: Anuarul statistic al judeţului Vâlcea, ed. 1998-2005, Direcţia Generală 
Judeţeană de Statistică Vâlcea. 

Figura 5. Categoriile de  unităţi turistice, în funcţie de numărul de turişti 
cazaţi în 2004 
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Sursa: Anuarul statistic al judeţului Vâlcea, ed. 1998-2005, Direcţia Generală 
Judeţeană de Statistică Vâlcea. 
 

Comparând indicii de utilizare a capacităţii de cazare în funcţiune din 
judeţul Vâlcea cu media pe ţară, se constată diferenţe semnificative (după 
cum rezultă şi din reprezentarea grafică), iar dacă la nivel de ţară trendul este 
descrescător, în judeţul Vâlcea, din 1997 până în prezent, valorile devin uşor 
crescătoare, cu o oarecare diminuare în anul 2003 şi 2004. De altfel, trebuie 
reamintit faptul că judeţul Vâlcea se situează pe locul I pe ţară prin prisma 
gradului de ocupare a capacităţii de cazare în funcţiune. 
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Sursa: Anuarul statistic al României, Editura. INS, Bucureşti, 2005; Anuarul 
statistic al judeţului Vâlcea, ed. 1998-2005, Direcţia Generală Judeţeană de 
Statistică Vâlcea. 

Figura 6. Evoluţia indicilor de utilizare a capacităţii de cazare în funcţiune 
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Analizând evoluţia numărului de salariaţi cuprinşi în activitatea de 
turism desfăşurată pe teritoriul judeţului Vâlcea, nu se observă diferenţe 
semnificative de la un an la altul, deoarece nici numărul de unităţi turistice, 
mai ales în cazul hotelurilor şi restaurantelor, nu s-a modificat semnificativ 
până în 2002. În ultimii doi ani din intervalul analizat, reţeaua unităţilor 
hoteliere din judeţul Vâlcea a crescut prin introducerea în circuitul turistic a 
cinci hoteluri private, ceea ce reflectă existenţa unei cereri în acest domeniu, 
dar şi creşterea numărului de locuri de muncă, aspect evidenţiat de creşterea 
numărului de salariaţi de la 2,9 mii în 2002 la 3 mii în 2003 şi 3,5 mii în 2004. 
Domeniul turismului, ca de altfel al tuturor serviciilor în ansamblu, constituie 
un sector capabil să ofere un important număr de locuri de muncă şomerilor, 
persoanelor disponibilizate cu mult timp în urmă din alte domenii (în special 
din industrie) şi chiar celor ce nu au deţinut practic până acum un loc de 
muncă, atât ca soluţie stabilă, dar mai ales ca una de tip ciclic şi sezonal.  

În concluzie, putem aprecia că în perioada 1990-2004 turismul 
vâlcean a traversat, în general, o perioadă mai puţin favorabilă, 
caracterizată prin reducerea numărului de unităţi de cazare, a numărului 
de turişti şi a numărului de înnoptări, dar şi prin reducerea profitului 
exprimat în preţuri comparabile, acesta situându-se şi în anul 2004 sub 
nivelul atins în 1990.  

Privatizarea în totalitate a unităţilor de turism din judeţul Vâlcea, o 
serie de investiţii efectuate în ultimii ani în modernizarea unităţilor de 
cazare, alimentaţie publică şi tratament, dezvoltarea bazei pentru 
agrement, demararea acţiunilor vizând construirea unor unităţi de cazare 
noi, cu grad sporit de confort, eforturile sporite de promovare pe piaţa 
internă şi internaţională, precum şi evoluţia favorabilă a profitului din 
ultimii trei ani oferă premisele unui reviriment al activităţii turistice în 
judeţul Vâlcea. 
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Abstract. The economic growth of the Romania is explain by 
improvements in total factor productivity. Between 1991 and 2004 the 
contribution from labor was negative as a result of labor shedding. Due 
to periods of contracting investment followed by weak capital 
accumulation, on average there was no contribution from capital. Growth 
was entirely due to more efficient use of labor and capital, and likely the 
result of the limited privatization and restructuring that has been 
achieved. In the long-run, efficiency can only increase from the adoption 
of new technologies, including managerial techniques and advanced 
capital goods. Hence the conclusion is once more that the incentive 
structure of the economy needs to be changed to encourage greater 
domestic and foreign investment. 

 

Key words: Solow model;  conditional convergence; human 
capital; potential GDP; knowledge based economy. 

 
 

Acest studiu îşi propune să analizeze sursele creşterii economice 
din România, surprinzând influenţele acumulării de capital, de forţă de 
muncă, precum şi sporirii eficienţei la nivel macroeconomic. Deoarece 
prin managementul politicilor macroeconomice din perioada pre-aderare 
la zona euro se urmăreşte limitarea intensităţii fluctuaţiilor economice, 
atunci, evoluţia      PIB-ului potenţial va reflecta progresele în procesul de 
convergenţă economică a României. 

Pe termen mediu şi lung, capacitatea ţarii noastre de a realiza un 
proces de convergenţă reală poate fi apreciată, realizând o descompunere 
a creşterii conform modelului Solow între: 

- factorii de producţie (muncă şi capital) şi  
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- productivitatea totală a factorilor (PTF), care reprezintă partea 
din creştere datorată progresului tehnic şi tehnologic. 

În toate modelele creşterii economice se utilizează o funcţie de 
producţie de tip Cobb-Douglas, astfel: 

Y = A× Kα ×L1-α  
unde α reprezintă contribuţia K la realizarea venitului 

Atunci,  
PTF%L%)1(K%Y% ∆∆α∆α∆ +×−+×=  

Potrivit modelului Solow, acumularea de capital constituie o sursă 
de creştere economică pe termen mediu, în timp ce o rată superioară de 
creştere este asigurată de asimilarea noilor tehnologii. 

 
Ipotezele modelului Solow 
 
Acesta ia în considerare, în versiunea originală, o economie închisă 

cu un singur sector de activitate, în care producţia (Y) este omogenă, 
destinată consumului (C) sau investiţiilor (I) pentru a crea noi unităţi de 
capital fizic (K), economiile fiind egale cu investiţiile (I = S). Dacă s 
reprezintă partea din venit care este economisită (s constantă şi pozitivă), 
atunci 1 – s constituie fracţiunea care este consumată. Capitalul este supus 
deprecierii cu rata δ  constantă şi pozitivă.  

I = S = s ×Y = s ×F(K, L); 
∆K = s×F(K, L) - δ × K                                                              (1) 
(∆K reprezintă derivata lui K în raport cu perioada de timp t) 
Stocul de capital al unei economii se majorează ca urmare a 

acumulării (I) şi se reduce în urma deprecierii capitalului deja existent 
(δ × K). Dacă se împarte ultima relaţie la factorul muncă, se obţine: 

∆K/L = s × f (k) - δ × k       (2) 
Pentru simplificare, se consideră că rata de creştere a populaţiei (n) 

este constantă, iar migraţia este neglijată. Dacă t este perioada de timp 
(exprimată în ani), atunci creşterea populaţiei în cei t ani va fi nt, deoarece 
populaţia şi forţa de muncă evoluează conform funcţiei: L(t) = L(0)ent; 
(rata de creştere a populaţiei se aproximează prin logaritmarea funcţiei 
factorului muncă; pentru un an, rata de creştere este n; L(0) numărul 
iniţial de lucrători; L(t) numărul de lucrători după t ani). 

Astfel, ecuaţia (2) devine: ∆ k = s × f (k) – (δ + n ) × k ;  (3), 
numită ecuaţia diferenţială fundamentală a modelului Solow-Swan.  

Stocul de capital pe lucrător (k) se diminuează ca urmare a: 
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- deprecierii capitalului (δ  × K); 
- creşterii numărului de lucrători (n). 
 
 
 
 
 
 
 
 
    y 
 
 
  
 
            f(k) 
  y*                      

                    
 

Figura 1. Nivelul de echilibru al venitului în modelul Solow 
 
La echilibru,     

s × f (k*) = (δ + n )× k*; 
 

k* = s × f (k*)/(δ + n ) 
 
Dacă la nivelul k*, ∆ k = 0, atunci stocul de capital pe lucrător nu 

se modifică (K/L = ct.), rata de creştere a stocului de capital fiind egală cu 
rata de creştere a populaţiei, adică cu n. În condiţiile unor randamente de 
scară constante, rata de creştere a venitului (Y) va fi aceeaşi şi prin 
urmare la nivelul y* nivelul venitului pe lucrător nu se modifică. 

 
- pentru k < k*, s × f (k) > (δ + n )× k, are loc o acumulare netă 

de capital, ceea ce înseamnă că economiile care iniţial dispun de puţin 
capital acumulează mai mult; 

- pentru k > k*, s × f (k) < (δ + n )× k, are loc o pierdere netă de 
capital, ceea ce conduce la o diminuare a înzestrării cu capital a factorului 

y 

(δ + n )× k 

  y’* 
  y* s ’× f (k) 

s × f (k) 

  k’*   k* 

f(k) 
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muncă, salariile se reduc, venitul pe lucrător se reduce, stabilizându-se la 
nivelul y*. 

În consecinţă, acumularea netă de capital contribuie numai pe 
termen scurt la stimularea procesului de creştere economică, şi nu pe 
termen lung. Indiferent de nivelul stocului de capital de care dispun 
economiile, acestea vor tinde către steady-state, adică un echilibru stabil 
al venitului. 

Dacă funcţia de producţie este una Cobb-Douglas, atunci: 
 

Y = Kα × L1-α  

 
unde α reprezintă contribuţia K la realizarea venitului 

 

Y/L = (K/L)α ⇒ y = kα 
 

Dacă stocul de capital pe lucrător la steady-state este:  
k* = s × f (k*)/(δ + n ),  

atunci nivelul venitului pe lucrător la echilibrul stabil al economiei 
va fi: 

y* = k*α ⇒  y* = [s × f (k*)/(δ + n )]α = [s × y*/(δ + n )]α ⇒  
 

y* = [s /(δ + n )]α/1-α 

 

Soluţia de echilibru este unică, nivelul venitului pe lucrător fiind în 
mod pozitiv influenţat de rata economisirii şi negativ de rata deprecierii 
capitalului şi de rata de creştere a populaţiei. Traiectoria de creştere 
echilibrată pe termen lung se determină prin logaritmarea funcţiei 
venitului la steady-state, astfel: 

 

ln y* = (α/1-α) × ln s – (α/1-α) ×ln (δ + n) 
 

Dacă se înregistrează o creştere a ratei economisirii (s’), aceasta va 
deplasa funcţia acumulării către dreapta; dacă rata de economisire este 
mai mare, atunci economia va avea un stoc mai important de capital şi un 
nivel mai ridicat al output-ului. Are loc o creştere a venitului pe lucrător, 
dar numai pe termen scurt, deoarece economia atinge un nou nivel de 
echilibru (y*’ > y*). 

Astfel, rata de creştere economică este influenţată pozitiv de rata 
economisirii şi negativ de rata deprecierii şi de rata creşterii populaţiei, 
ambele fiind considerate constante. Pe măsură ce se acumulează capital, 
productivitatea marginală a acestuia se reduce, expresie a randamentelor 
marginale descrescătoare; rata de modificare a producţiei pe lucrător va 



Supliment al Revistei de Economie teoretică şi aplicată 

 

407 

407 

avea atunci aceeaşi tendinţă cu rata de modificare a stocului de capital pe 
lucrător, aceasta fiind descrescătoare. 

Dacă se înregistrează un proces de creare/asimilare de noi 
tehnologii la nivelul unei economii, atunci funcţia de producţie (y = f(k)) 
se va deplasa către dreapta, ceea ce asigură o rată mai ridicată de creştere 
economică pe termen lung. 

România are caracteristici structurale diferite de cele ale ţărilor din 
nucleul UE, iar această trăsătură tinde să se menţină în condiţiile unui 
proces greoi de ajustare structurală. În aceste condiţii, nivelurile de 
echilibru ale venitului naţional nu vor fi identice, ceea ce poate influenţa 
negativ capacitatea de recuperare a decalajelor economice de dezvoltare. 
În teoria economică, elementele amintite anterior caracterizează procesul 
de convergenţă economică condiţională.  

Voi presupune două economii în care ratele de depreciere şi de 
creştere a populaţiei sunt identice, dar care nu au aceeaşi rată a economisirii 
(s ţara mai săracă < s ţara mai bogată). Prin urmare, va exista un nivel diferit al 
venitului de echilibru către care vor tinde cele două ţări (figura 2).  

 
 
 
 
 
 
 
                                            
                                           
 
   
 
 

 
Figura 2. Convergenţa reală condiţională în modelul Solow-Swan 
 
 
Deşi ţările mai sărace cresc mai repede decât ţările bogate pe 

termen mediu, diferenţele de dezvoltare rămân semnificative. 
România are o rată redusă a economisirii şi a investirii, beneficiind 

de asemenea, de un stoc redus de ISD. Pentru a realiza o creştere susţinută 
pe termen mediu, soluţia este aceea a creşterii stocului de capital – 
modelul Solow, inclusiv prin fluxurile de investiţii străine greenfield. 

α/(1-α) × ln s - α/(1-α) ×ln (δ + n) 
 

α/(1-α) × ln s’ - α/(1-α) ×ln (δ + n) 
 

Rata de creştere pentru o ţară mai bogată 

Rata de creştere pentru o ţară mai săracă 

lny 

timp 
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Teoria neoclasică a creşterii susţine că o ţară ca România ar urma să 
atragă capital şi să piardă forţa de muncă superior calificată, acest ultim 
aspect diminuând însă efectul pozitiv al creşterii gradului de înzestrare 
tehnică.  

De aceea, soluţia constă în creşterea adaptabilităţii factorului uman 
la nivel naţional prin creşterea gradului de pregătire, în condiţiile 
îmbunătăţirii stimulentelor la nivel naţional. Educaţia, cercetarea-
dezvoltarea şi inovaţia reprezintă germenii creşterii economice endogene 
care ar putea diminua pe termen lung tendinţa de aplatizare a funcţiei de 
producţie naţionale. Rata de creştere economică ar fi superioară  dacă 
economia va fi capabilă într-o primă fază să atragă şi să asimileze 
transferuri externe de tehnologie; progresul tehnic constituia elementul 
care genera o creştere sustenabilă chiar în modelul Solow iniţial.  

 
Sursele creşterii economice în România 
  
Evoluţia economiei româneşti după anul 1990 este specifică 

modelului Solow, descris anterior. Astfel, fiecare majorare a ratei 
investiţiilor (a formării brute a capitalului) a determinat o creştere mai 
mare a PIB-ului numai pe termen mediu.  

Îmbunătăţirea productivităţii a constituit cea mai importantă sursă a 
creşterii economice în România, în perioada de tranziţie, aşa cum au 
evidenţiat diverse studii, însă rezultatele ar putea fi totuşi supraevaluate(1). 
Productivitatea totală a factorilor capturează o parte din influenţa 
reformelor implementate pe parcursul procesului de tranziţie, iar 
creşterea acesteia reflectă existenţa unei pieţe mai competitive, o creştere 
a randamentelor de scară, o influenţă pozitivă a schimbărilor structurale 
din economie, precum şi existenţa externalităţilor pozitive induse de 
progresul tehnic. 

În macromodelul Dobrescu (versiunea 2005) s-a estimat funcţia de 
producţie pentru economia românească, conform ipotezelor următoare: 

 factorul capital este interpretat în sens larg, incluzând nu numai 
echipamentele tehnologice şi pe cel direct productiv, precum şi 
infrastructura şi activele tangibile fixe; 

 coeficientul α aproximează ponderea veniturilor factorului 
muncă în valoarea adăugată;  

 determinarea productivităţii totale a factorilor se face în funcţie 
de valoarea α, precum şi de alţi indicatori, care influenţează tehnologiile 
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şi rata de utilizare a capacităţilor de producţie, precum şi de alţi indicatori, 
care influenţează tehnologiile; 

 atunci când valoarea actuală a coeficientului α este mai redusă 
decât nivelul de echilibru pe termen lung, forţa de muncă nu este 
stimulată în obţinerea celui mai ridicat PIB potenţial; în situaţia inversă, 
firmele vor trebui să-şi restrângă activitatea, pentru a nu afecta negativ 
PTF. 

Astfel, interpretarea econometrică a PTF va corespunde următoarelor 
restricţii: 

a) dacă α ia valorile 0 sau 1, variaţia PTF tinde catre 0; 
b) variaţia PTF depinde nonliniar de α, admiţând un nivel maxim atunci 

când α corespunde nivelului de echilibru pe termen lung. 
Funcţia PTF care include aceste condiţii poate fi scrisă: 

AVPTF a *)(% αα −=∆ ; AV- efectul influenţei altor variabile. 
Nivelul de echilibru pe termen lung al variabilei α se notează α0. Acesta 

este estimat folosind procedura următoare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimarea primei derivate a coeficientului α (dα ) permite determinarea 
nivelului pe termen lung al α0. 

dα = 0,296 – 0,453*α(-1) 
Punând condiţia dα = 0 se obţine α0 = 0,653 – valoare foarte apropiată de 

cea înregistrată în economiile de piaţă consolidate. Parametrul a definit în 
ecuaţia 4 este egal cu 4,582. Astfel, relaţia (α – αa) devine (α – α4,582). 

Incluzând şi influenţa celorlalte variabile şi calculând parametrii, ecuaţia 
de regresie a PTF devine: 

%∆PTF = (α – α4,582)*(1,975+0,393* %∆MAFBCF + 0,533* %∆AI(-1)+ 
                 1,240* %∆MARS(-1)+0,529/t) 
unde:  
- MAFBCF – media aritmetică a FBCF în preţuri constante; 
- AI (-1) – absorbţia internă, în perioada anterioară; 
- MARS – media aritmetică a ratei şomajului (perioada  
              precedentă); 
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        t – influenţa factorului timp surpriză cu ajutorul filtrului Hodrick-
Prescott care sugerează ca efectele iniţiale nefavorabile ale modificărilor 
instituţionale au fost rapid eliminate. 

       Există o corelaţie pozitivă între PTF şi rata şomajului, reflectând 
influenţa acesteia din urmă asupra intensităţii muncii lucrătorilor. Semnul 
pozitiv al coeficientului 0,529 atestă influenţa în creştere a modificărilor 
instituţionale asupra eficienţei globale a economiei româneşti.  

 
Contribuţia factorului muncă la creşterea economică a fost una 

negativă ca urmare a reducerii gradului de ocupare; una din explicaţii este 
aceea a pensionării masive în primii ani de după 1990. Această tendinţă 
este similară cu cea înregistrată în cazul celorlalte ţări ECE care au aderat 
la UE. În ceea ce priveşte rata de ocupare la nivel naţional a populaţiei 
între 15 şi 64 de ani, aceasta a înregistrat un trend negativ după 1989; 
acesta a fost stopat în 2004, prin majorarea ocupării de la 57,6 % la 
57,7%. Însă, nivelul este inferior celor înregistrate de ţările candidate cu 
excepţia Ungariei şi Poloniei, chiar dacă în anul 2000 acesta era cel mai 
ridicat din regiune (cu excepţia Cehiei). 

 
Evoluţia gradului de ocupare în ţările ECE (2000-2004) 

 

Tabelul 1 
 2000 2001 2002 2003 2004 
UE-25 62,4 62,8 62,8 62,9 63,3 
UE-15 63,4 64 64,2 64,3 64,7 
Cehia 65 65 65,4 64,7 64,2 
Estonia 60,4 61 62 62,9 63 
Letonia 57,5 58,6 60,4 61,8 62,3 
Lituania 59,1 57,5 59,9 61,1 61,2 
Ungaria 56,3 56,2 56,2 57 56,8 
Polonia 55 53,4 51,5 51,2 51,7 
Slovacia 56,8 56,8 56,8 57,7 57 
Slovenia 62,8 63,8 63,4 62,6 65,3 
România 63 62,4 57,6 57,6 57,7 

Sursa: Eurostat, 2005. 
 
Stimulentele fiscale introduse precum şi îmbunătăţirea calităţii 

mediului instituţional sunt în măsură să asigure o contribuţie pozitivă a 
acumulării forţei de muncă la rata de creştere economică a României în 
perioada următoare. 
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În ceea ce priveşte contribuţia factorului capital, imediat după 
colapsul economiei planificate, ponderea investiţiilor s-a redus, apoi a 
înregistrat o uşoară majorare, însă pe întreaga perioadă analizată contribuţia 
capitalului a fost una negativă. Rata investiţiilor în PIB a avut o evoluţie 
ciclică, majorându-se în perioadele de expansiune economică; astfel, în anii 
2001-2004 s-a situat peste 21,7 % din PIB, cu aproximativ 3 p.p. faţă de 
perioada de recesiune dintre 1997-1999. 

Creşterea economică s-a datorat în întregime utilizării mai eficiente 
a capitalului şi a forţei de muncă, în urma proceselor de restructurare a 
economiei. Creşterea productivităţii nu este una sustenabilă, fără un 
proces masiv de investiţii. În acest scop se impun îmbunătăţirea mediului 
de afaceri, precum şi creşterea intermedierii financiare, pentru atragerea 
capitalului pe termen lung.  

Dacă acumularea de capital cu o eficienţă sporită va creşte, iar 
declinul în ocupare se va stopa, atunci contribuţia PTF poate fi una 
superioară. Această analiză arată că evoluţia PTF este senzitivă la cea a 
PIB-ului real, astfel că în perioadele de recesiune contribuţia acesteia este 
una mai redusă (tabelul de mai jos). 

 
Surse ale creşterii economice în România (1991-2008) 

 

Tabelul 2  
 

Perioada 
Rata de 
creştere 

economică 
Contribuţia K Contribuţia L Contribuţia 

PTF 

1991-1998 -0,5 -0,8 -1,2 1,5 
1992-1999 0,5 0,4 -1,7 1,9 
1999-2002 4,1 1,2 -0,3 3,3 
1991-2002 0,7 -0,3 -1 2,0 
2000-2003 4,4 2,0 -0,6 2,9 
2004-2008 5,0 2,8 -0,2 2,4 

Sursa: Banca Mondială, 2004; FMI, 2004. 
 
O majorare a formării brute de capital relativ la PIB cu aproximativ 

2,75 p.p. în perioada 2004-2008 va determina o contribuţie de 2,8 p.p. a 
capitalului la rata de creştere economică (FMI, 2004). 

Descompunerea ratei estimate de creştere economică dincolo de 
anul 2004 a fost efectuată într-un studiu al Comisie de Prognoză (2005), 
în care s-a analizat perioada 1995-2008 (figura 3). Astfel, în anul 2004, 
creşterea puternică a PIB-ului real s-a realizat pe fondul scăderii 
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populaţiei ocupate, ceea ce a indus creşterea productivităţii. În timp ce 
contribuţia factorului muncă a fost negativă, cele ale factorului capital şi 
productivităţii totale a factorilor au crescut semnificativ cu 2,3 %, 
respectiv 3,4 %. 

Pentru perioada următoare se aşteaptă ca ratele de creştere 
previzionate să fie susţinute de majorări ale acumulărilor celor doi factori 
de producţie, precum şi ale productivităţii. Datorită unor rate 
semnificative de creştere ale investiţiilor, se prevede ca stocul de capital 
să crească în medie cu 3,9%, în condiţiile unei rate de depreciere de 5 % 
anual. Productivitatea totală a factorilor va înregistra o tendinţă similară, 
însă amplitudinea modificării ar putea fi mai redusă, ca urmare a 
eforturilor de refacere şi modernizare a infrastructurii. 

 

 
Sursa: Comisia Naţională de Prognoză, 2005. 

 

Figura 3. Prognoze privind sursele creşterii economice în România 
 

Anul 2005, pentru care creşterea estimată a fost cu 2 p.p. mai 
ridicată decât cea efectivă, a fost primul în care contribuţia factorului 
muncă a fost una pozitivă. 

Într-un alt studiu s-a analizat descompunerea creşterii economice 
(în funcţie de valoarea adăugată brută) la nivel sectorial pentru perioada 
1991-2002. Evoluţia pozitivă a productivităţii totale a factorilor la nivel 
naţional este rezultatul creşterii acesteia în sectorul serviciilor (şi anume 
al telecomunicaţiilor, al celor de intermediere financiară) şi într-o mai 
mică măsură în sectorul industrial.  

Sectorul agricol este singurul în care acumularea de factori a avut o 
contribuţie pozitivă, deşi redusă, la valoarea adăugată a acestui sector în 
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perioada 1991-2002, iar PTF una negativă, cauzată de lipsa restructurării 
acestui sector de activitate (în tabelul 3). Valorile reduse ale investiţiilor, 
precum şi nivelul scăzut de pregătire a forţei de muncă vor afecta pe termen 
lung capacitatea de dezvoltare a acestuia. Contribuţia mai ridicată a 
capitalului decât a PTF în sectorul serviciilor se explică prin influxul redus 
de ISD, de investiţii interne şi de noi tehnologii în toate subramurile 
acestuia. Creşterea eficienţei sectorului industrial a avut un impact pozitiv, 
însă nu suficient pentru a compensa reducerea valorii adăugate la PIB. 

 
Contribuţia factorilor de producţie la variaţia valorii adăugate 

brute sectoriale 
 

Tabelul 3 
  Valoare 

adăugată 
(modificare 

procentuală) 

Contribuţia 
K 

Contribuţia 
L ∆%PTF 

1991-1992 -16,3 2,5 2,5 -21,3 Agricultură 1993-2002 -2,3 0,4 0,4 -3,1 
1991-1992 -13,1 0,3 -2,6 -10,8 Industrie 1993-2002 -0,6 -0,1 -2,1 1,6 
1991-1992 -14,3 1 -5,9 -9,5 Construcţii 1993-2002 2,9 4,2 -1,8 0,5 
1991-1992 8,9 3,7 1,3 3,9 Servicii 1993-2002 4,1 3,3 -0,5 1,3 

Comerţ-turism 1993-2002 1,6 2,7 -1,3 0,1 
Transport 1993-2002 -0,4 1,6 -2,0 0 
Telecomunicaţii, 
Intermediere 
financiară 

1993-2002 8,1 2,8 0,1 5,2 

Sursa: Petre Caraiani (2004), www.ince.ro 
 
În ceea ce priveşte contribuţia factorului uman la rata de creştere 

economică trebuie făcută o distincţie între acumularea acestuia şi calitatea 
sa, reflectată de nivelul educaţiei. În acest sens am prezentat concluziile a 
două studii, care, prin metodologii diferite, surprind rolul capitalului 
uman în explicarea creşterii economice în România. 

Una din sursele unei creşteri economice sustenabile se referă la 
calitatea factorului uman. Deşi la începutul perioadei de tranziţie 
populaţia educată avea o pondere ridicată în România, totuşi adaptarea ei 
la mecanismele economiei de piaţă s-a făcut cu dificultate. De aceea a 
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apărut un decalaj între structura specializărilor şi nevoile unei economii în 
tranziţie.   

Într-un studiu realizat de Banca Mondială (2005) s-a analizat 
descompunerea creşterii economice(2) pentru România, Bulgaria şi Croaţia, 
în perioada 1992-2004, incluzând şi rolul capitalului uman, rezultatele fiind 
prezentate în tabelul 4. Influenţa acestuia este surprinsă utilizând 
următoarele metode: 

a) metoda standard, unde influenţa calităţii forţei de muncă (care 
cuprinde populaţia civilă ocupată, inclusiv lucrătorii pe cont propriu) este 
neglijată; 

b) metoda cuantificării capitalului uman ca medie ponderată a 
grupurilor de lucrători în funcţie de nivelul educaţiei (Loayza, 2004).  

Coeficient (nivel n) = coeficient (nivel 0)×(1+x) (diferenţa dintre 
numărul de ani de şcolarizare corespunzător nivelurilor n şi 0);  

 n corespunde numărului de niveluri în pregătirea profesională 
(de bază – zero, secundar, superior, studii postuniversitare); 

 x reprezintă creşterea de salariu ca urmare a majorării cu un an a 
instruirii; 

 coeficientul este 1 pentru cei cu educaţie de bază. 
c) metoda similară celei propuse de Gosh şi Kraay (2000) care 

foloseşte pentru fiecare nivel de educaţie numărul de ani de şcolarizare 
ajustat cu forţa de muncă. Aceasta este derivată din formula L×exp(y×s), 
unde: 

 s = 6 % şi reprezintă beneficiile şcolarizării suplimentare; 
 y – numărul mediu de ani de şcolarizare.  

Mărimea totală a forţei de muncă reprezintă suma populaţiei 
corespunzătoare fiecărui nivel de educaţie. 

În funcţie de cele trei metode descrise mai sus, s-au calculat ratele 
de creştere ale factorului muncă L, estimându-se de asemenea ratele de 
modificare ale capitalului şi ale PTF, aceasta din urmă atât pentru un 
coeficient α de 0,3, cât şi de 0,4 (acesta se referă la ponderea capitalului 
la formarea venitului). 
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Ratele de modificare ale surselor creşterii economice în România 
(1992-2004) 

Tabelul 4 
  Rata deprecierii = 6 % Rata deprecierii = 7,5% 
  ’92-’97 ’98-’04 ’92-’04 ’92-’97 ’98-’04 ’92-’04 
∆% Y  0,22 2,77 1,59 0,22 2,77 1,59 
∆% K  4,35 2,16 3,16 3,31 1,49 2,33 
∆% L 
(a) 

 -2,93 -1,2 -2 -2,93 -1,2 -2 

∆% PTF α = 
0,3 

0,97 2,96 2,04 1,28 3,16 2,29 

 α = 
0,4 

0,24 2,63 1,52 0,66 2,89 1,86 

∆% L 
(b) 

 -3,03 -0,9 -1,89 -3,03 -0,9 -1,89 

∆% PTF α = 
0,3 

1,04 2,75 1,96 1,35 2,95 2,21 

 α = 
0,4 

0,3 2,45 1,46 0,72 2,71 1,79 

∆% L 
(c) 

 -3,03 -0,85 -1,88 -3,03 -0,89 -1,88 

∆% PTF α = 
0,3 

1,04 2,75 1,96 1,35 2,95 2,21 

 α = 
0,4 

0,3 2,44 1,45 0,71 2,71 1,78 

Sursa: Banca Mondială (2005). 
 
Rezultatele estimărilor arată că acumularea de capital şi PTF explică 

dinamica creşterii economice din România în perioada 1992-2004. 
Îmbunătăţirea eficienţei la nivel macroeconomic a avut o influenţă mai 
redusă în prima parte a tranziţiei şi una mai ridicată în perioada 
următoare, ca urmare a progreselor în procesul de restructurare şi în cel al 
stabilităţii macroeconomice. Contribuţia forţei de muncă a fost una 
negativă, chiar după introducerea în analiză a aspectelor calitative. 
Utilizarea acestora a determinat reducerea ratei de creştere a PTF în 
medie cu 0,08 p.p. (de la 2,04 la 1,96; de la 2,29 la 2,21) adică procentul 
din creşterea PTF explicat de creşterea eficienţei populaţiei ocupate. 

În cel de-al doilea studiu s-a considerat o funcţie de producţie, 
specifică modelului creşterii economice endogene, în vederea cuantificării 
influenţei factorului uman: 

Yt = eAt × Kt
α × (Ht)1-α      (1) 
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Ht se referă la calitatea factorului uman, aproximată ca produs între 
numărul mediu de ani de şcoală (pe locuitor) şi populaţia ocupată: Ht = Lt 
× skt. Ponderea celor care urmează cursurile de educaţie primară, 
secundară s-a redus, majorându-se însă numărul studenţilor. Numărul 
mediu de ani de şcoală (ca aproximare a nivelului de educaţie) a fost de 
9,8 în 1990, de 10 în 1996 şi de 10,2 în 2002. 

 

Ecuaţia (1) poate fi scrisă: α)(
t

tA

t

t

H
Ke

H
Y

t ⋅= ; yt = eAt × kt
α.  

                                                                                                       (2) 
Logaritmând ecuaţia (2), se obţine ln yt = At + α × ln kt. 
Pentru perioada 1991-2002 s-au obţinut următorii coeficienţi 

(Caraiani, 2005): a = 0,82, iar α = 0,43. Se observă că elasticitatea y 
(adică a venitului în funcţie de numărul anilor de studiu) este mai ridicată 
în raport cu K decât în cazul ipotezei standard  (α = 1/3), iar în raport cu L 
de 0,57. 

Folosind aceste informaţii în realizarea descompunerii ratei de 
creştere economică se obţin valorile incluse în tabelul de mai jos: 

 
Contribuţiile surselor tradiţionale şi ale capitalului uman la procesul 

de creştere – 1991-2002 
Tabelul 5 

 

 ∆%Y Contribuţie K Contribuţie H ∆%PTF 
1991-1992 -10,85 1,06 -0,85 -11,07 
1993-1999 0,61 0,95 -1,46 1,13 
2000-2002 3,93 0,38 0,58 2,97 

Sursa: Petre Caraiani (2004), www.ince.ro 
 
Trendul PTF este unul pozitiv după anul 1993, ca efect al creşterii 

industriei IT, a ISD şi a reformelor instituţionale. Îmbunătăţirea calităţii 
factorului uman este în măsură să asigure creşterea PTF şi să valorifice 
transferurile de tehnologie. 

Pentru a estima impactul educaţiei asupra creşterii economice din 
România, autorul a construit un PIB ipotetic, în funcţie de acelaşi nivel al 
anilor de şcolarizare din 1990. PIB-ul teoretic s-a construit în funcţie de 
parametrii funcţiei de regresie (evidenţiată în ecuaţia 2). 

Impactul capitalului uman = PIB teoretic×100/PIB ipotetic-100 
(graficul de mai jos). 
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Sursa: Petre Caraiani, 2004, www.ince.ro 
 

Figura 4. Impactul capitalului uman asupra PIB-ului în România 
 
Dacă reducerea numărului persoanelor ocupate a influenţat negativ 

creşterea economică, creşterea calităţii acesteia a compensat într-o 
anumită măsură acest efect. Impactul capitalului uman a fost din ce în ce 
mai semnificativ, astfel că pentru anul 2002 rata de creştere economică a 
fost cu aproape 2,5 p.p. mai mare (figura 4). 

 
Sustenabilitatea procesului de creştere economică 
 
Pe baza surselor creşterii analizate anterior, se poate estima 

evoluţia PIB-ului, prin excluderea componentei ciclice a acestuia(3). Într-o 
astfel de analiză(4) s-a utilizat un interval temporal mai lung 1982-2002 cu 
extrapolări spre anul 2007 (ţinta temporală a aderării României la 
Uniunea Europeană). Valorile mari ale declinului economic din anii 1982 
(-9,1%) şi 1983 (-3,9%) vor plasa tendinţa ce ar putea să descrie PIB 
potenţial în zona negativă încă înainte de 1990, ceea ce explică mai bine 
criza de sistem a economiei româneşti. Perioada imediat următoare anului 
1989 nu mai apare ca o cădere a economiei, ci mai curând ca o 
restructurare. În funcţie de ritmurile anuale de evoluţie a PIB real  se 
constată următoarea înlănţuire a decalajelor recesioniste şi inflaţioniste 
din economia românească, ca în figura 5. 
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Sursa: Gaftea (2003). 

 

Figura 5. Evoluţia PIB-ului potenţial în România 
 
Astfel, reformele înfăptuite după 1996 au permis realizarea unei 

dinamici pozitive a potenţialului productiv care a fost superioară evoluţiei 
PIB-ului real până în anul 2001. Perioada 2001-2004 este una de uşoară 
expansiune, determinată într-o primă fază de creşterea exporturilor. 
Ajustarea acestui decalaj inflaţionist poate crea probleme pe termen scurt, 
în sensul alegerii dintre inflaţie şi şomaj. Totuşi, rata de creştere 
economică este mai apropiată de evoluţia PIB-ului potenţial, ceea ce 
asigură o stabilitate economică de durată.  

Într-o estimare a Comisiei de Prognoză, se anticipează o evoluţie 
similară celei descrise anterior, până în 2008. Seriile de date pentru 
decalajul de producţie, calculate prin două metode, respectiv prin filtrul 
Hodrick-Prescott aplicat seriei PIB actual şi prin funcţia de producţie, 
evidenţiază însă fenomene diferite. În timp ce prin prima metodă se 
obţine un decalaj în creştere, ceea ce arată apariţia unor presiuni 
inflaţioniste în economie, cea de-a doua metodă obţine un decalaj (output-
gap) în scădere, ceea ce arată continuarea procesului dezinflaţionist 
(figura 6). 

În perioada de referinţă, sunt prevăzute creşteri semnificative ale 
investiţiilor şi o acumulare mai rapidă de capital, concomitent cu creşterea 
nivelului ocupării; creşterea economică mai rapidă nu va avea efecte 
inflaţioniste, dacă se vor utiliza politici monetare şi fiscale strânse pentru 
perioada următoare. 
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Sursa: Comisia Naţională de Prognoză. 

 

Figura 6. Estimarea econometrică a evoluţiei PIB-ului potenţial 
 
Stabilizarea tendinţei de evoluţie a PIB potenţial şi implicit a 

traiectoriei de creştere economică pentru România ar putea avea loc odată 
cu finalizarea tranziţiei la economia de piaţă. Atât timp cât mai sunt încă 
importante reforme de înfăptuit, cât mai există obstacole instituţionale ce 
ţin de stadiul specific ţărilor în curs de dezvoltare, vor mai fi încă serioase 
rezerve pentru creşterea în ritm susţinut al PIB-ului real. Este foarte 
probabil ca economia românească să fie încă în tranziţie de fază spre 
calea de creştere echilibrată ca în modelul  Solow.  

În conformitate cu acesta, pe măsură ce stocul de capital al unei 
economii se majorează, rata de creştere economică tinde să se diminueze. 
Pentru a evita o astfel de evoluţie trebuie îmbunătăţită eficienţa 
economică, prin reformarea modului actual de producţie; transferurile de 
tehnologie, precum şi adaptarea acestora constituie condiţii ale încadrării 
pe o cale superioară de creştere. 

În previzionarea creşterii economice potenţiale pe perioada 
2005-2025, Comisia Naţională de Prognoză (2005) s-a bazat pe 
următoarele ipoteze:  

 creşterea ratei de activitate a populaţiei active civile cu peste 5 
puncte procentuale pe perioada considerată; 

 reducerea ratei şomajului până la niveluri apropiate de cele 
considerate în literatură ca rata naturală a şomajului; 

 o rată maximă a investiţiilor de 30% din PIB;  
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 creşterea constantă şi susţinută a productivităţii totale a 
factorilor, ca urmare a procesului de asimilare de tehnologii performante 
şi amplificării capacităţii inovative a economiei româneşti; 

 păstrarea unui grad ridicat de redistribuire a venitului naţional în 
favoarea populaţiei, de natură să ducă la convergenţa veniturilor şi deci a 
nivelului de trai cu cele din UE. 

În condiţiile prezentate mai sus, sub ipoteza că se vor aplica politici 
pro-active de stimulare a ocupării forţei de muncă, de creştere a investi-
ţiilor şi de accelerare a inovării, estimăm că se pot atinge rate de creştere 
anuală medie a PIB de peste 5%. 

 
Creşterea economică potenţială şi factorii determinanţi  

în perioada     2005-2025 
Tabelul 6 

 

 Contribuţia factorilor 
PIB potenţial Capital Muncă PTF 

3,11 1,72 1,02 1,77 
5,4% 2,6% 0,1% 2,7% 

Sursa: Strategia naţională de dezvoltare durabilă a României, Orizont-2025, 2004. 
 
Astfel, în următorii 20 de ani, este posibilă triplarea PIB al 

României, în termeni reali, în condiţii de dezvoltare intensivă, produc-
tivitatea totală a factorilor de producţie reprezentând în principal efectele 
progresului tehnico-ştiinţific, având contribuţia cea mai mare. O restricţie 
importantă pentru realizarea unor ritmuri de creştere de peste 5% anual 
rămâne, totuşi, rata investiţiei, care nu trebuie să scadă sub 25% din PIB. 
La o rată a investiţiei sub acest nivel creşterea PIB potenţial nu depăşeşte 
în general valoarea de 4%. 

Pentru o perioadă mai lungă de prognoză (Orizont 2015-2025), 
problematica modelării se complică în mod semnificativ. De regulă, în 
literatura de specialitate se recomandă ca instrumente de bază pentru acest 
demers modelele pentru estimarea aşa-numitei rate naturale a şomajului 
(sau NAIRU în terminologia anglo-saxonă) şi cele privind evaluarea 
PIB-ului potenţial. Pentru cazul celor din urmă se porneşte, de regulă, tot 
de la o funcţie de producţie omogenă de tip Cobb-Douglas, modificată 
însă prin includerea alături de factorii clasici (volumul de muncă şi stocul 
de capital) a unora calitativi cu impact pe termen foarte lung, cel mai 
adesea în legătură cu dezvoltarea capitalului uman, înţeles în sensul său 
cel mai larg. Aceştia se referă la sistemul de învăţământ şi educaţie, 
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resursele alocate pentru cercetare-dezvoltare, sistemul de sănătate şi cel 
de asigurări, reforma cadrului instituţional şi diminuarea corupţiei, 
calitatea mediului înconjurător şi eforturile antipoluare etc., dar şi la 
modificările de ordin structural.  

În ultimii ani, două modele din această categorie sunt cele mai des 
citate în cazul aplicaţiilor privind prognoza pe termen lung: cel al lui 
Barro (1991) şi, respectiv, cel realizat de Levine şi Renelt (1992). Ambele 
modele utilizate pentru estimarea ecuaţiei de regresie a ritmului anual al 
creşterii PIB-ului pe locuitor, atât cel al lui Barro, cât şi cel al lui Levine 
şi Renelt, concepute iniţial pentru aplicaţii pe cazul unui număr foarte 
mare de ţări (cele mai multe dintre ele în curs de dezvoltare) pentru 
perioada 1960-1985, includ câte patru variabile.  

În cazul modelului Barro acestea sunt: PIB-ul pe locuitor în anul de 
bază; rata brută de cuprindere a populaţiei în învăţământul primar; rata 
brută de cuprindere a populaţiei în învăţământul secundar şi, respectiv, 
ponderea cheltuielilor de consum guvernamental în PIB. Pentru estimarea 
ecuaţiei de regresie în cazul modelului Levine-Renelt sunt considerate 
următoarele patru variabilele: PIB-ul pe locuitor în anul de bază; ritmul 
creşterii populaţiei; rata brută de cuprindere a populaţiei în învăţământul 
secundar; şi, respectiv, ponderea cheltuielilor de investiţii în PIB.  

Mai recent, utilizând serii de date extinse până la mijlocul anilor 
’90, Fischer, Sahay şi Vegh (1998) au aplicat cele două modele doar pe 
cazul celor zece ţări candidate pentru aderarea la UE. Scopul studiului a 
fost elaborarea unei prognoze privind dezvoltarea pe termen lung a 
economiilor acestor ţări. Ecuaţiile de regresie testate pentru ţările aflate în 
tranziţie din ECE au fost următoarele: 

 
Ecuaţia creşterii Barro Ecuaţia creşterii Levine şi Renelt 

creşterea PIB/locuitor = 0,0302* – 
0,075Y1960 + 0,025*PRIM + 0,0305*SEC – 
0,119*GOV 

creşterea PIB/locuitor = -0,83 – 0,35*Y1960 
– 0,38 POP + 3,17*SEC + 17,5*INV 

Y1960 – nivelul iniţial al PIB-ului real pe locuitor evaluat la PPC 
POP – rata de creştere a populaţiei; PRIM – procentul populaţiei cu studii 

elementare; 
SEC - procentul populaţiei cu studii secundare; GOV – ponderea cheltuielilor 

publice în PIB; 
INV – ponderea investiţiilor în PIB; 
* - respectivii coeficienţi sunt semnificativi la un nivel de 5 % 
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S-a estimat, de asemenea, pierderea pe care au înregistrat-o ţările              
fost-comuniste ca urmare a acestei perioade; în cazul României aceasta a 
fost de 10.537 dolari pe locuitor (diferenţa dintre nivelul estimat de 
13.102 dolari şi cel efectiv de 2.565 dolari în anul 1992). 

Conform simulărilor efectuate în 1998, în cazul aplicării modelului 
Barro (presupunându-se o pondere de 10% a consumului guvernamental 
în PIB) a rezultat că României (la un ritm anual de creştere de 5,47%) i-ar 
fi necesari 36 de ani pentru a atinge nivelul mediu al PIB-ului pe locuitor 
din cele trei ţări cel mai slab dezvoltate din UE15 (Grecia, Portugalia şi 
Spania). În cazul aplicării modelului Levine-Renelt, României (la un ritm 
anual de creştere de 5,64%) i-ar fi necesari 34 de ani (presupunându-se o 
pondere a investiţiilor în PIB de 30%) pentru a atinge nivelul mediu al 
PIB-ului pe locuitor din cele trei ţări plasate pe ultimele locuri în UE. În 
ambele cazuri, ritmul de creştere a PIB-ului pentru cele trei ţări din UE s-a 
considerat constant la un nivel de 2% pe an. Chiar celor mai avansate ţări 
din ECE le sunt necesari cel puţin 12-15 ani pentru a ajunge din urmă 
nivelurile veniturilor din cele trei ţări de coeziune; cea mai ridicată 
convergenţă o înregistrează Cehia şi Slovacia (conform regresiei Barro)     
(figura 7). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sursa: Boeri (2001) 
 

Figura 7. Estimarea gradului de convergenţă a veniturilor 
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Perspectivele procesului de convergenţă a veniturilor cu UE 
 
Recuperarea decalajelor de venituri este influenţată de intensitatea 

fazelor ciclurilor economice pe care le traversează economiile al căror 
venit (PIB) pe locuitor se compară.  

Considerând trei perioade t0, t1 şi t2, voi prespune că între t0 şi t2 nu se 
înregistrează o recuperare a decalajelor în termeni de venituri; însă aceasta 
nu exclude existenţa unor tendinţe către divergenţă între t0 şi t1 şi, respectiv, 
către convergenţă între t1 şi t2, ca în figura de mai jos. Prin urmare, analizele 
realizate sunt dependente de perioada de timp luată în considerare. O soluţie 
pentru excluderea influenţei variaţiei ciclice a PIB-ului ar fi recurgerea la 
PIB-ul potenţial, care este însă mult mai dificil de evaluat. 

       
        
 
 
 
 
  
 
 

Figura 8. Impactul fazelor ciclului economic asupra convergenţei veniturilor 
 
O asemenea evoluţie a înregistrat România între anii 1995 şi 2006, 

nivelul     PIB-ului pe locuitor (la paritatea puterii de cumpărare) în raport 
cu media UE-15 fiind constant (figura 9). Perioada de recesiune dintre 
1997-1999 a coincis cu accentuarea decalajelor de venit cu UE-15, în 
timp ce reluarea expansiunii odată cu anul 2000 a indus manifestarea unui 
proces de convergenţă. 

În ipoteza unei creşteri a PIB/locuitor în UE de 2,5% pe an în 
paritatea puterii de cumpărare şi a deflatorului PIB al UE cu 1,9% pe an, 
s-a estimat(5) că România  va converge către aproape 37% din cel al UE 
(la paritatea puterii de cumpărare) până în 2015. Desigur că, în cazul 
satisfacerii ipotezelor Balasa-Samuelson, convergenţa va fi mai rapidă, 
datorită restructurării sistemului de preţuri (inclusiv al aprecierii reale a 
monedei naţionale). În acest caz, se poate presupune că, la nivelul anului 
2015, nivelul de trai în România (la paritate a puterii de cumpărare) se va 
situa în jurul a 43-47% din nivelul mediu al Uniunii Europene în structura 
cu 15 state membre pe care o deţinea la începutul anului 2004 (nivel 
asimilabil cu 55-60% din cel al Uniunii Europene cu 25 state membre). 
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Sursa: Eurostat; pentru 2005, 2006 date estimate. 

 

Figura 9. Evoluţia procesului de convergenţă a veniturilor relativ la UE-15 
 
Prognoza privind dezvoltarea economică pe perioada 2007-2013 

pentru România se bazează pe ipoteza că ritmurile de creştere economică 
ale principalilor parteneri comerciali ai României nu vor înregistra 
declinuri majore şi că nu vor fi şocuri negative puternice ale mediului 
economic internaţional. Se aşteaptă ca aderarea la UE în 2007 să 
accelereze dezvoltarea economică şi socială a României. Potenţialul 
intern de capital şi de forţă de muncă vor susţine o creştere continuă şi 
sustenabilă, concomitent cu trendurile manifestate la nivel mondial, şi 
anume: globalizarea, dezvoltarea tehnologiilor de comunicare şi 
informaţii, asigurarea protecţiei mediului.  

În aceste condiţii, proiecţiile macroeconomice estimează că 
produsul intern brut va creşte în medie cu 5,5%, la începutul perioadei 
putând înregistra ritmuri peste medie, în vederea reducerii decalajelor 
economice şi sociale dintre România şi statele membre ale UE. Creşterea 
economică se va baza pe cererea internă şi, în special, pe investiţii care 
vor avea susţinere financiară atât guvernamentală, cât şi din fondurile 
structurale de la UE prevăzute pentru această perioadă. Creşterea 
economică în următorii ani va fi susţinută de cererea internă; exportul net 
va avea, în general, o contribuţie negativă, însă la un nivel redus faţă de 
anii anteriori (între 0,6 şi 1,5 procente). 
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În concluzie, România ar urma să facă trecerea către un stadiu 
superior de dezvoltare, şi anume acela bazat pe investiţii. Ideal ar fi ca 
majorarea acestora să fie efectul unor fluxuri mai puternice de investiţii 
străine directe, unui acces facil la finanţare internă şi externă, alături de 
un nivel ridicat de absorbţie a fondurilor europene. Astfel, se estimează că 
formarea brută de capital fix va creşte cu un ritm mediu anual de circa 
10%. În aceste condiţii, rata investiţiilor se va majora de la 23,6% din PIB 
în 2006 la 31%. 

Însă, acumularea de capital nu va permite decât o creştere 
economică susţinută pe termen mediu, ceea ce poate amâna procesul de 
recuperare a decalajelor de dezvoltare economică cu Uniunea Europeană. 
Această remarcă, regăsită şi în modelul Solow, implică stimularea 
apariţiei elementelor care caracterizează o economie bazată pe cunoaştere, 
ceea ce corespunde ultimului stadiu al dezvoltării economice. 

Un asemenea ţel ar putea fi considerat unul total neadaptat 
realităţilor din România, deoarece aceasta are anumite decalaje structurale 
care o fac să se situeze încă în faza de economie bazată pe acumularea de 
factori. Existenţa acestora – stocul redus de capital, calitatea 
infrastructurii fizice, ponderea ridicată a populaţiei ocupate în agricultură 
ş.a. – vor afecta astfel implementarea obiectivelor strategiei, mai ales în 
regiunile mai puţin dezvoltate. 

Însă, neluarea lor în considerarea în cadrul politicilor 
macroeconomice, ar putea întârzia procesul de reducere a decalajelor de 
dezvoltare, care sunt şi aşa foarte mari. De ce? Pentru că, deşi pe termen 
mediu, ratele de creştere economică pot fi superioare celor din UE, totuşi, 
acestea nu sunt sustenabile pe termen mai lung. România ar evolua astfel 
după o traiectorie specifică modelului creşterii economice exogene(6), iar 
celelalte ţări după una endogenă (care este rezultatul creării unei economii 
bazate pe cunoaştere).  

Aşa cum se observă în graficul de mai sus, în intervalul (0, t0) se 
înregistrează o reducere a decalajelor de venituri, însă dincolo de t0 
acestea se măresc; am presupus că economia bazată pe acumulare de 
factori avea în momentul t0 un decalaj de dezvoltare relativ la cealaltă. 

Studiile efectuate confirmă importanţa activităţii de cercetare-
dezvoltare care conduce la inovaţie pentru creşterea economică, într-un 
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ritm superior influenţelor acumulării capitalului sau forţei de muncă. 
Ştiinţa economică arată că o creştere sustenabilă nu poate fi realizată doar 
prin investiţii şi asigurarea stabilităţii mediului macroeconomic, dacă 
acestea nu sunt dublate de progresul tehnic, care amplifică valoarea 
capitalului şi a forţei de muncă. 

 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
                  
 

 
 
 

Figura 10. Traiectoriile creşterii economice exogene şi endogene 
 
Schimbarea de la exploatarea resurselor la exploatarea cunoaşterii 

reprezintă piatra de încercare a saltului de la competitivitatea bazată pe 
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cercetare-dezvoltare reprezintă aşadar instrumente ale saltului către alte 
traiectorii de creştere ale economie româneşti. Procesul de recuperare a 
decalajelor de dezvoltare presupune ca, în perioada următoare, România 
să aibă ritmuri de creştere economică ridicate, păstrându-se însă stabile 
echilibrele macroeconomice. Factorul cheie în determinarea creşterii 
economice, în condiţiile intrării depline pe o piaţă marcată de puternice 
forţe concurenţiale, este creşterea competitivităţii economice. 

Dezvoltarea avantajelor economice competitive trebuie să fie un 
proces constant, care să ţină seama de tendinţele europene, dar şi de 
procesul de globalizare în ansamblu. De aceea, creşterea competitivităţii 
nu trebuie privită ca un proces de exploatare a avantajelor pe termen scurt 
(de ex: costul redus al forţei de muncă), ci ca un proces de construire a 
unei structuri economice bazate pe investiţii de capital şi pe procese de 
cercetare-dezvoltare-inovare.  

Traiectoria creşterii pentru 
economiile bazate pe 

cunoaştere  

Traiectoria creşterii 
pentru economiile 

bazate pe 
acumularea de 

factori  

lny  

t0  
timp (t) 



Supliment al Revistei de Economie teoretică şi aplicată 

 

427 

427 

Reuşita unei economii într-o piaţă globală constă în capacitatea de 
a se adapta rapid şocurilor acesteia; un grad mai ridicat de rigiditate 
structurală i-ar afecta astfel negativ procesul de creştere economică. 
Ingredientele acestui tratament al şocurilor presupun existenţa: 

a) unei forţe de muncă flexibile (pregătire superioară, mobilitate 
profesională, geografică); 

b) unei culturi antreprenoriale în societatea respectivă, prin 
asumarea de riscuri într-o economie integrată din punct de vedere 
economic; sectorul în care tinde să se manifeste spiritul antreprenorial 
este mai ales acela al serviciilor; 

c) unei capacităţi ridicate de asimilare a noilor tehnologii, de 
valorificare a acestora, precum şi crearea altora, prin inovaţii. 

Altfel spus, articularea unei perspective de convergenţă pe termen 
mediu şi lung trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unei economii bazate 
pe cunoaştere. Creşterea economică durabilă şi îmbunătăţirea standardului 
de viaţă al populaţiei sunt determinate de dezvoltarea competitivităţii 
economiei în contextul provocărilor mondiale (globalizarea economiei, 
deschiderea pieţelor internaţionale, schimbările tehnologice rapide), 
provocări ce trebuie să fie transformate în oportunităţi pentru economia 
românească.  

 
 

Note 
 

 
(1) Funcţia de producţie este una de tip Cobb-Douglass, construită pe baza 
următoarelor ipoteze : pieţe competitive; randamente marginale 
descrescânde; factorii de producţie recompensaţi în funcţie de contribuţia 
lor marginală; o pondere de 1/3 a capitalului la formarea venitului. În 
condiţiile unei ponderi ridicate a economiei subterane, apare o lipsă de 
acurateţe în măsurarea inputurilor capital şi muncă; estimarea PTF este şi 
senzitivă la erorile de măsurare.  
(2) Stocul de capital productiv este estimat pentru nivelul iniţial al 
capitalului ajustat cu modificările în FCF şi cu nivelul deprecierii, astfel 
K1 = K0 + I netă = K0 + (Ibrută-Depreciere). Se presupune că stocul iniţial 
al capitalului pentru perioada analizată K(1992) = 0,66 PIB (1992). 
Estimările PTF iau în considerare două rate alternative ale deprecierii 
capitalului : de 6 %, respectiv de 7,5 % (folosită de Dobrinski, 2001). 
Acestea sunt mai ridicate decât cele utilizate de către Boldrin şi Canova 
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(2003), deoarece, în cazul României slaba acumulare a capitalului în 
ultimii ani ai perioadei comuniste a determinat o rată mai mare a 
deprecierii capitalului decât în cazul celorlalte ţări din ECE. 
(3) Întârzierile destul de mari în introducerea unor reforme necesare 
funcţionarii efective a mecanismelor economiei de piaţă, nivelul încă 
ridicat al arieratelor, funcţionarea deficitară a instituţiilor specifice 
economiei de piaţă, nivelul ridicat al corupţiei etc. menţin în actualitate 
ipoteza degradării sistemului economic românesc dincolo de datele 
statistice şi cer o mai mare precauţie în formularea unei aserţiuni privind 
creşterea economică în România.  
(4) Gaftea, 2003, lucrarea Analiza structurii economiei româneşti cu 
ajutorul tabelelor „input-output”. 
(5) În cadrul Stdiului ”Evaluarea costurilor şi beneficiilor aderării 
României la Uniunea Europeană”, conform modelului integraţionist. 
(6) Asimilarea tehnologiei este mai importantă pentru România, pe termen 
scurt, decât crearea tehnologiei – deoarece, indiferent de cât de mult s-ar 
dori, etapele dezvoltării nu pot fi atât de repede „arse”. 
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Piaţa contemporană a muncii „se poate asemui cu un vas care 

navighează pe un ocean al problemelor de ocupare. Acest vas încearcă să 
străbată în ciuda valurilor sociale şi economice şi provocărilor care par 
să îl înconjoare din toate direcţiile. Serviciile publice trebuie să facă faţă 
unor multiple tensiuni manifestate între eforturile pentru a obţine o cât 
mai mare eficienţă şi valorile etice fundamentale. Serviciul public de 
ocupare este unui asemenea căpitan care se simte izolat şi care se vede 
nevoit să lucreze cu alţii din guvern şi din afară care pot să îl ajute să 
găsească direcţia corectă a vasului şi ruta care ar putea fi cea mai 
benefică.” (Thuy et al, 2001, pp. 167-168) 

 
Soluţiile de depăşire a crizei ocupaţionale în ţara noastră sunt 

strâns legate de procesul de pregătire a integrării în Uniunea Europeană şi 
nu pot fi disociate de cele comunitare ale Strategiei Lisabona şi de cele 
ale politicii de coeziune economică şi socială stabilite pentru ţările de 
convergenţă.    
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Identificarea acestora trebuie începută prin analiza stării pieţei 
muncii în ţara noastră, sesizarea diverselor disfuncţionalităţi prezente şi 
exigenţe viitoare ale instituţionalizării şi gestiunii pieţei muncii. 

Analizând mecanismul cauzal între ajustarea politicilor sociale şi 
de ocupare, observăm că eficacitatea relativă a reformelor din domeniul 
politicilor nu este influenţată numai de schimbările intervenite în 
„constelaţia” de probleme din economia politică internaţională, ci într-o 
mare măsură şi de caracteristicile instituţionale ale diferitelor state 
naţionale ale bunăstării şi, legat de acestea, de capacitatea decidenţilor 
politici naţionali de a învăţa din greşelile trecutului. Pe baza experienţelor 
politice de succes ale unor ţări în anii ’90, putem exemplifica acele 
politici care au contribuit prin a aduce acele obiective ale politicilor 
sociale şi de ocupare mai aproape de cerinţele competitivităţii. 

În acest domeniu, nu există o „reţetă” de bune practici. Mai 
degrabă cerinţele de convergenţă pentru ajustări de succes pot fi atinse 
doar prin diferite strategii de politică care sunt capabile să răspundă 
provocărilor legate de competitivitate şi de schimbarea postindustrială, şi 
în aceeaşi măsură şi problemelor specifice de „regim”. 

Statele bunăstării sociale au devenit mult mai constrânse ca în 
domeniul legat de fiscalitate să asigure o creştere a „eficienţei 
programelor de bunăstare”, dacă nu doresc să renege nucleul 
angajamentelor statului bunăstării asumate în perioada postbelică. Acest 
lucru înseamnă că în statele bunăstării avansate ocuparea trebuie să 
devină mai „prietenoasă” – employment-friendly. Ca o concluzie, un nivel 
ridicat al ocupării şi securităţii sociale nu mai poate fi garantat numai de 
„arsenalul” limitat al politicii macroeconomice. Datorită gradului ridicat 
de internaţionalizare economică atins la sfârşitul secolului XX, atingerea 
efectivă a obiectivelor politicilor sociale şi de ocupare este în mod critic 
dependentă de un „mix” consistent al politicilor de-a lungul zonelor 
diferite ale reglementărilor din domeniul economic şi social. Pentru a fi 
efectivă în condiţiile pieţelor globalizate, ajustarea politicilor nu mai 
poate omite domeniile cheie ale statului bunăstării, ca de exemplu politica 
socială şi reglementarea pieţei muncii. 

Mai întâi de toate, piaţa muncii şi politicile sociale trebuie să fie 
(re)proiectate astfel încât să susţină ocuparea, şi nu subvenţionarea 
neocupării. 

Pe măsură ce resursele au devenit tot mai limitate şi constrângerile 
tot mai acute, cererea pentru constituirea unor servicii guvernamentale a 
crescut. În ceea ce priveşte piaţa muncii, aceste mutaţii au un impact 
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semnificativ asupra Serviciilor Publice de Ocupare. La începutul noului 
mileniu provocările cărora trebuie să le facă faţă Serviciile Publice de 
Ocupare (PES - Public Employment Services) sunt considerabile, în 
special ca urmare a unor probleme externe precum: şomajul structural; 
excluziunea socială; vulnerabilitatea multor lucrători datorită condiţiilor 
precare de viaţă; reducerea stabilităţii ocupării şi carierei; creşterea cererii 
pentru „life long learning” - educaţia de-a lungul întregii vieţi şi pentru 
învăţare; îngrijorarea publică legată de escaladarea costurilor antrenate de 
asigurarea securităţii sociale; multiplicarea actorilor publici şi privaţi pe 
pieţele muncii. Aşa cum se sugerează în multe studii recente: „există un 
acord general asupra nevoii de a se trece de la politicile pasive care se 
bazau pe asigurarea unui venit către masuri mai active care să asiste 
reangajarea” (OECD, 1994, p. 47). 

Evidenţele empirice arată că în prezent există o gamă largă de 
opţiuni viabile de a reconstrui un nou echilibru al statului bunăstării. 

„Catalogul” cerinţelor generale pentru a avea un stat al bunăstării 
competitiv, echitabil şi cu o ocupare „prietenoasă” a forţei de muncă 
poate fi sumarizat astfel: 

- politică macroeconomică robustă; 
- mecanism de stabilire a salariilor corespunzător şi flexibil; 
- ocupare „prietenoasă” a forţei de muncă, un sistem de taxare şi o 

politică socială eficiente; 
- asigurarea „flexicurităţii” pieţei muncii. 
România a parcurs în ultimii ani un proces intens de pregătire 

pentru aderarea la Uniunea Europeană, atât din punct de vedere 
instituţional, cât şi legislativ.  

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, adoptat de către 
Guvernul României în decembrie 2005, reprezintă documentul de 
programare strategică şi financiară multianuală prin care sunt stabilite 
domeniile de dezvoltare a României în următorii 7 ani. Pornind de la 
aceste domenii de dezvoltare identificate, sunt în curs de realizare 
Programele Operaţionale Sectoriale specifice, Programul Operaţional 
Regional şi Cadrul Naţional Strategic de Referinţă.  

Actualul context al perioadei de programare coincide, la nivel 
european, cu intensificarea eforturilor pentru atingerea obiectivelor 
Strategiei Lisabona, de creştere economică şi creare de locuri de muncă, 
mai multe şi mai bune.  

Realizarea obiectivului Uniunii Europene de a deveni un spaţiu 
atractiv din punct de vedere investiţional, axat pe dezvoltarea economiei 
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bazate pe cunoaştere, încurajarea ocupării, inovaţiei şi antreprenoriatului 
şi crearea de locuri de muncă se poate atinge doar prin asumarea acestor 
obiective la nivelul fiecărui stat membru, prin acţiuni comune în toate 
aceste direcţii. 

Instrumentul financiar pentru aplicarea Strategiei Lisabona în 
domeniul ocupării forţei de muncă este Fondul Social European. 
Propunerea de Regulament privind Fondul Social European pentru 
perioada 2007-2013 stabileşte o serie de domenii de acţiune în ceea ce 
priveşte dezvoltarea capitalului uman şi diseminarea competenţelor din 
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicării, al noilor tehnologii şi de 
management. 

Sub aspectul îmbunătăţirii accesului la ocupare, sunt propuse 
acţiuni ce vizează creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi 
întreprinderilor, în scopul anticipării schimbărilor economice, integrării 
durabile pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă şi a persoanelor inactive, prevenirii şomajului, în special a 
şomajului de lungă durată şi prelungirii vieţii active. 

O implementare eficientă a acţiunilor finanţate din Fondul Social 
European se bazează pe crearea de parteneriate între toţi actorii socio-
economici relevanţi, în special a partenerilor sociali.  

În concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a stabilit obiective naţionale de 
dezvoltare a resurselor umane. 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POS DRU) a fost elaborat avându-se în vedere prevederile în domeniu la 
nivel comunitar, fiind în conformitate cu liniile directoare integrate şi 
principiile cuprinse în următoarele documentele: 

• Strategia Lisabona revizuită;  
• Orientările Strategice Comunitare în domeniul politicii de 

coeziune 2007-2013;  
• Strategia Europeană în domeniul ocupării forţei de muncă; 
• Liniile directoare integrate pentru dezvoltare şi ocupare 2005-2008; 
• Liniile directoare strategice pentru educaţie 2005-2008;  
• Planul de Acţiune: Agenda Europeană pentru Antreprenoriat;  
• Strategia Europeană pentru Dezvoltare Durabilă 2005-2010 - O 

platformă de acţiune; 
• Strategia-cadru privind egalitatea de gen.  
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În concordanţă cu obiectivele comunitare, la elaborarea POS DRU 
se au în vedere obiectivele de dezvoltare stabilite la nivel naţional prin 
documentele programatice şi planurile de acţiune în domeniul resurselor 
umane: 

- Strategia naţională în domeniul ocupării 2005-2010; 
- Strategia pe termen scurt şi mediu pentru formare profesională 

continuă, 2005-2010; 
- Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

(2004-2005);  
- Documentul Comun de Evaluare a Politicii de Ocupare a Forţei 

de Muncă (Joint Assessment Paper – JAP) (octombrie 2002); 
- Memorandumul Comun în domeniul Incluziunii Sociale (Joint 

Inclusion Memorandum – JIM) – 2005;  
- Strategia naţională privind egalitatea de şanse între femei şi 

bărbaţi;  
- Strategia naţională de incluziune socială a tinerilor peste 18 ani 

care părăsesc sistemul de protecţie a copilului 2006-2008;  
- Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei 

rromilor -2001;  
- Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea 

socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 „Şanse egale 
pentru persoanele cu handicap – către o societate fără discriminări“; 

- Strategia pentru descentralizarea educaţiei (proiect aflat în curs 
de dezbatere). 

În contextul general al promovării coeziunii economice şi sociale, 
realizarea obiectivelor strategiei POS DRU se fundamentează pe 
operaţiuni întreprinse în cadru domeniilor majore de intervenţie 
identificate în cadrul celor 7 axe prioritare: 

-    Sprijinirea educaţiei şi formării profesionale pentru susţinerea 
creşterii economice şi  dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere; 

- Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii la piaţa muncii; 
- Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi întreprinderilor; 
- Modernizarea Serviciului Public de Ocupare; 
- Promovarea măsurilor active de ocupare; 
- Promovarea incluziunii sociale; 
- Asistenţă tehnică. 
Strategia de dezvoltare a resurselor umane în România în următorii 

7 ani a fost elaborată ţinând-se seama de toate aceste obiective comune, la 
nivel naţional şi comunitar, astfel încât asistenţa din Fondul Social 
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European pentru România să se adreseze acelor domenii care susţin 
obiectivele generale de dezvoltare a Uniunii Europene. 

În cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane, Capitolele „Analiza socioeconomică” şi „Analiza 
punctelor tari şi punctelor slabe în domeniul social” au oferit baza de la 
care s-a pornit în elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane în 
următoarea perioadă.  

Punctele slabe identificate s-au concentrat în jurul următoarelor 
teme: 

 rate relativ ridicate de abandon şcolar/părăsire timpurie a şcolii; 
 insuficienta implicare a partenerilor sociali în programele 

specifice de dezvoltare a resurselor umane;  
 nivelul scăzut al participării adulţilor la educaţie şi formare 

profesională continuă şi lipsa ofertelor de educaţie continuă;  
 cultura antreprenorială scăzută;  
 mobilitatea scăzută pe piaţa muncii;  
 şomajul crescut în rândul tinerilor; 
 nivelul ridicat al şomajului de lungă durată; 
 integrarea insuficientă a populaţiei rrome şi a altor grupuri 

vulnerabile în educaţie şi pe piaţa formală a muncii. 
  Din acest punct de vedere, Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane răspunde pe deplin nevoilor de formare 
profesională continuă şi promovare a ocupării forţei de muncă, prin 
modernizarea ofertelor din educaţie, adaptarea ofertei educaţionale la 
cerinţele pieţei muncii, atragerea unui număr cât mai mare de persoane pe 
piaţa muncii şi promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. 

Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea 
capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, 
prin asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi 
dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive. 

Cu toate că în practică noua piaţă a muncii a dovedit o capacitate 
ridicată de ajustare, în concordanţă cu natura specială a mărfii forţă de 
muncă, criteriile de rigiditate, imperfectă, prea reglementată şi de a fi un 
eşec nu numai că nu au încetat, dar chiar s-au intensificat enorm. 

Interesul pentru flexibilizarea maximă a pieţei muncii a fost 
generat de accentuarea competiţiei economice, de globalizarea pieţei 
internaţionale; flexibilizarea pieţei muncii avea să devină cea mai 
arzătoare temă a lumii muncii. 
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Beneficiind de o conotaţie pozitivă (spre deosebire de rigiditate), 
flexibilitatea nu a putut să-şi diminueze interesul în jurul său, chiar dacă 
s-a dovedit un concept vag şi ambiguu. Cu toate acestea, termenul ca 
atare s-a dovedit că acoperă o diversitate de importante probleme practice 
reale cum sunt organizarea întreprinderilor şi adaptarea lor la schimbare, 
reexaminarea restricţiilor juridice şi dereglementarea acestora, reducerea 
costului de producţie, condiţiile de ocupare a forţei de muncă şi condiţiile 
de muncă, polivalenţa calificărilor şi mobilitatea profesională a 
personalului. 

Pe de altă parte, flexibilizarea pieţei muncii s-a impus 
preocupărilor generale, în toate ţările şi instituţiile principale ale acestei 
pieţe, patroni, sindicate, guverne, deoarece a fost definită cu grijă drept 
„capacitatea de adaptare la schimbare, fără să prejudicieze mijloacele 
materiale, financiare sau resursele umane”. S-a subliniat, de asemenea, că 
flexibilitatea este indispensabilă deoarece îi conferă pieţei muncii 
capacitatea de a se adapta conjuncturii şi mediului intern şi internaţional, 
precum şi de a contribui decisiv la concilierea eficienţei economice cu 
echitatea socială, rentabilitatea cu protecţia socială, mai buna funcţionare 
a pieţei muncii cu  combaterea mai bună a şomajului şi a insecurităţii 
sociale, prevenirea efectelor negative ale schimbărilor tehnologice, de a 
degaja noi politici de ocupare şi noi instituţii. 

În mod concret, flexibilitatea a fost prezentată ca o posibilitate de 
ajustare rapidă a efectivelor de forţă de muncă şi a timpului de muncă în 
raport cu evoluţiile conjuncturale, precum şi alinierea salariilor la 
imperativele aceleiaşi conjuncturi. 

Flexibilitatea pieţei muncii s-a impus atenţiei specialiştilor, 
patronatului, sindicatelor şi guvernelor şi prin varietatea formelor pe care 
le îmbracă. 

 Flexibilitatea salariilor se referă la două aspecte ale 
mecanismelor de formare ale acestora: 

 pe de o parte la ajustarea salariilor în raport cu fluctuaţiile 
ciclice ale inflaţiei şi productivităţii muncii, precum şi la şocurile externe; 

 pe de altă parte la variabilitatea salariilor doar în raport cu 
cererea şi oferta, cu performanţele firmei. 

Flexibilizarea salariilor se referă atât la sfera mai restrânsă, aceea a 
salariului direct (salariul brut ce i se cuvine angajatului), cât şi cealaltă 
sferă, care priveşte cotizarea şi la alte sarcini patronale. 

Costul salarial direct, în cazul ajustării în jos, ridică problema 
deflatării, în timp ce cealaltă parte a costului salarial (cotizaţiile şi 
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sarcinile patronale) implică intervenţia puterii publice atunci când avem 
de-a face cu deficit bugetar durabil. 

Ajustarea salarială pe calea flexibilizării vizează eliminarea unor 
rigidităţi cum sunt: 

 sistemele de salarii minime; 
 sistemele de indexare automată a salariilor; 
 nivelul ridicat al venitului de înlocuire; 
 reducerea la minimum a sarcinilor diverse (taxe şi cotizaţii) 

care se plătesc de patroni pentru utilizarea forţei de muncă. 
În argumentarea imperativului flexibilităţii salariilor un accent 

deosebit s-a pus pe faptul că este sursă importantă de creare de locuri de 
muncă şi de combatere a şomajului. S-a susţinut că micşorarea sarcinilor 
salariale cu ajutorul flexibilităţii permite sporirea beneficiilor, şi deci 
creşterea volumului de investiţii, stimularea cererii şi crearea de locuri de 
muncă, împreună cu modificarea raportului de substituţie dintre capital şi 
muncă în favoarea muncii. Pe de altă parte s-a considerat că în acest fel 
poziţia concurenţială a firmei se consolidează, produsele acesteia având 
un cost mai redus îşi construiesc o piaţă mai largă. 

Flexibilitatea salarială este expresia valorică de sinteză a tuturor 
celorlalte forme de flexibilitate, interne şi externe ale firmei. 

 Flexibilitatea numerică a salariaţilor este o formă de ajustare 
a efectivelor de forţă de muncă în raport cu variaţiile ciclice sau 
structurale ale cererii şi cu evoluţia tehnologică. 

Această flexibilizare numerică se referă la reducerea restricţiilor 
juridice care stau la baza contractelor de muncă, asupra modalităţilor de 
licenţiere (termen de preaviz, volumul indemnizaţiilor de plecare, 
suprimarea regulii de vechime, diverse acorduri prealabile ale diferitelor 
organe). 

Flexibilizarea numerică se referă nu numai la reducerea restricţiilor 
legislative care permit patronilor să se elibereze de ataşamentul de lungă 
durată faţă de salariaţi, dar şi la recurgerea masivă la munca interimară, la 
contracte de muncă având durate determinate sau un obiect determinat, 
recurgerea la forţă de muncă cu statut independent, promovarea muncii la 
domiciliu. 

Mecanismele prin care flexibilitatea ar garanta crearea de locuri de  
muncă şi eliminarea şomajului se referă la suprimarea indemnizării 
licenţierii. Aceasta ar reduce costul global al utilizării forţei de muncă 
favorizând substituirea capitalului prin muncă, şi deci sporirea ocupării 
forţei de  muncă. 
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Flexibilizarea numerică include însă şi o tendinţă de multiplicare a 
statutului precar, şi deci crearea unei pieţei a muncii duale: 

 Pe de o parte locuri de muncă bine remunerate şi stabile; 
 Pe de altă parte ocupaţii prost remunerate şi instabile, în 

special localizate la femei şi tineri. 
Acceptarea flexibilităţii numerice a firmei a făcut ca în interiorul 

firmelor să se poată distinge trei mari categorii de personal: 
 Un grup de personal cu poziţie centrală, denumit grupul 

nucleu cu proporţii reduse  10-20%; salariaţii care alcătuiesc această 
grupă execută sarcinile cele mai importante şi esenţiale; ei sunt, de regulă, 
bărbaţi; lucrează cu timp complet, au contract permanent, angajaţi pe 
lungă perioadă; sunt indispensabili pentru securitatea profesională şi 
viabilitatea firmei; ei sunt greu de recrutat de pe piaţa externă a firmei; 

 Un grup periferic – îndeplinesc sarcini obişnuite şi monotone 
(repetitive); femeile sunt predominante; lucrează cu timp parţial; angajaţi 
cu contract temporar; angajaţi pe perioade de mai mică durată; asemenea 
competenţe cu acest statut se găsesc din abundenţă pe piaţa externă 
firmei; 

 Un grup de lucrători exteriori – este alcătuit de angajaţi pe 
sistemul subcontractării; lucrători independenţi, unii sunt tehnicieni de 
înaltă calificare; alţii efectuează activităţi curente; uneori patronii îi 
consideră şi pe aceştia personal asimilat cu personalul din nucleul central. 

În decursul anilor, în special după 1993, între patroni şi puterea 
publică a intervenit o diviziune în ceea ce priveşte flexibilizarea pieţei 
muncii. De flexibilizarea pieţei interne a firmei se ocupă exclusiv 
patronul, iar de flexibilizarea pieţei externe a firmei (în cadrul ţării) se 
ocupă puterea publică. 

În preocupările puterii publice intră o serie de forme de 
flexibilizare, între care: 

 Recalificarea şi mobilitatea profesională; 
 Mobilitatea geografică; 
 Salariul minim, acolo unde se practică; 
 Negocierile salariale în sectorul public, negocierea cu 

sindicatele; indemnizarea şomerilor; 
 Transferul influenţei sindicale la periferia muncii. 
 Flexibilitatea tehnico-organizatorică rezultă din capacitatea 

firmelor de combinare a noilor tehnici de organizare cu echipamente 
polivalente într-un ansamblu coerent care are drept finalitate posibilitatea 
de a răspunde unei cereri nesigure şi aleatorii, atât ca volum, cât şi ca 
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structură. Această formă de flexibilizare a întreprinderilor constă în 
capacitatea acestora de creştere a diversităţii produselor şi de sporire a 
ritmului de reînnoire a produselor; de intensificare a competiţiei interna-
ţionale; valorificarea posibilităţilor pe care le oferă noile tehnologii. 

Prin această formă de flexibilizare, forţa de muncă este mobilizată 
pentru a fi adaptată la îndeplinirea unor sarcini variate, cu complexitate 
diferită (polivalentă, rotaţia posturilor, celule de muncă, modificarea 
diviziunii funcţionale a muncii), reprofesionalizarea şi recalificarea, 
modificarea structurii întreprinderilor, mobilitatea forţei de muncă în 
interiorul firmei. 

Flexibilizarea tehnico-organizatorică atinge următoarele obiective: 
 Reducerea costurilor; 
 Generează cerere; 
 Promovează procese de recalificare; 
 Sporeşte productivitatea muncii; 
 Relansează ocuparea forţei de muncă atât sub aspect calitativ, 

cât şi cantitativ. 
Reliefând valenţele deosebite ale flexibilităţii tehnico-

organizatorice, unii economişti afirmă că, întrucât costul forţei de muncă 
reprezintă o cotă infimă în raport cu costul materiilor prime, al energiei şi 
al capitalului fix, multe întreprinderi nu apelează la alte forme de 
flexibilizare, fiindu-le suficientă flexibilizarea tehnico-organizatorică. 

 Flexibilizarea timpului de muncă. Formele de flexibilizare a 
timpului de muncă au ca obiective adaptarea orarelor în funcţie de nevoi 
şi gestionarea timpului de muncă. În acest scop se folosesc: 

 Durate săptămânale, lunare, anuale, flexibile în forma 
maximală sau normală; 

 Promovarea unor variate forme de muncă şi de pauze; 
 Gestiunea orelor suplimentare; 
 Gestiunea concediilor plătite pentru a fi recuperate; 
 Munca în weekend.  

Ele echivalează cu o reducere a timpului de muncă favorabilă unei 
ajustări structurale. De regulă, acestea se asociază reorganizării 
întreprinderilor, în special când este vorba de: 

 Punerea în funcţiune de noi echipamente; 
 Transformări structurale ale ocupării; 
 Transformări de posturi; 
 Refacerea orarelor şi a sarcinilor. 
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Aceste forme de flexibilizare a timpului au particularitatea că 
sporesc competitivitatea firmei, dar răspund şi intereselor muncitorilor de 
îmbunătăţire a condiţiilor de  muncă şi de viaţă. 

Noua piaţă a muncii degenerează şi tinde să ştie „calităţile“ 
specifice ale oricărei pieţe; noile raporturi economice şi sociale, cel puţin 
daca ţinem seama de teoria clasică, ar trebui să asigure viabilitatea firmei, 
concomitent cu sporirea ocupării şi diminuarea şomajului. Ceea ce s-a 
dovedit până acum este că aceste modele de flexibilizare stau la baza 
creşterii ocupării precare, la creşterea şi cronicizarea şomajului, 
generatoare de mari şi semnificative mutaţii între eficienţa economică şi 
eficienţa socială a pieţei muncii; unii cercetători au calculat un partaj PIB, 
în formarea profiturilor, pe de o parte,  şi o mare sporire a sărăciei şi 
inegalităţilor sociale, pe de altă parte. 

Suportul esenţial al ocupării depline, al realizării celui mai mic 
şomaj din istoria economiei de piaţă, a contribuit la realizarea unor 
ritmuri înalte de creştere economică, precum şi la promovarea statutului 
bunăstării sociale, o societate democratică, fără mari convulsii şi 
răsturnări sociale. 

La nivelul Uniunii Europene, conform Raportului lui Wim Kok, 
care în 2004 a condus Grupul la Nivel Înalt pentru Strategia de la 
Lisabona, „Strategia” a fost un fel de „brad de Crăciun”, compus din 
peste 100 de ţinte, sub-ţinte şi indicatori (discursul din cadrul Summit-
ului Economic de la München, din luna mai 2005). Concluziile Grupului 
au fost că Strategia lansată în 2000 a fost, într-adevăr, foarte ambiţioasă, 
stabilind ca ţintă primară depăşirea Statelor Unite în calitate de primă 
economie bazată pe cunoaştere din lume. În ultimii ani de la strategia 
Lisabona, Europa a continuat să rămână în urma Statelor Unite, în timp ce 
decalajul creşte tot mai mult, iar economiile dinamice din Asia se apropie 
tot mai mult. Grupul a apreciat obiectivul cumpătat al unei Europe 
puternice din punct de vedere economic – responsabilitatea socială şi 
protejarea mediului. Obiectivele cheie au fost mai degrabă creşterea 
economică şi ocuparea forţei de muncă, deoarece o Europă mai bogată 
este mai capabilă să sprijine programe sociale sau de mediu mai bune. 

Ţintele strategiei Lisabona sunt foarte bine cunoscute: până în anul 
2010 Uniunea Europeană va avea o rată de ocupare pentru populaţia 
activă de 70%, pentru femei de cel puţin 60% şi pentru grupul de vârstă 
de 55-64 ani de 50%. Strategia a stabilit o ţintă de cheltuieli de 3% din 
PIB pentru cercetare şi dezvoltare, cu două treimi sau mai mult în sectorul 
privat. Chiar dacă ţintele au fost fixate la nivel european, politicile trebuie 
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întreprinse la nivel naţional. Procesul de evaluare este de asemenea 
realizat la nivel naţional, iar tabelele cu performanţa statelor membre 
trebuie publicate periodic. 

Ţintele strategiei Lisabona nu sunt uşor de atins. Progresul decurge 
încet, iar o comparaţie între ţările europene post-Lisabona şi alte ţări 
OECD nu reflectă diferenţe între aceste ţări. Chiar dacă unele ţări au 
îmbunătăţit performanţa de ocupare, în aceşti ani nicio ţară care se situa 
sub limita de 70% nu a progresat suficient. Când este vorba de măsuri 
specifice pentru atingerea ţintelor de creştere economică şi ocupare, 
agenda Lisabona nu pare să aibă un impact pentru politicile naţionale. Nu 
a existat prea multă acţiune direct, cel puţin nu mai mult decât ar fi fost 
întreprins de către un guvern care se confruntă cu provocările 
supravieţuirii economice şi creşterii într-o lume globalizată rapid. 

 
Conexiunea între creştere economică şi locuri de muncă 
 
În ciuda faptului că în agenda Lisabona se pune accentul pe 

economia bazată pe cunoaştere şi pe tehnologii, cea mai mare parte din 
expansiunea muncii care este necesară pentru satisfacerea obiectivelor de 
ocupare Lisabona va fi în sectoarele intensive de lucru ale economiei, 
care cunosc o scădere a productivităţii. Astfel, crearea de locuri de muncă 
nu este chiar principalul contribuabil pentru creştere economică. Legătura 
este alta: mai multă creştere economică va aduce creare de locuri de 
muncă. Aici este dovada că o creştere a ratei productivităţii muncii, prin 
acumularea de capital sau prin creşterea factorului total al productivităţii 
(FTP), duce la creşterea cererii de muncă, reduce şomajul şi creşte 
participarea pe piaţa muncii. Prin creşterea ratei FTP cu un punct 
procentual se reduce şomajul prin 1,3 puncte procentuale (Pissarides, 
Vallanti, 2004). Asemenea schimbări în creşterea ratei FTP în Europa 
sunt fezabile, având în vedere punctele scăzute de plecare. 

 Creşterea ridicată nu este răspândită uniform în economie. În 
mod inevitabil, anumite sectoare vor creşte mai rapid decât altele. 
Economia bazată pe cunoaştere care este accentuată în agenda Lisabona 
este sectorul „high-tech” care este „conducătoarea” creşterii economice. 
Dar acesta nu este principalul sector care creează locuri de muncă. 
Creşterea economică ridicată de obicei nu creează şi locuri de muncă mai 
multe în sectoarele respective. Creează prosperitate, iar prosperitatea 
creează cerere pentru servicii. Creşterea cererii de locuri de muncă care 
vine cu creştere de productivitate este mai răspândită la nivelul întregii 
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economii decât în creşterea productivităţii în sine, şi de obicei este mai 
concentrată în sectoarele cu productivitate scăzută, precum comerţul cu 
amănuntul, servicii comunitare, servicii medicale etc. Desigur, cei care 
vor obţine aceste locuri de muncă trebuie să fie stimulaţi suficient prin a li 
se oferi subvenţii pentru a se angaja. O compensaţie ridicată în aceste 
sectoare poate fi atinsă prin preţuri mari ale produselor finale, nu prin 
utilizarea mai productivă a resurselor. De aceea, se experimentează o 
inflaţie mai mare a preţurilor şi o creare de locuri de muncă mai mare în 
sectoarele de servicii cu productivitate scăzută, un proces cunoscut sub 
denumirea de „boala costului lui Baumol” (Baumol’s cost disease). 

Cele mai multe reforme necesare pentru atingerea obiectivelor 
Lisabona sunt la nivel naţional. Nu toate ţările Uniunii au nevoie de 
acelaşi tip de reforme şi ţine de fiecare guvern în parte să decidă care sunt 
priorităţile, în funcţie de situaţia proprie. 

Raportul Kok a arătat cele 5 domenii de politici care impun acţiuni 
urgente. Patru dintre acestea sunt din domeniul naţional: încurajarea 
cercetării şi dezvoltării, îmbunătăţirea mediului de afaceri, îmbunătăţirea 
performanţei pieţei muncii şi asigurarea durabilităţii mediului 
înconjurător. Dar al cincilea, finalizarea pieţei unice, impune o acţiune 
mai amplă din partea instituţiilor europene. Cei mai importanţi paşi spre 
pentru o piaţă internă unică au fost întreprinşi de la procesul din 1992. 
Integrarea este importantă deoarece companiile europene pot beneficia de 
avantaje de pe urma economiilor la scară mare. Preţurile bunurilor sunt în 
general mai mici în Statele Unite decât în Europa, iar motivul este că 
companiile americane au reţele de distribuţie mai bune şi utilizează mai 
eficient locaţiile diversificate din Statele Unite. Şi Europa poate face la 
fel, dar încă nu procedează astfel. Principalele beneficii ale integrării 
europene de până acum au provenit din liberalizarea comerţului. Comisia 
estimează că în primii 10 ani ai pieţei unice europene, PIB a crescut cu 
1,5%. Nu este foarte mult în comparaţie cu rata anuală de creştere a PIB, 
în realitate corespunde cu creşterea pe un an. Au existat creşteri şi în ceea 
ce priveşte crearea de locuri de muncă, dar în ceea ce priveşte serviciile, 
cea mai mare componentă a PIB, se poate spune că integrarea încă nu a 
avut loc. Grupul Kok a accentuat faptul că eforturile pentru finalizarea 
pieţei unice trebuie accelerate, mai ales pentru liberalizarea serviciilor. 
Chiar şi serviciile financiare nu sunt pe deplin integrate, în ciuda faptului 
că există un acord că acestea ar trebui liberalizate. Pe hârtie, integrarea 
este completă în sectorul bunurilor, dar diferenţele mari de preţuri care 
rămân de-a lungul Europei reprezintă dovada că integrarea nu s-a realizat 
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pe deplin. Oricum, limitele pot fi datorate şi politicilor corporative şi nu 
politicilor naţionale. Dacă aşa este, Comisia poate lua măsuri pentru a 
îmbunătăţi integrarea. 

Dincolo de acest canal, care este destul de important, Comisia a 
evidenţiat în special nevoia pentru reformă şi nevoia pentru mai multe eforturi 
în vederea atingerii obiectivelor Lisabona. Dar nu a luat şi măsuri concrete de 
acţiune. Eşecul de a întreprinde acţiunile necesare la nivel naţional este, pe de 
o parte, datorat ţărilor care nu fac ceea ce promit să facă şi, pe de altă parte, 
ţărilor care nu spun sau nu fac ce este necesar. Comisia poate să creeze un 
sistem sau nişte stimulente care să determine ţările să fie mai doritoare să ia 
măsurile necesare. De exemplu, ar putea oferi compensaţii financiare pentru 
cercetare sau alte cheltuieli suportate în acest moment prin bugetele naţionale, 
dar care contribuie la realizarea obiectivelor Lisabona. Ajutorul financiar sau 
stimulentele nu au fost bine legate de obiectivele Lisabona. Dacă Comisia 
doreşte să accelereze procesul de reformă, acesta este un domeniu unde poate 
contribui foarte mult.  

În ţara noastră realizarea obiectivelor Lisabona în domeniul 
ocupării forţei de muncă se poate atinge prin implementarea unei serii de 
obiective specifice, finanţate prin instrumentul financiar al Strategiei 
Europene de Ocupare, Fondul Social European, obiective care urmăresc: 

- Dezvoltarea educaţiei iniţiale şi continue prin promovarea de 
reforme şi furnizarea unor oferte educaţionale şi programe de formare 
profesională de calitate şi relevante pentru piaţa muncii, care să asigure 
oportunităţi egale de învăţare pe tot parcursul vieţii; 

- Dezvoltarea unor rute flexibile şi personalizate de învăţare, prin 
furnizarea de servicii integrate de informare, orientare şi consiliere; 

- Facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii prin promovarea 
parteneriatului în educaţie şi ocupare şi dezvoltarea programelor de 
tranziţie de la şcoală la locul de muncă;  

- Creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională prin 
oferirea de programe educaţionale şi de formare profesională continuă 
specifice;  

- Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale; 
- Creşterea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii pentru grupurile 

vulnerabile. 
Răspunzând unei nevoi reale de dezvoltare a capitalului uman din 

România, Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane, va avea acelaşi efect benefic de creştere a 
nivelului bunăstării economice şi sociale pe care l-a avut şi în alte state 
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membre ale Uniunii Europene, care s-au confruntat cu probleme similare 
celor existente în prezent în ţara noastră. 

Succesul în domeniul dezvoltării resurselor umane va depinde doar 
de capacitatea ţării noastre de mobilizare în absorbţia fondurilor 
structurale de care vom beneficia începând cu 1 ianuarie 2007. 
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Analiza comparativă a aplicabilităţii modelelor 
Markowitz şi Sharpe privind gestiunea titlurilor 

financiare 
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Abstract. This paper deals with problems of modern theories of 

portfolio as a follow up of establishing the complex relationship of risk in 
the previous chapter and establishes that the analysis of the risk of a 
portfolio can only be made in close connection with the prognosis of 
profitability. Although the studying of these phenomena has been realised 
scientifically ever since the beginning of the 20th century, there can be 
established as components of the modern theory of portfolio a series of 
models of analysis and estimating of the relationship central to the 
management of the portfolio, namely the correlation profitability – risk. 

 

Key words: portfolio; CAPM model; Arbitrage Price Theory; 
Markowitz model. 

 
 

 
Comportamentul financiar al agenţilor economici este influenţat de 

nivelul de dezvoltare al pieţei financiare, de credibilitatea acesteia şi de 
modul în care pot fi procurate resursele sau plasate economiile prin 
societăţile financiare care pot realiza acest lucru. 

Un agent economic va fi activ pe piaţa de capital şi va realiza 
investiţii dacă randamentele oferite de acestea sunt superioare altor 
oportunităţi de investiţii. Un rol important în planul de investiţii al 
agentului îl are rata de randament al activelor fără risc, altfel spus ce nivel 
de rentabilitate se poate obţine fără a se asuma riscul dat în special de 
dobânda la obligaţiunile de stat. 

Pentru a se putea identifica corect oportunităţile de investiţii 
trebuie să aibă loc analiza financiară a pieţei de capital realizată prin 
intermediul societăţilor de investiţii financiare. 

Analiza financiară a pieţei de capital impune: 
- analiza indicatorilor pieţei financiare; 
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- analiza evoluţiei titlurilor cotate pe piaţa bursieră şi 
extrabursieră; 

- analiza fondurilor mutuale de investiţii. 
Arbitrajul plasamentelor financiare urmăreşte să identifice 

randamentele şi riscurile caracteristice. Astfel există o relaţie verificată de 
practica financiară care statuează faptul că pe măsură ce creşte 
rentabilitatea investiţiei creşte şi riscul asociat acesteia. Principalele 
modele de gestiune a portofoliului de titluri folosind o analiză 
unicriterială sunt modelele Markowitz şi Sharpe. Deşi studiul actual al 
pieţei de capital impune folosirea modelelor multicriteriale, modelele 
unicriteriale sunt valabile, trebuie studiate  şi tratate ca şi „piatra  
unghiulară” a construcţiei oricărui model de gestiune a investiţiilor 
financiare. 

Modelul Markowitz (Markowitz, 1952) a pornit de la premisa 
necesităţii costrucţiei unui portofoliu optim preferabil tuturor celorlaltor 
portofolii care permite maximul privind criteriul unitate de rentabilitate pe 
risc. Modelul Markowitz necesită un număr de informaţii  pentru un 
portofoliu alcătuit din „n” titluri, de „n” dispersii, „n” rentabilităţi medii şi 
n(n-1)/2 covarianţe. Numărul foarte mare de informaţii necesare pune 
problema calcului matematic atunci când eşantionul supus observării este 
numeros, iar perioada de observaţie este îndelungată. În cadrul acestui 
model titlurile sunt corelate între ele  şi nu există nicio legătură 
cuantificabilă direct cu un factor macroeconomic. Cel mai important 
rezultat al modelului este determinarea frontierei de eficienţă, care 
grupează portofoliile ce prezintă cea mai bună rentabilitate la un anumit 
risc asumat.  Caracterul obiectiv al „frontierei eficiente” spre care 
conduce comportamentul raţional al agenţilor economici (în modelul 
Markowitz) îl determină pe Sharpe (Sharpe, 1963) să propună un model 
explicativ unifactorial. Acest model consideră că rentabilitatea (Ri) a 
oricărui titlu financiar este într-o relaţie liniară cu un factor 
macroeconomic explicativ (I), plus o influenţă reziduală neexplicată de 
acest factor (εi): 

iiii IR εβα ++=                   (1) 
în care: 

iα  - o constantă de proporţionalitate (valoarea Ri atunci când I=0); 
I – valoarea unui factor macroeconomic (rentabilitatea 

portofoliului de piaţă – Rm, produsul naţional brut – PNB, un indice de 
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preţuri sau oricare alt factor macroeconomic cu cea mai mare influenţă 
asupra lui Ri); 

iε  - variabila reziduală specifică titlului analizat, cu speranţa 

matematică ( ) 0=iE ε  şi cu covarianţa 0=jiεεσ  pentru ji ≠ . 

La rândul său, 111 =+= ++ nnI εα  în care 1+nα  este un 

parametru egal cu speranţa E(I), iar 1+nε  o variabilă aleatoare cu 

( ) 01 =+nE ε  şi ( ) ( )In
2

1
2 σεσ =+  - constantă. Aceste condiţii ale 

relaţiei liniare de mai sus sunt îndeplinite atunci când Ri şi I evoluează 
conform cu legea normală (comună) bivariabilă. Pentru a scrie complet 
această lege normală bivariabilă este nevoie de cinci parametri: 
( ) ( ) ( ) ( ) iMρ,I2σ,IE,iR2σ,iRE , unde vom considera că factorul 

macroeconomic I este egal cu rentabilitatea portofoliului de piaţă RM (M= 
market în engleză). 

Dacă RM şi Ri urmează o lege normală bivariabilă, atunci cea mai 
bună estimare a realităţii titlului financiar Ei în raport cu RM presupusă 
cunoscută este funcţia liniară: 

MEiβiαiE +=                   (2) 

Prin metoda celor mai mici pătrate obţinem parametrii ecuaţiei 
asupra cărora se face ipoteza că rămân constanţi în timp: 

M/σiσiMρM2/σiMσiβ ==                    (3) 

MEiβiEiα −=                     (4) 

În aceste condiţii, dispersia rentabilităţii titlului financiar este egală 
cu: 

( ) ( )
( ) ( )( ) Mεi,2σ2

εiσ2
Mσ

2
iβ

2
εiEiεMEMRiβE

εiEMEiβiαiεMRiβiαE2
iEiRE2

iσ

++=−+−=

=−−−++=−=
  

 
prin ipoteză 0Mεi,2σ = , rezultă că: 

 
2
iMσ2

Mσ
2
iβ

2
iσ +=         (5) 
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cu:      ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −= 2

iMρ12
iσ

2
Mσ

 

Similar se obţine: 
2
Mσjβiβijσ =         (6) 

Relaţiile (1), (2) şi (6) sunt acum generalizabile pentru gestiunea 
unui portofoliu, conducând astfel spre „modelul diagonal” (Braynet et al., 
2001) al selecţiei portofoliilor eficiente (frontiera eficientă): 

∑= iRiXpR       (7) 

 

∑ ++= 2
εiσ2

iX2
Mσ

2
pβ

2
pσ     (8) 

 
în care: 2

Mσ
2
pβ  - riscul sistematic al portofoliului (riscul de piaţă); 

 

∑ −= ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 2

pMσ12
pσ

2
εiσ2

iX  - riscul specific (diversificabil). 

Modelul diagonal al lui Sharpe, replica simplificată a modelului 
Markowitz, exprimă funcţia scop de minimizare a riscului portofoliului 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ 2

pσ , la o rentabilitate sperată (Ep) a acestuia: 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ∑+ 2

εiσ2
iX2

Mσ
2
pβMin     (9) 

 
ştiind că: ∑ = pβiβiX , 

 
∑ = pEiEiX  (dată), 

∑ =1iX  

Introducerea în portofoliu (P) a unui activ fără risc (F) cu EF = rf 
(rata pură de dobândă), 02

Fσ = şi cu 0FMσ = , conduce la o nouă 

frontieră eficientă a portofoliilor dominante (P,F), care este o dreaptă. 
Aceasta leagă rf cu punctul de tangentă (M) de pe frontiera curbilinie 
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(parţial) eficientă a lui Markowitz şi care poate continua dincolo de 
punctul M (portofolii împrumutătoare cu 1-Xp<0). ( ) M/σpσfrMEfrFp,E −+=  în care 

( ) M/σfrME − este panta relaţiei liniare ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

pσ,fp,E (relaţia 10), fiind  

interpretată ca un preţ unitar al riscului sistematic, care defineşte în mod 
obiectiv rentabilitatea oricărui portofoliu riscant. 

Dezvoltarea pieţelor de capital a ridicat problema alcătuirii unui 
portofoliu mai eficient de către firme. Aceasta datorită posibilităţii 
scăderii cursurilor bursiere ale valorilor mobiliare care alcătuiesc 
portofoliile. Firmele încearcă să elimine efectele negative ale unor astfel 
de variaţii de curs utilizând diverse modele de gestiune de portofoliu prin 
care se determină care ar trebui să fie ponderea diverselor active în 
portofoliul deţinut, astfel încât acestea să ofere o speranţă de rentabilitatea 
satisfăcătoare faţă de riscul asumat. Deoarece nu pot previziona cu 
exactitate evoluţia pieţei de capital pe ansamblu sau aceea a unui anumit 
titlu de valoare (şi ca atare nici pe aceea a unui portofoliu), firmele se 
ghidează în deciziile lor după media rentabilităţilor anterioare înregistrate 
într-o evoluţie istorică pentru a determina speranţa de câştig, pentru 
cuantificarea riscului de variaţie a acestei rentabilităţi sperate (se foloseşte 
indicatorul abaterea medie pătratică). 

Problema analizei de portofoliu constă în găsirea portofoliilor 
eficiente; un portofoliu este eficient dacă niciun altul nu asigură fie o 
rentabilitate separată mai mare la acelaşi risc, fie un risc mai mic la 
aceeaşi rentabilitate sperată. 

Analiştii financiari furnizează următoarele informaţii privind 
rentabilităţile viitoare ale celor N active financiare: 

Ei – valoarea aşteptată pentru Ri (rentabilitatea titlului i); 
Ci1, ..., Cin, Cij – covarianţa dintre cele două titluri i şi j. 
Problema care trebuie pusă în cadrul analizei portofoliului este 

următoarea: fiind cunoscute datele anterioare, se urmăreşte determinarea 
portofoliilor eficiente. Un portofoliu este eficient dacă nu există niciun alt 
portofoliu care la acelaşi risc să dea o rentabilitate mai mare. 

Fie: 
Xi – ponderea investiţiei în activul i 
E – rentabilitatea portofoliului 
V – varianţa portofoliului 
Atunci 
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∑= iEiXE                   (11) 

∑= ijCjXiXV                                (12) 

Se consideră o funcţie obiectiv de forma (Jaquillat, Solnik, 2000): 
 

∑ ∑−=−= ijCjXiXiEiXλVλEϕ                             (13) 

 

Atribuind o serie de valori pentru parametrii 
ϕ valoarea,ijC,iEλ,  poate fi modificată prin modificarea lui Ci 

după cum se doreşte, atât timp cât cele două restricţii de bază sunt 
îndeplinite: 

 

1. 1iX =∑  

2. 0iX ≥  pentru orice i. 
 

Dintre toate portofoliile posibile unul singur maximizează valoarea 
lui E. Combinaţia dintre rentabilitate şi risc obţinută va fi pe limita 
portofoliilor administrate, mai mult, funcţia obiectiv va fi tangentă la 
mulţimea portofoliilor în acest punct. 

Cât timp funcţia obiectiv este de forma VλEφ −= , panta curbei 

în acest punct este λ , iar prin modificarea lui „i” de la 0 la +∞  poate fi 
obţinută orice soluţie a ecuaţiei. 

Analiza portofoliului necesită un număr mare de comparaţii; 
aplicaţia practică a tehnicii poate fi mult facilitată de un set de ipoteze 
simplificatoare care reduc calculele efectuate. Un asemenea set de ipoteze 
va fi numit modelul diagonal (Sharpe, 1985). 

Acest model de selecţie a portofoliilor are următorul punct forte: 
este unul dintre cele mai simple modele care se pot construi cu luarea în 
considerare a existenţei intercorelărilor dintre active. 

Caracteristica esenţială a modelului diagonal este ipoteza că 
rentabilităţile diferitelor titluri de valoare sunt legate numai prin relaţiile 
simple cu un anumit factor macroeconomic. Rentabilitatea fiecărui activ 
este determinată numai de factori aleatori şi un singur element exogen, de 
obicei rentabilitatea medie a pieţei sau indicele general al pieţei. Marele 
cercetător W. Sharpe este primul care a studiat influenţa unui factor 
macroeconomic considerat ca rentabilitatea medie a pieţei, pe o perioadă 
de 30 ani, rezultatele verificând modelul propus.Apreciem că dacă studiul 
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s-ar fi extins pe o perioadă mai mare de 50 ani rezultatele ar fi demonstrat 
necesitate luării în calcul a mai multor factori macroeconomici. 

Modelul diagonal necesită din partea analistului financiar 
următoarele date (Sharpe, 1963): 

 

1. valorile 
iε,iβ,iα

pentru fiecare N active 

2. valorile 2
1εnσsi1nα ++

pentru indicele I. 
 

Odată specificaţi parametrii modelului diagonal, se poate începe 
analiza propriu-zisă a portofoliului: 

- rentabilitatea aşteptată a activului este: 
 ( ) 1nαiβiαiRE ++=                  (14) 

 

Formulă la care s-a ajuns prin aplicarea mediei la rentabilitatea 
individuală a activului financiar unde media factorului rezidual iε  este 0. 

- varianţa (riscul) este calculată cu ajutorul relaţiei: 
 

2
εiσ2

1εnσ2
iβ

2
iσ ++=                  (15) 

 
unde primul termen reprezintă riscul sistematic aferent pieţei de capital în 
ansamblu explicat prin dependenţa de factorul macroeconomic I, iar al 
doilea termen se constituie ca risc specific fiecărui titlu. 

- covarianţa între două titluri i şi j este: 
 

2
1εnσjβiβijσ +=                                (16) 

 

În cazul unui portofoliu de N titluri, rentabilitatea portofoliului va 
fi: 

∑= iRiXpR                   (17) 

unde Xi este ponderea activului „i” în cadrul portofoliului. 
Conform modelului diagonal se determină riscul portofoliului: 
 

( ) ( ) [ ]∑ ∑ ∑++=++= IiβiXiεiαiXiεIiβiαiX2
pσ                (18) 

unde 2
pσ  - riscul portofoliului. 
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Primul termen reprezintă rentabilitatea investiţiei în activele de 
bază, cel de al doilea, investiţia în indicele I. 

Definim Xn+1 ca fiind media ponderată reprezentând sensibilitatea 
rentabilităţii portofoliului faţă de nivelul lui I (coeficientul de volatilitate 
al portofoliului pβ ): 

∑ ==+ pβiβiX1nX                               (19) 

Înlocuind Xn+1 în formula lui Rp obţinem: 
 ( ) ( ) ( )∑ ∑ +=++++++= iεiαiX1nε1nα1nXiεiαiXpR     (20) 

Astfel, speranţa de rentabilitate a portofoliului este: 
 ( ) ∑= iαiXpRE                 (21) 

în timp ce varianţa portofoliului: 
 

∑= 2
εiσ2

iXpVAR                  (22) 

Această formulă indică motivul utilizării parametrilor 1nα +  şi 

2
εiσ pentru descrierea valorii viitoare şi varianţei lui şi, de asemenea, 

explică denumirea de model diagonal, prin aceea că matricea de varianţă-
covarianţă care este completată când sunt luate două câte două (modelul 
Markowitz) poate fi exprimată ca o matrice cu elemente nenule doar de-a 
lungul diagonalei principale prin includerea celui de-al N+1-lea element 
definit ca mai sus. Astfel se reduce mult volumul calculelor. 

Deci, scopul modelului Sharpe este de a maximiza funcţia obiectiv: 
 ( ) pVARpRλE −=ϕ                               (23) 

 

unde E(Rp) şi VARp sunt cele de mai sus cu restricţiile: 
 

∑ += 1nXiβiX                                (24) 

∑ =1iX  

Adică portofoliul este format din cele N titluri. 
Prin modelul său Sharpe a considerat un set de ipoteze care permit 

funcţionare pieţei de capital în care piaţa se consideră a avea o eficienţă 
forte şi un preţ unic al rate dobânzii la care se pot obţine împrumuturile şi 
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plasa fondurile. Se consideră că în realitate există o primă de risc care 
vine să remunereze riscul ce caracterizează activele financiare. În acest 
context există o linie a pieţei de capital, Capital Market Line, ce face 
legătura între rentabilitatea sperată a portofoliilor de titluri şi riscul 
asociat acestora. Preţul tuturor activelor financiare este considerat a fi 
alcătuit din două componente: rata dobânzii pure sau rata dobânzii fără 
risc şi o primă de risc caracteristică măsurată prin panta liniei pieţei de 
capital. Pornind de la premisele definite de Markowitz privind 
comportamentul investitorilor şi condiţiile existente pe piaţă, Sharpe 
observă că, în condiţiile unei pieţe cu concurenţa perfectă, frontiera de 
eficienţă definită de Markowitz sub forma unei curbe poate fi prezentată 
sub forma dreptei pieţei de capital. Astfel se ajunge la concluzia că 
utilizând investiţiile în active fără risc se îmbunătăţesc performanţele 
portofoliului. 

Pentru a surprinde avantajele introducerii modelului simplificat de 
selecţie a portofoliului, este necesar să se studieze metoda de aplicare a 
modelului şi parametrii acestuia. Modelul de piaţă poate fi prezentat 
grafic de o manieră foarte simplă (Baxter, 1995). Dacă dispunem de o 
serie cronologică de date cuprinzând rentabilităţi ale titlurilor pe o 
perioadă „t” şi, de asemenea, dispunem de valorile medii ale rentabilităţii 
pieţei pe o perioadă „t” vom nota: 

Rjt – rentabilitatea individuală a titlurilor 
RMt – rentabilitatea medie a pieţei 
reprezentarea grafică este: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Reprezentarea grafică a modelului de piaţă  

Rj,t 

RM,t 

αj 

β 
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α  – reprezintă panta de regresie a dreptei ce măsoară volatilitatea 
titlului „j” 

β - reprezintă variaţia unitară a rentabilităţii titlului „j” în funcţie 
de variaţia ratei de rentabilitate medie a pieţei. 

Dreapta de regresie prezintă o ecuaţie de forma: 
 

MTRjβjαjtR +=                 (25) 

Estimarea corectă a legăturii existente între rentabilitate şi valoarea 
rentabilităţii medii a pieţei se realizează prin adăugarea unui factor de 
ajustare. 

tj,Rtj,Rjt −=ξ                 (26) 

unde: 
Rj,t – rentabilitatea medie 
Rj,t – rentabilitatea titlului j la momentul t 
avem relaţia: 

jtMTRjβjαjtR ξ++=                 (27) 

 
Prezentarea unei relaţii liniare cu piaţa 
Modelul de piaţă are drept caracteristică principală faptul că 

stabileşte o relaţie liniară cu piaţa. Modelul porneşte de la formularea 
empirică propusă pentru prima dată de profesorul Sharpe în 1963. 

jtMTRjβjαjtR ξ++=                (28) 

Astfel, putem vorbi de două mari categorii de riscuri care afectează 
rentabilitatea: 

- o componentă sistematică a riscului de tipul β jRM, care poate fi 

amplificată dacă β >0 sau atenuată dacă β <0. 

- o componentă specifică a riscului jtξ , care rezultă din factorii 

specifici firmei. 
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Coeficienţii jβ şi jα  se calculează prin metoda celor mai mici 

pătrate: 

( )
( )∑

=
−

∑
=

−⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −

= T

1t
2

MRtM,R

T

1t MRTM,RjRjtR

jβ  (29) 

 

MRjβjRjα −=                (30) 

 
De asemenea, se poate determina dispersia specifică pentru 

parametrii jβ , jα şi jtξ  . 

 

( )

∑
=

−

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

T

1t

2
MRtM,R

u2σ
jβ

2σ               (31) 

( )

( )∑
=

−

∑
==⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

T

1t
2

MRtM,RT

T

1t
2

tM,Ru2σ

jα
2σ                            (32) 

 ( )
2T

T

1t
2

tj,u
u2σ

−

∑
==                   (33) 

Expresiile anterioare pot fi sintetizate ca: 
(Riscul total)2=(Riscul sistematic)2+(Riscul specific)2 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += tj,u2σtM,R2σ2βtj,R2σ              (34) 
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Modelul de piaţă şi diversificarea 
 
Pentru o serie formată din N titluri, avem următoarele relaţii 

individuale în baza modelului de piaţă: 
 

t1,tM,R1β1αt1,R ξ++=                (35) 

. 

. 

. 

tN,tM,RNβNαtN,R ξ++=  

 
Dacă vom construi un portofoliu cu următoarele ponderi x1, x2,..., 

xN atunci: 

tN,Nx...t2u2xt1u1xtM,RNβNx

...tM,R2β2xtM,R1β1xNαNx...2α2x1α1x

tN,RNx...t2,R2xt1,R1x
pf

R

ξ+++++

+++++++=

+++=

    (36) 

Putem exprima sintetizând că: 
 

NβNx...2β2x1β1xportofoliuβ +++=  

 
Altfel spus, volatilitatea portofoliului reprezintă o măsură a 

volatilităţilor individuale în funcţie de ponderea lor în portofoliul. Deşi mult 
contestată în ultima perioadă măsura dată de volatilitate reprezintă în 
continuare un punct de reper, iar cercetătorii care s-au grăbit să anunţe 
„dispariţia” lui β nu au găsit deocamdată ceva mai bun pentru a pune în loc. 

 
 Introducerea în portofoliul titlurilor financiare a activului 

fără risc CAPM (unifactorial) 
 
Introducerea activului fără risc în tranzacţiile nelimitate în 

portofoliile de active riscante aduce noi interpretări: 
- preţul-timp al banilor este respectat de rata de dobândă a 

activului fără risc(Rf): 
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- prima de risc suplimentar este formată din două componente: 
1) preţul unitar al riscului de piaţă: 

Mβ
RFME −

                  (37) 

 
2) cantitatea de risc sistematic al portofoliului p∆  sau a titlului 

financiar βi  conform relaţiei CML: 

p∆∆M

RFME
FRpE ⋅

−
+=                 (38) 

 
conform relaţiei SML:  

( ) iβFRMEFRiE ⋅−+=  pentru titlurile individuale.   (39) 

Pentru a simplifica procedura de stabilire a frontierei de eficienţă, 
Sharpe introduce în portofoliul de active un activ fără risc în combinaţii 
diferite în raport cu profitul riscat de către investitori. 

În acest sens, se admite existenţa unor noi ipoteze, precum: 
- existenţa activului fără risc de faliment; 
- acest activ are o rată de dobândă certă (cu o rată de inflaţie 

implicită, constantă şi fără risc de dobândă); 
- de asemenea, activul neriscat poate fi vândut şi cumpărat fără 

nicio restricţie (absenţa riscului de lichiditate). 
Dacă prima restricţie nu poate fi îndeplinită de titlurile de stat 

(riscul de faliment fiind exclus pentru un stat suveran), celelalte două sunt 
mai puţin realizabile din pricina existenţei unui risc de rată a dobânzii şi, 
mai ales, a imposibilităţii de  a vinde titlurile de stat pe debit (short sales) 
şi în mod nelimitat. 

În condiţiile ipotezelor precizate anterior, investitorul are 
posibilitatea alocării unei părţi din bugetul său în active riscante, iar a 
părţii rămase, în activul fără risc. Se realizează astfel o combinaţie între 
plasamentele în active financiare şi cele monetare. Cumpărarea activului 
fără risc este echivalentă cu acordarea unui împrumut către piaţa 
monetară (bonuri de tezaur) la dobânda fără risc. De aceea, combinaţia 
astfel rezultată mai poate fi numită şi portofoliu împrumutător (lending 
portofolio). 
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În condiţiile realizării celei de-a treia ipoteze, investitorul poate 
cumpăra mai multe active riscante decât îi propune propriul buget. 
Operaţia devine imposibilă prin „short-area” activului fără risc, respectiv 
prin solicitarea pe piaţa monetară a unui credit la aceeaşi dobândă fără 
risc. Combinaţia de active riscante astfel obţinută poartă denumirea de 
portofoliu împrumutat (borrowing portofolio). 

Valoarea activului fără risc pe baza criteriului „speranţă – 
dispersie” este următoarea 

E(Rf) = Rf =const                  (40) 
l( fR ) = 0 

Aceste caracteristici fac activul foarte atractiv pentru investitorii 
riscobobi, care vor aloca bugetul lor în active cu rentabilitate certă (Rf) 
mai mică, dar fără risc. Ei găsesc această rentabilitate sigură mai 
interesantă decât cea a portofoliilor eficiente, care este mai mare, dar cu 
risc corespunzător mai mare (chiar dacă este un risc minim în combinaţia 
respectivă de titluri riscante). 

Activul fără risc este, în egală măsură, atractiv şi pentru riscofobi 
care se pot împrumuta la dobândă fără risc (mai mică) pentru a cumpăra, 
peste bugetul lor, active riscante, dar cu rentabilitatea superioară. Apare 
astfel un efect de levier financiar, prin prisma căruia, cu cât rentabilitatea 
activelor riscante este mai mare decât dobânda fără risc, cu atât creşte 
interesul pentru creşterea creditului, a gradului de îndatorare. 

Studiul modelelor de gestiune a portofoliilor ne arată faptul că 
analiza gestiunii portofoliului de titluri se realizează cu ajutorul modelului 
Markowitz, care permite, în urma corelării două câte două a activelor 
existente în portofoliu, determinarea portofoliului cu varianţă minimă 
absolută. De asemenea, metoda Markowitz ne permite determinarea 
frontierei de eficienţă, care grupează portofoliile ce prezintă cea mai bună 
rentabilitate pentru un anumit risc. Deşi greoaie şi necesitând un număr 
foarte mare de informaţii, aceasta este prima metodă care permite analiza 
financiară a titlurilor aflate în portofoliu ţinând cont de corelaţia existentă 
între ele. Astfel, această metodă ne permite realizarea unui portofoliu 
optim pornind de la o serie de ipoteze, şi anume: se realizează investirea 
deplină a fondurilor disponibile; nu sunt permise operaţiunile short sales; 
rentabilitatea ajustată a portofoliului în funcţie de risc constituie 
obiectivul investitorului. Prin interzicerea vânzărilor scurte se înţelege 
faptul că nu sunt admise în portofoliu ponderi negative ale titlurilor, altfel 
spus nu poţi vinde titluri pe care nu le deţii. Pentru determinarea 
oportunităţilor de investiţii se parcurg următoarele etape: se determină 
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portofoliul cu varianţă minimă absolută; determinarea ponderilor titlurilor 
din portofoliu; clasificarea portofoliilor în portofolii legitime şi 
nelegitime; determinarea frontierei de eficienţă aplicându-se principiul 
dominantei, adică între două portofolii care au acelaşi risc se va alege 
portofoliul cu rentabilitatea cea mai ridicată sau între două portofolii care 
au aceeaşi rentabilitate se va alege portofoliul cu risc minim. Astfel, 
determinarea unei linii optime de acţiune presupune realizarea unei 
împărţiri a ansamblului de soluţii posibile în două seturi care cuprind 
soluţiile eficiente şi soluţiile dominante urmându-se apoi să aibă loc 
determinarea soluţiei eficiente care maximizează funcţia de utilitate a 
investitorului şi care are drept parametri rentabilitatea şi riscul 
portofoliului. 

Totuşi, numărul foarte mare de informaţii necesare pentru aplicarea 
modelului, respectiv un număr de dispersii egal cu numărul de titluri 
considerate (n) şi un număr de covarianţe egal cu n(n-1/2), a determinat 
dezvoltarea acestui model şi a dus la apariţia unui model simplificat 
pentru analiza portofoliului de către Sharpe. Acesta propune o nouă 
modalitate de evaluare a activelor financiare după criterii obiective ale 
pieţei financiare; astfel el propune un model unifactorial care presupune 
că rentabilitatea oricărui titlu financiar este într-o relaţie liniară cu un 
factor macroeconomic. Numărul de informaţii necesare în acest model 
este mult mai redus, fiind egal cu 3n+2. Acest model elimină gruparea 
titlurilor 2 câte 2 în cadrul portofoliului şi dă posibilitatea unei grupări 
individuale în funcţie de un factor macroeconomic ales, de obicei acesta 
identificându-se cu rentabilitatea medie a pieţei. Rentabilitatea aşteptată a 
activului este influenţată de doi parametri: un coeficient de poziţionare şi 
un indice de volatilitate alături de un factor macroeconomic. Riscul 
titlului se compune conform teoriei lui Sharpe din două părţi, şi anume 
riscul sistematic, aferent pieţei de capital în ansamblu şi explicat prin 
dependenţa de factorul macroeconomic, şi riscul specific fiecărui titlu, 
care poate fi înlăturat prin diversificare. Acest model, cunoscut şi sub 
denumirea de modelul diagonal, a dat posibilitatea dezvoltării ulterioare a 
modelului CAPM, care stabileşte existenţa posibilităţii unei investiţii pe 
piaţa de capital în active cu risc zero şi cu o rentabilitate caracteristică, de 
obicei obligaţiunile emise de către stat. Aceste modele tratează problema 
portofoliului urmărind să determine atât proporţia optimă a titlurilor, cât 
şi influenţa unui factor macroeconomic considerat asupra nivelului de 
randament şi de risc ale acestora. CAPM a provenit din examinarea 
comportamentului investitorilor într-un model de economie ipotetică în 
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care aceştia acţionează numai o perioadă. În realitate investitorii 
acţionează pe mai multe perioade, de aceea în examinarea empirică a 
CAPM, utilizând date de pe pieţele de capital este necesar să se facă 
anumite ipoteze cu caracter de prezumţie. Una  din ipotezele de bază este 
că β rămâne constantă în timp. Aceasta nu este o măsură suficient de 
rezonabilă deoarece riscul relativ al cash-flow-urilor este puţin probabil să 
rămână constant în timp fără a avea variaţii. 

Există o serie de inadvertenţe ale modelului la aplicarea empirică a 
acestuia, care afectează demersul de cuantificare a rentabilităţii şi riscului 
titlurilor de valori mobiliare din cadrul portofoliului. 

Modelul presupune existenţa unui singur factor de influenţă a 
rentabilităţii unui titlu, care de obicei este considerat rentabilitatea 
generală a pieţei, ceea ce nu reprezintă o soluţie deoarece coeficienţii care 
se obţin sunt foarte mici, sugerând şi existenţa altor factori. 

Aplicarea modelului presupune transparenţa şi gratuitatea 
informaţiilor bursiere, lucru care pe piaţa de capital din România nu este 
posibil, în special datorită lipsei transparenţei şi costului ridicat al  
informaţiei. 

Posibilitatea de a da şi a lua cu împrumut sume de bani la rata 
dobânzii fără risc ipoteză care de altfel nu este valabilă pentru piaţa 
financiară din România, deoarece dobânda este fluctuantă şi de multe ori 
valoarea ei reală este cu mult diferită decât valoarea nominală. 

Absenţa fiscalităţii şi a costurilor de tranzacţie este o altă ipoteză 
neverificată datorită fiscalităţii schimbătoare şi costurilor mari de 
tranzacţionare, care afectează relevanţa calcului matematic. 

Atomicitatea plasamentelor financiar şi orizontul comun de 
previziune sunt ipoteze care se pot considera îndeplinite, deşi anumite 
titluri pot fi influenţate prin investirea unor sume mici. 

Piaţa de capital  din România nu oferă posibilitatea unor  anticipări 
omogene datorită lipsei de informaţii corecte şi de ceea anticipările 
investitorilor sunt în mod evident diferite, iar plasamentele nu sunt perfect 
lichide. 

Aceste limite ale modelului CAPM au determinat necesitatea 
apariţiei unui model nou de gestiune a rentabilităţii şi riscului valorilor 
mobiliare de plasament care să ţină seama şi de aspectele legate de 
existenţa influenţei mai multor factori macroeconomici, deci apariţia 
modelelor multicriteriale. 
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Ameliorarea rentabilităţii şi solvabilităţii –  

posibilităţi şi restricţii 
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Abstract. A high profitability and a solvency which any test hasare 

considered as well by the persons in charge for the company as by the 
external observers (banks, suppliers, investors) like essential indicators of 
the financial health of the company.  The improvement of profitability and 
solvency is in consequence a significant challenge for the survival of the 
company. 

 
Key words: solvability; rentability; strategy; gestion practices; 

efficiency; competitivity. 
 

 
  
Globalizarea, mondializarea pieţelor, complexitatea crescută a 

nevoilor clienţilor, impactul crescut al tehnologiilor informaţionale şi 
economia axată tot mai mult pe capitalul intelectual  sunt fenomene care 
constituie noi provocări atât pentru marile întreprinderi, cât şi pentru 
IMM. În pofida faptului că nu dispun de resursele umane, financiare şi 
tehnologice ale marilor întreprinderi, IMM au avantajul flexibilităţii, 
rapidităţii de reacţie la schimbări şi al capacităţii de inovaţie.  

Pentru a supravieţui în condiţiile globalizării economiei 
întreprinderile trebuie să-şi amelioreze performanţele, ceea ce impune o 
nouă abordare a conceptului de performanţă organizaţională într-un nou 
mediu de afaceri, precum şi cuantificarea efectelor conjugate ale 
factorilor umani, strategici, structurali, tehnologici şi de mediu asupra 
performanţelor firmelor, în special în cazul IMM. Totodată o importanţă 
deosebită revine identificării practicilor de gestiune susceptibile să 
contribuie la ameliorarea performanţelor întreprinderilor româneşti. 
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Sursa:   Raymond, 2000. 
 

Fgura 1.  Factori cu incidenţă asupra performanţei firmei 
 
 
Complexitatea crescută a noului mediu de afaceri (nivel ridicat de 

incertitudine şi risc) generează noi abordări în ceea ce priveşte 
performanţele întreprinderii, în general, şi, în special, ale întreprinderilor 
mici şi mijlocii preocupate de atingerea unor niveluri de eficienţă, 
productivitate, eficacitate şi competitivitate care să le califice în categoria 
întreprinderilor „de clasă mondială” (Edgeman et al., 1999). Mutaţiile 
profunde ale mediului de afaceri trebuie asumate, în egală măsură, de 
organismele publice şi private care constituie „infrastructura de 
dezvoltare” (figura 1) a întreprinderilor (universităţi, centre de cercetare, 
agenţii guvernamentale, consultanţi) şi susţin activitatea întreprinderii 
prin politici, programe, metode, instrumente şi transfer de cunoştinţe. 

Conduita schimbării şi inovării implică o viziune sistemică a 
întreprinderii şi a factorilor determinanţi ai performanţelor sale, bazate pe 
lanţul de valoare (sistemul operaţional), sistemul informaţional şi sistemul 
de gestiune care include strategii şi practici manageriale, informaţionale şi 
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operaţionale fundamentate pe principiile adaptării la mediu şi coerenţei 
(figura 2).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa:   Raymond, Blili, 2000 

Figura 2.    Viziunea sistemică a întreprinderii 
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acesteia se situează la niveluri diferite de analiză, care includ individul, 
grupul de lucru şi organizaţia (figura 3). Performanţa poate fi privită, de 
asemenea, din perspectivă funcţională (vânzări şi marketing, contabilitate 
şi finanţe, producţie, gestiunea resurselor umane) şi procesuală (gestiunea 
lanţului de aprovizionare, gestiunea relaţiilor cu clienţii etc.). Performanţa 
poate fi măsurată în accepţiune cantitativă/obiectivă (rezultate financiare, 
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indicatori de productivitate) sau calitativă/subiectivă (flexibilitate 
strategică etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Raymond, 2002, pp. 301-320. 
 

Figura 3.  Contextul şi factorii determinanţi ai performanţei întreprinderii 
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Definirea noţiunii de performanţă este fundamentată pe 
principalele sisteme de cuantificare a performanţei organizaţionale 
folosite la nivelul întreprinderilor de clasă mondială (balanced score 
card), conceptul de performanţă metaorganizaţională (întreprinderea-
reţea), precum şi pe abordările bazate pe etalonare (benchmarking) şi 
exemplaritate (best practices). Unul din obiectivele principale ale analizei 
performanţei este elaborarea şi validarea unui model integrator al 
variabilelor determinante ale acesteia care să includă factori umani, 
strategici, manageriali, structurali, tehnologici şi de mediu specificaţi în 
literatură şi confirmaţi empiric. 

Cunoaşterea aprofundată a performanţei şi determinanţilor săi 
poate fi astfel transferată întreprinderilor şi asimilată în activitatea lor sub 
formă de practici de gestiune (elaborarea şi implementarea strategiei 
întreprinderii, dezvoltarea capitalului său uman şi intelectual), 
informaţionale (bazate pe noile tehnologii informaţionale care permit 
întreprinderii abordarea virtuală a proceselor sale-e-organisation şi a 
relaţiilor de afaceri e-commerce) şi operaţionale ameliorate.  

Menţinerea solvabilităţii şi rentabilitatea ridicată constituie, atât 
pentru manageri, cât şi pentru observatorii externi (bănci, furnizori, 
investitori) indicatorii esenţiali ai sănătăţii financiare a întreprinderii. 
Ameliorarea rentabilităţii şi a solvabilităţii sunt, în consecinţă, un 
imperativ important pentru supravieţuirea oricărei societăţi. 

Ameliorarea rentabilităţii 
Rentabilitatea poate fi definită ca posibilitatea firmei de a remunera 

într-o manieră adecvată şi permanentă, pe baza activităţii de exploatare, 
capitalurile investite, asigurând stabilitatea financiară a acesteia. 

Ca fundament al existenţei unei întreprinderi, activitatea de 
exploatare generează fluxuri financiare necesare continuităţii procesului 
economic. Veniturile şi cheltuielile aferente exploatării constituie 
variabile ale creşterii rentabilităţii.   

Creşterea cifrei de afaceri constituie o primă soluţie de ameliorare 
a rentabilităţii. În special în cadrul întreprinderilor cu nivel ridicat al 
cheltuielilor fixe, se impune obţinerea unui nivel critic al cifrei de afaceri 
pentru atingerea şi depăşirea pragului de rentabilitate. Dificultatea constă 
în realizarea creşterii cifrei de afaceri şi a marjei brute a vânzărilor în 
condiţiile menţinerii unui nivel calitativ constant al produselor şi 
serviciilor oferite. Succesul acestei strategii este dependent de nivelul 
concurenţei de pe piaţă, de politica comercială promovată de firmă, de 
politica sa de achiziţii (respectiv de relaţiile cu furnizorii). O altă 
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determinantă a rezultatului exploatării este nivelul cheltuielilor de 
personal şi de exploatare indirecte. Se impune astfel analiza eficacităţii 
procesului productiv şi distincţia cheltuielilor variabile de cele fixe. 
Controlul cheltuielilor variabile constituie o pârghie importantă pentru 
rentabilitate. Pe termen scurt este dificil de acţionat asupra cheltuielilor 
fixe (de tipul amortizării mijloacelor fixe), abordarea acestora fiind 
adecvată unei strategii pe termen mediu şi lung, în condiţiile unei politici 
de investiţii atent elaborate. 

Rezultatul financiar: Veniturile financiare sunt considerate ca un 
rezultat excedentar, finalitate a utilizării optime a lichidităţilor de care 
dispune întreprinderea. Costurile financiare sunt incluse în categoria 
costurilor fixe, indiferent de volumul cifrei de afaceri sau nivelul de 
activitate a firmei. Minimizarea acestora (care implică reducerea 
mijloacelor de finanţare străină) constituie una din căile de ameliorare a 
rentabilităţii. 

Relaţia între rentabilitatea fondurilor proprii (rentabilitatea 
financiară) şi rentabilitatea ansamblului activelor (rentabilitatea 
economică) se traduce prin efectul de levier financiar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa:   Ooghe, Van Wymeersch, 1985 

Figura 4.   Levierul operaţional şi financiar 
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financiar ce caracterizează structura sa financiară. 
 Figura 4 evidenţiază faptul că rentabilitatea fondurilor proprii 

poate fi îmbunătăţită printr-un efect de levier ridicat. Apare aici un prim 
paradox (Ooghe, Van Wymeersch, 1985) care vizează ameliorarea 
rezultatului exploatării printr-o utilizare minimală a capitalurilor străine 
(diminuarea cheltuielilor financiare) în opoziţie cu impactul unui efect de 
levier sporit asupra rentabilităţii fondurilor proprii. 

 Ameliorarea solvabilităţii 
 Solvabilitatea poate fi definită dintr-o perspectivă dublă: 
 Posibilitatea întreprinderii de a-şi respecta obligaţiile financiare 

(plata dobânzilor şi amortizarea datoriilor); 
 Întreprinderea dispune de un „tampon financiar” suficient pentru 

acoperirea riscurilor, cheltuielilor şi pierderilor neprevăzute fără a 
periclita continuitatea activităţii. 

 Prima abordare este fundamentată pe noţiunea de cash-flow şi 
risc financiar al întreprinderii: cu cât întreprinderea apelează la fonduri 
împrumutate cărora li se asociază cheltuieli fixe de finanţare, cu atât 
obligaţiile de rambursare sunt ridicate, riscul financiar fiind crescut. 

A doua abordare vizează solvabilitatea întreprinderii pornind de la 
independenţa financiară a acesteia: cu cât gradul de îndatorare este mai 
scăzut, cu atât fondurile proprii deţin ponderea cea mai ridicată în totalul 
capitalurilor utilizate, gradul de independenţă financiară fiind ridicat. 
Apare astfel paradoxul: efectul de levier se opune limitelor impuse de 
exigenţele independenţei financiare. În planul rentabilităţii, un levier 
ridicat contribuie la creşterea rentabilităţii fondurilor proprii. Prin prisma 
independenţei financiare, atragerea fondurilor proprii este cea mai bună 
garanţie a continuităţii activităţii. Accepţiunea juridică a discontinuităţii 
(de exemplu, situaţia de faliment) nu are legătură directă cu noţiunea de 
solvabilitate. Incidenţa limitelor determinate de exigenţele independenţei 
financiare asupra efectului de levier constituie un alt paradox.  
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 Consideraţiile anterioare şi paradoxurile subliniate evidenţiază 
faptul că rentabilitatea şi  solvabilitatea întreprinderii sunt încă probleme 
deschise. Exigenţele continuităţii activităţii întreprinderii într-un mediu 
concurenţial deosebit de dinamic, caracteristic economiei de piaţă, 
definesc posibilităţile utilizării efectului de levier al structurii 
capitalurilor. Măsurile univoce cu impact pozitiv atât asupra rentabilităţii, 
cât şi asupra solvabilităţii generează opinii contradictorii relativ la 
structura optimă a capitalului. Tipul întreprinderii şi sectorul de care 
aceasta aparţine sunt factorii principali care determină echilibrul structurii 
financiare, compoziţia ideală a capitalurilor proprii şi împrumutate. O 
societate comercială care desfăşoară operaţiuni pe termen scurt va atrage 
mijloace de finanţare pe termen scurt, chiar dacă, din considerente legate 
de risc, se recomandă importante fonduri proprii. În industria grea, 
întreprinderile investesc în imobilizări, ceea ce antrenează nevoia de 
capitaluri permanente sub formă de fonduri proprii şi credite pe termen 
lung.  
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Abstract. The spread of economic globalization is bound up with a 

series of far-reaching to the structures and practices of the world 
economy, therefore arising serious issues for the governance of economic 
life, which in turn poses particular kinds of dilemmas for the territorial 
nation-state and the way in which public authorities can intervene and 
regulate market actors. The European integration model is specific. The 
comparative analysis between three fundamentals processus of 
integration – European, American and Asian – shows this conclusion. In 
this paper, we examine the characteristics of this integration models. 
What are fundamental pillars of future EU construction? Why European 
model is considered like an advanced approximation of globalization? 

 
Key words: globalization; regionalization; integration; lasting 

development; competitivity; structural adjustments. 
 

 

Introducere 
 
Se poate afirma că politicul este cel ce a avut rolul hotărâtor în 

întârzierea tranziţiei româneşti, afirmaţie atestată de : 
1. Dezarticularea şi distrugerea economiei româneşti de tip 

socialist s-a produs cu foarte mare repeziciune şi nu au fost timpul şi nici 
voinţa necesare pentru reconversia şi construcţia instituţiilor specifice 
economiei de piaţă. În alte ţări foste socialiste (precum Republica Cehă) 
procesul a fost de mai lungă durată, 2-4 ani, prin retragerea treptată a 
statului din poziţia dirijistă, de comandă, dar numai pe măsura creării 
instituţiilor specifice noului sistem economico-social (aspect comparabil 
cu procesele fiziologice prin care ţesuturile distruse, sau care au avut de 
suferit, sunt îndepărtate pe măsură ce apar noile ţesuturi viguroase). 

2. A existat şi s-a adâncit decalajul dintre economia reală 
(subapreciată) şi economia nominală (mult supraapreciată), scăderea 
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performanţei economiei româneşti datorându-se şi puternicei devalorizări 
a leului faţă de dolarul american (de câteva sute de ori), lucru favorizat de 
faptul că economia monetară a înlocuit economia marfară, cea creatoare 
de bunuri cu utilitate. 

3. Incoerenţa şi discontinuitatea în guvernare (primul deceniu a 
înregistrat nu mai puţin de cinci guverne), precum şi instabilitatea 
legislativă. Fiecare în parte şi toate la un loc au contribuit, decisiv, la  
surclasarea economicului de către politic. Fiecare dintre momentele politice 
anterioare a tot reiterat necesitatea realizării reformelor, lucru rămas numai 
în teorie, practica demonstrând că foarte târziu s-a trecut la restructurarea şi 
la desfiinţarea „coloşilor” industriali ai statului, generatori de mari pierderi 
în economie şi găuri în bugetul de stat, că dezindustrializarea s-a făcut în 
mare parte haotic şi fără a avea la bază o gândire precisă a ceea ce trebuie 
făcut pentru atingerea scopurilor perioadei de tranziţie. Deci putem spune 
că s-a mimat reforma, neexistând pe parcursul întregului deceniu 1989-
1999 niciun element concret de politică structurală care să atragă în jurul 
său comunitatea naţională de interese. 

De asemenea, în acelaşi context trebuie menţionată şi adoptarea, la 
fel de tardiv, a Legii concurenţei,  abia în 1997 şi intrată în vigoare un an 
mai târziu, cu toate că în ţări precum Cehia sau Ungaria acest act 
legislativ fundamental pentru reformă a fost adoptat chiar în primii ani de 
după momentul de răscruce 1990. 

 În ceea ce priveşte instabilitatea legislativă, nu numai întârzierea 
adoptării unor acte normative de mare importanţă pentru conturarea 
cadrului legal de desfăşurare a mecanismelor şi proceselor specifice unei 
economii de piaţă, dar chiar adoptarea unor asemenea legi de bază a fost 
greoaie şi a necesitat numeroase variante şi modificări ulterioare (vezi 
cazul Legii privatizării, ce a fost schimbată structural de 12 ori, sau 
întregul sistem de impozitare destinat agenţilor economici şi care, în 
numai 10 ani, a suferit 132 modificări). Toate acestea au condus la 
manifestarea neîncrederii şi  reţinerii investitorilor străini cu privire la 
sănătatea şi normalitatea mediului de afaceri din România. Pentru a nu 
mai aminti de managementul neperformant al societăţilor comerciale 
rămase în proprietatea statului, indisciplina, financiară şi contractuală, dar 
mai ales de existenţa blocajului financiar  ca un corolar al tuturor tarelor 
economiei româneşti de tranziţie şi care s-a transformat într-un grav 
blocaj economic, fenomen ce „gripează” economia de mai mulţi ani şi 
care a atins nivelul de 18 miliarde de dolari SUA – în echivalent la 
sfârşitul anului 2002 . 
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4. Tolerarea şi, ca urmare,  adâncirea şi generalizarea corupţiei, 
flagel ce a rămas,  unul dintre principalele minusuri a însănătoşirii vieţii 
economico-sociale şi politice din ţara noastră. 

5. Slăbiciunile şi inconsistenţa politicilor ce au vizat capitalul uman 
(învăţământ, sănătate, ştiinţă şi cercetare), cu toate că dispunem de un 
potenţial uman ce şi-a dovedit în nenumărate situaţii valoarea şi puterea 
de a se compara şi a reuşi în faţa semenilor din ţările dezvoltate ale lumii. 

Acestea au fost doar câteva dintre problemele de esenţă cu care s-a 
confruntat şi se mai confruntă încă societatea românească şi cărora 
politicul trebuie să îi facă faţă şi să depăşească situaţia, lucru realizabil 
primordial prin existenţa voinţei politice de a se acţiona în interesul 
tuturor şi înlăturarea temerilor faţă de consecinţele implementării tuturor 
reformelor radical-structurale şi a căror amânare nu conduce decât la 
sporirea costurilor sociale. 

Nu este aici momentul de a prezenta in extenso soluţiile pentru 
depăşirea actualei sări de lucruri. Integrarea în structurile Uniunii 
Europene, cu beneficiile dar mai ales cu costurile acesteia (cu o largă 
plajă estimativă cuprinsă între 14,5 şi chiar 40 miliarde de euro), va 
reprezenta pentru ţara noastră includerea într-un spaţiu de peste 500 
milioane de locuitori şi pe o piaţă unică, puternic concurenţială, unde 
firmele româneşti se vor putea bucura de cele patru libertăţi economice: a 
forţei de muncă, a capitalului, a bunurilor, a serviciilor. Se observă cu 
claritate că domeniului economic trebuie să i se acorde o prioritate 
deosebită, pentru ca, într-adevăr, întregul angrenaj social-economic şi 
politic să poată funcţiona în condiţiile economiei mixte, ce nu reprezintă 
altceva decât modelul real al economiei de piaţă actuale. 

Mai mult, în plin proces al globalizării, dar şi al perspectivei foarte 
apropiate (nu credem că Raportul de ţară din 16 mai 2006 să aducă 
modificări de substanţă) de integrare în structurile europene, implică din 
partea României un însemnat efort propriu pentru găsirea şi amplificarea 
acelor domenii (care sunt mai ales din sfera serviciilor) care să fie 
competitive cu cele similare din cadrul Uniunii Europene şi care să ne 
asigure o poziţie favorabilă, benefică, în cadrul reaşezărilor de ordin 
economic-social ce se vor produce efectiv în momentul aderării la UE. 

O trăsătură extrem de pregnantă a procesului de globalizare actual 
o constituie intensificarea fluxurilor de informaţii în toate domeniile. În 
prezent, tot mai mult, puterea nu mai este deţinută doar de cei care au 
capitaluri financiare foarte mari, ci mai ales de cei care deţin informaţii 
strategice. Informaţiile pot crea avantaje competitive, lipsa lor poate 
determina falimente chiar şi firmelor importante. Sugestivă în acest sens 
este deviza companiei japoneze Mitsui: „Informaţia este barca de salvare 
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a companiei“. Procesul globalizării se extinde şi se adânceşte permanent, 
iar guvernele şi conducerile companiilor sunt obligate să ia deciziile cele 
mai adecvate ţinând cont de principalele sale efecte, şi anume: 

1. Internaţionalizarea fluxurilor de produse, servicii şi capital are 
ca efect consolidarea celor mai puternice companii şi corporaţii prin 
fuziuni sau achiziţii, cu o valoare din ce în ce mai ridicată. 

2. Internaţionalizarea pieţelor, dincolo de barierele protecţioniste, 
duce la mărirea presiunii concurenţiale. Din acest motiv, prin tratatul de la 
Maastricht se solicită ţărilor aspirante la intrarea în Uniunea Europeană să 
aibă o economie de piaţă funcţională, dar şi companii capabile să reziste 
presiunii concurenţiale şi forţelor de piaţă din interiorul Uniunii. 

3. O concurenţă sporită înseamnă o presiune continuă asupra 
producătorilor pentru reducerea costurilor, îmbunătăţirea nivelului 
calitativ, creşterea productivităţii şi ridicarea nivelului profesional şi de 
angajament al salariaţilor. În căutarea unor pieţe noi, cu forţă de muncă 
ieftină şi calificată, a apărut fenomenul migraţiei activităţilor din SUA şi 
Canada spre sud, apoi din Europa de Vest spre est, spre economiile aflate 
în tranziţie. Astăzi, sensul migraţiei este îndreptat spre China şi India. Se 
manifestă, de fapt, două procese: outsourcing – externalizarea unor 
sectoare întregi de activitate către alte companii strict specializate şi, 
respectiv, offshoring – mutarea unor unităţi de producţie în zone noi, 
potenţiale pieţe de desfacere, cu forţă de muncă ieftină şi calificată. 

Se estimează că peste 28 % din companiile mondiale au utilizat acest 
din urmă proces, procentajul urmând a creşte la 39 % la sfârşitul anului 
2006. Beneficiile sunt evidente; dacă ne raportăm doar la Europa, costul 
anual al unui loc de muncă (incluzând toate taxele) este de 46.600 euro în 
Germania, 43.990 euro în Franţa, 41.875 euro în Anglia, 6.490 euro în 
Slovacia, 7.211 euro în Polonia, 7.423 euro în Estonia. De asemenea, se 
estimează că unităţile nou-create în China, numai pentru componente şi 
piese de schimb destinate industriei de autovehicule, vor avea la sfârşitul lui 
2007 o cifră de afaceri cumulată de peste 50 miliarde dolari. China 
înseamnă şi forţă de muncă ieftină, dar şi o piaţă în continuă ascensiune. 
Offshoring-ul va determina pierderi masive de locuri de muncă în ţările de 
origine în următorii zece ani. În prezent, nu doar marile corporaţii 
transnaţionale se reorientează spre locurile cu mână de lucru ieftină, ci şi o 
seamă de companii central-europene au început să se mute mai la est. Acest 
fenomen este vizibil în Slovenia, unde mai multe firme şi-au mutat deja 
liniile de producţie în ţări precum România şi Bulgaria. Explicaţia e simplă. 
Salariul minim din România este de şase-şapte ori mai mic ca în Slovenia, 
iar cel din Bulgaria este chiar de nouă ori mai mic. Această tendinţă 
îngrijorează autorităţile de la Ljubljana, având în vedere că închiderea unor 
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unităţi autohtone conduce la creşterea şomajului, dar şi la diminuarea 
veniturilor bugetare, însă guvernul slovac recunoaşte că nu poate face 
aproape nimic pentru a stopa migraţia spre est. Astfel, firma Alpina a decis 
recent să-şi mute producţia în România şi China, mişcare prin care 
compania estimează să economisească 250 milioane dolari pe an. La fel, 
firma Labod lucrează în prezent cu subcontractorii din România, Ungaria şi 
Polonia. Este de aşteptat ca, pe măsură ce economia noastră se va dezvolta, 
nivelul de trai şi salariile vor creşte, firmele care în prezent activează pe 
piaţa noastră să se mute mai spre est, în Moldova, Ucraina sau Rusia, unde 
nivelul salariilor va fi mai mic. 

În aceste condiţii, întrebarea principală este dacă nivelul 
competitivităţii firmelor româneşti este suficient de ridicat pentru ca 
economia să facă faţă acestor presiuni ale globalizării. De 25 de ani, 
Forumul Economic Mondial publică anual un Raport Global al 
Competitivităţii, raport în care România este inclusă din anul 2001. 
Acesta analizează date statistice la nivel macroeconomic şi determină trei 
indici: un indice de competitivitate macroeconomică, un indice de 
competitivitate microeconomică, ce măsoară, de fapt, competitivitatea 
mediului de afaceri, şi un indice al competitivităţii globale, cu rolul de a 
prezenta cumulat ambii indici. 

Concluzia raportului publicat la sfârşitul anului trecut este că 
România a progresat în 2004 faţă de 2003, dar suntem încă la nivelul ţărilor 
din America de Sud şi în urma ţărilor est-europene recent intrate în Uniunea 
Europeană. De exemplu, în anul 2003, venitul naţional brut (VNB) pe 
locuitor al României, calculat la paritatea puterii de cumpărare, reprezenta 
doar 30% din cel al UE cu 25 de membri. Comparativ cu Ungaria, VNB pe 
locuitor al României era de aproape două ori mai mic. În aceste condiţii 
România are nevoie de o creştere economică rapidă şi durabilă, de 
minimum 7 % pe an, timp de 20 sau 25 de ani, pentru ca beneficiile acesteia 
să devină semnificativ vizibile în orizontul de timp al unei generaţii, 
respectiv pentru ca VNB/locuitor să ajungă la circa 70-75 % din media UE, 
faţă de circa 30 %, cât este astăzi (luând în calcul un ritm mediu anual de 
creştere pentru UE de circa 2 %).  

Principalele obstacole identificate de raport pentru creşterea 
competitivităţii întreprinderilor autohtone sunt corupţia, fiscalitatea 
excesivă şi costul creditului. Probleme există şi din punctul de vedere al 
competitivităţii firmelor româneşti, ca furnizori pentru parteneri strategici 
externi. La nivelul furnizorilor locali există dificultăţi atât în 
implementarea standardelor moderne de calitate, cât şi în furnizarea de 
produse competitive către partenerii externi. Orice firmă îşi desfăşoară 
activitatea într-un mediu extern aflat într-o continuă dinamică: apar sau 
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dispar concurenţi, se dezvoltă noi tehnologii, se creează noi pieţe, se 
modifică legi, comportamente sociale etc. Toate aceste modificări 
necesită din partea managementului capacitatea de a le prognoza 
influenţele favorabile şi defavorabile şi de a-şi adapta strategia şi cultura 
organizaţională noilor realităţi. Cu cât presiunile concurenţiale devin mai 
puternice, ca rezultat al globalizării, ritmul schimbărilor în organizaţie 
devine mai rapid. Din această perspectivă este necesară o adaptare 
permanentă la noile condiţii de piaţă, pentru îmbunătăţirea continuă a 
performanţei organizaţionale. O firmă competitivă îşi controlează mai 
bine costurile operaţionale, costurile noncalităţii şi are o productivitate 
mai ridicată decât firmele concurente. Numai că această competitivitate 
superioară poate fi menţinută numai printr-o îmbunătăţire continuă a 
capabilităţilor proceselor pe care le gestionează. Şi cum aceasta generează 
rezistenţă la schimbare, este obligatoriu ca procesul de schimbare 
organizaţională să fie însoţit de un proces paralel de adaptare a culturii 
organizaţionale la noile realităţi. Componenta principală o reprezintă 
procesul de învăţare continuă, la nivel de organizaţie, pentru a căpăta noi 
cunoştinţe, noi abilităţi, pentru a înţelege mai bine şi mai uşor sensurile şi 
beneficiile acestor schimbări. 

La nivelul României, dezideratul creşterii nivelului de trai depinde 
esenţial de capacitatea guvernelor de a planifica şi implementa toate 
măsurile necesare creării unui cadru legislativ şi concurenţial optim de 
creştere a competitivităţii. Din acest punct de vedere, considerăm 
excelentă ideea promovării unei strategii naţionale de competitivitate. 
Aceasta poate crea companiilor româneşti condiţii propice pentru 
creşterea competitivităţii. De aici încolo trebuie să înceapă munca dificilă 
a managementului de a îmbunătăţi continuu performanţa organizaţională 
a companiei (resurse umane, costuri, calitate, productivitate, inovare). 

Luând în considerare punctele tari şi punctele slabe, aplicând cu 
perseverenţă principiile moderne ale îmbunătăţirii continue, 
managementul şi acţionariatul companiilor româneşti pot determina 
creşterea competitivităţii acestora şi, în consecinţă, menţinerea pe pieţe 
influenţate într-un grad din ce în ce mai ridicat de procesul globalizării. 
Pentru companiile româneşti, şansele de succes sau eşec sunt aceleaşi ca 
şi pentru competitorii externi. Totul depinde de gestionarea corectă, 
eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare, ţinând cont de 
creşterea presiunilor concurenţiale, precum şi de capacitatea de a 
implementa şi menţine procesul de învăţare continuă. 

Competitivitatea unui agent economic, şi deci şi pentru firmele 
(companiile) româneşti, este determinată în principal de trei mari 
caracteristici, şi anume: 
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- serviciile oferite; 
- costurile aferente; 
- calitatea înregistrată. 
De aici, necesitatea de susţinere a acestor domenii ce pot asigura 

dezideratele de mai sus şi care, în condiţiile României, sunt cele din 
sectorul terţiar: transporturile şi turismul (cu accent pus pe turismul rural).  

Pornind de la aceste deziderate se pot identifica două întrebări 
importante, şi anume: 

1.  Cum poate România să înfrângă decalajele economice? 
2. Ce ar trebui făcut ca tot mai mulţi oameni să beneficieze de 

rezultatele creşterii economice (şi nu numai grupuri restrânse)? 
Bătălia pentru competitivitate este dificilă deoarece, aşa cum am 

arătat deja, se desfăşoară sub impactul a trei procese simultane: tranziţia 
la democraţie şi economia de piaţă; globalizarea; integrarea europeană. 

Răspunsul la prima întrebare este dat de exemplul ţărilor care au 
reuşit - puţine la număr. Analiza economică a relevat că o creştere 
economică rapidă, durabilă şi pe termen lung este posibilă atunci când 
forţele motrice care o determină sunt puse în mişcare de stimulentele pe 
care trebuie să le ofere un sistem politic, economic şi social eficace şi 
eficient. Aceste forţe sunt: 

- acumularea de capital fizic şi uman; 
- alocarea eficientă a resurselor; 
- îmbunătăţirea continuă a tehnologiilor. 
 Iar cel mai bun sistem, cunoscut până în prezent, care pune în 

mişcare aceste forţe este cel bazat pe proprietatea privată, libera iniţiativă, 
competiţia şi statul de drept. 

Răspunsul la cea de-a doua întrebare este dat de o serie de condiţii 
care ar trebui satisfăcute simultan în procesul creşterii economice: 

- creşterea economică să genereze locuri de muncă; 
- oamenii să aibă acces la sisteme de educaţie care să le asigure 

dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor cerute de noile locuri de muncă; 
- corupţia să fie stăvilită şi redusă; 
- cei care, din motive speciale, nu îşi găsesc locul într-un sistem 

economic competitiv să fie cuprinşi în zona de protecţie socială a statului 
şi a comunităţilor sociale. 

Deoarece conceptul de convergenţă semnifică creştere economică 
şi care, la rândul ei, este inclusă în dezvoltarea economică, să spunem că 
o problemă importantă pentru România, dar şi pentru celelalte ţări ale UE 
este asigurarea dezvoltării durabile, un obiectiv global, pe care nici  
Uniunea Europeană, nici altă ţară nu o poate asigura (obţine) singură 
(Popescu, Antonescu, 2005). Şi atunci atenţia se îndreaptă spre 
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dezvoltarea regională, punându-se accentul pe schimbările şi ajustările de 
natură structurală. Analiza schimbărilor de natură structurală determinate 
de integrarea economică asupra specializării regionale şi, prin antrenare, 
asupra competitivităţii diferitelor ramuri şi sectoare din economia 
naţională este deosebit de importantă pentru a se face o analiză pertinentă 
asupra a ceea ce  este de făcut pentru estomparea sau chiar eliminarea 
şocurilor sau aspectelor negative ce pot apărea în regiunile vizate 
(Brülhart, Torstensson, 1996). 

Confruntarea de idei venită dinspre diferite medii socioeconomice: 
cercetare, învăţământ, agenţii de dezvoltare economică, clasa politică, 
reprezentanţi ai societăţii civile, trebuie să aibă un impact benefic asupra 
găsirii celor mai bune soluţii pentru depistarea şi reducerea disparităţilor 
regionale, pentru asigurarea unei dezvoltări regionale armonioase, 
durabile, care să asigure valorificarea pe deplin, în sensul sporirii 
competitivităţii diferitelor domenii economice, a resurselor locale.   
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Abstract. This article starts with the main problems and challenges 
which the European labour markets have been facing in the last years, 
analyses the effects of the employment policies on the labour markets’ 
dynamic during 2000-2004, and names the political priorities within the 
labour market policies as they are formulated within different documents. 
Based on the impact analysis, directions for future actions within the 
employment policies have been formulated. 
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Procesul profund de reformă a economiei româneşti şi eforturile de 

a îndeplini criteriile de aderare la Uniunea Europeană au condus la 
formularea unor priorităţi naţionale printre care necesitatea creării unei 
pieţe a muncii bazată pe flexibilitate, competitivitate şi securitate ocupă 
un loc de frunte. Realizarea acestui obiectiv în politica de ocupare se 
constituie într-o însemnată provocare nu numai pentru ţara noastră, ci 
chiar şi pentru ţări ale UE, în special ca urmare a problemelor complexe 
cu care se confruntă pieţele muncii în ultimii ani şi a provocărilor legate 
de dezvoltarea economiei cunoaşterii, creşterea calităţii ocupării şi 
asigurarea unei coeziuni sociale înalte.  

Principalele probleme cu care se confruntă pieţele muncii în ultimi 
ani se pot structura astfel: 

- Reacţia de mică intensitate şi orizontul mare de aşteptare a 
efectelor creşterii economice asupra evoluţiei favorabile a ocupării; 

- Îmbătrânirea forţei de muncă; 
- Gradul redus al adecvării nivelului de calificare a forţei de 

muncă la nevoile de dezvoltare tehnologică a economiei româneşti; 
- Nivelul ridicat al impozitării muncii şi relaţia acestuia cu 

scăderea productivităţii muncii; 
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- Diferenţe regionale şi de gen privind ocuparea.  
Ca răspuns la principalele provocări, UE a revizuit în martie 2005 

strategia de ocupare, trasând trei noi priorităţi: 
- Atragerea şi păstrarea a tot mai multor persoane în ocupare; 
- Creşterea ofertei de forţă de muncă şi modernizarea sistemelor 

de protecţie socială; 
- Creşterea adaptabilităţii indivizilor şi firmelor la schimbările 

rapide ale economiei. 
Pentru România, politica de ocupare bazată calitate, productivitate 

înaltă şi rapiditate în adaptare la schimbare va juca un rol esenţial pentru 
atingerea obiectivelor Lisabona, integrarea ţării noastre în Uniunea 
Europeană şi depăşirea provocărilor globalizării. Pentru aceasta este 
necesar un efort sporit pentru întărirea interacţiunii dintre politicile 
economice şi cele privind ocuparea şi asigurarea complementarităţii 
pozitive şi active dintre acestea. 

 
Efecte ale politicii de ocupare în perioada 2000-2004 
 
Pentru România, perioada 2000-2004 s-a caracterizat prin eforturi 

intense pentru relansarea creşterii economice, accelerarea reformelor, 
îmbunătăţirea mediului de afaceri, reducerea inflaţiei şi menţinerea, în 
limite acceptabile, a deficitului bugetar. 

Astfel, tendinţele şi perspectivele macroeconomice au continuat să 
se îmbunătăţească, iar PIB a înregistrat creşteri semnificative an de an. Cu 
toate acestea, dinamica ocupării nu a înregistrat efecte pozitive (figura 1), 
ca urmare a manifestării elasticităţii negative şi mici a ocupării la creştere 
economică. Acest aspect nu este nici surprinzător şi nici specific ţării 
noastre, dar semnifică necesitatea unor eforturi continue de creştere 
economică susţinută pentru a se induce un efect pozitiv în ocupare. 

Dinamica pieţei muncii în perioada 2000-2002 a înregistrat 
deopotrivă tendinţe pozitive şi negative. Astfel, pe fondul general al 
reducerii populaţiei în vârstă de muncă s-a produs o însemnată scădere a 
populaţiei active în vârstă de muncă şi, pe cale de consecinţă, şi a 
populaţiei ocupate în vârstă de muncă (figura 2). Remarcăm faptul că 
populaţia activă în vârstă de muncă a înregistrat o reducere de 1.034 mii 
persoane faţă de 324 persoane cât a fost scăderea populaţiei în vârstă de 
muncă. 
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Sursa: INS, Date operative. 

Figura 1 
 

 
Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă, AMIGO 2004. 

Figura 2 

Principalul proces observabil în ultimii ani este creşterea populaţiei 
inactive, pe fondul scăderii dramatice a populaţiei active şi ocupate 
(figura 3). Este de remarcat şi scăderea şomajului, deşi aceasta nu are 
valori mari. Pentru politica în domeniul ocupării acest fenomen prezintă 
una din cele mai dificile probleme, efectul de scădere a capacităţii de 
activizare a forţei de muncă fiind grav nu numai pentru domeniul 
ocupării, ci şi pentru sistemul de protecţie socială în ansamblul său. Prin 
urmare, reducerea şomajului nu mai trebuie să reprezinte o prioritate în 
politica pieţei muncii, ci schimbarea centrului de greutate spre activarea 
din rândul populaţiei inactive a unui număr cât mai mare de persoane.  

Dinamica populaţiei totale în vârstă de muncă, a populaţiei active şi a 
celei ocupate în vârstă de muncă, 2000-2004
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Problema pare să aibă mai multe aspecte, necunoscute în special ca 
efect al sărăciei surselor de informaţie. Este posibil ca o bună parte din 
populaţia inactivă să fie ocupată cu forme ilegale în ţară sau în afara 
graniţelor ei, acest tip de ocupare fiind cu grad mare de precaritate. 

 
Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă, AMIGO 2004. 

Figura 3 
Cu toate că a avut loc o reducere a ratelor de activitate şi a ratelor 

de ocupare în perioada analizată, ritmul de scădere pare să se fi încetinit 
în ultimii 2 ani (figura 4). 

 
Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă, AMIGO 2004. 

Figura 4 

Dinamica populaţiei totale active, ocupate, şomere şi a celei inactive, 
2000-2004
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Pe cele două sexe se observă unele evoluţii diferite. Astfel, pentru 
sexul masculin, deşi populaţia în vârstă de muncă a crescut în perioada 
2000-2004, populaţia activă în vârstă de muncă s-a redus, iar populaţia 
ocupată în vârstă de muncă a crescut semnificativ (figura 5).  

 
Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă, AMIGO 2004. 

Figura 5 

O situaţie diferită o prezintă populaţia feminină în vârstă de muncă, 
populaţia activă şi ocupată în vârstă de muncă la care s-au înregistrat 
reduceri importante de efective (figura 6), ceea ce denotă comportamentul 
mai puţin activ al populaţiei feminine în ţara noastră. 

 
Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă, AMIGO 2004. 

Figura 6 

Dinamica populaţiei masculine în vârstă de muncă, a populaţiei active şi a  
celei ocupate în vârstă de muncă, 2000-2004
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Şi în ceea ce priveşte populaţia activă, inactivă, ocupată şi şomeră 
se înregistrează comportamente diferite pentru cele două sexe. Astfel, 
pentru sexul masculin, au avut loc scăderi ale populaţiei active şi ocupate, 
creşteri uşoare ale populaţiei şomere şi creşteri semnificative (cu 8,3% 
între 2000 şi 2004) ale populaţiei inactive (figura 7). 

 
Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă, AMIGO 2004. 

Figura 7 
Pentru populaţia de sex feminin, trendurile pentru populaţia activă, 

inactivă şi ocupată sunt similare celor înregistrate de populaţia de sex 
masculin, dar au valori mai ridicate (figura 8). Diferă situaţia în ceea ce pri-
veşte şomajul, care pentru sexul feminin este în scădere comparativ cu sexul 
masculin la care a crescut. Reţinem ca semnificativă, din perspectiva măsu-
rilor de politică, creşterea populaţie inactive în perioada 2000-2004 (cu 7,9%). 

 
Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă, AMIGO 2004. 

Figura 8 

Dinamica populaţiei masculine active, ocupate, şomere şi a celei 
inactive, 2000-2004
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Dinamica populaţiei feminine active, ocupate, şomere şi a celei inactive, 
2000-2004

0 
2000 
4000 
6000 
8000 

Populaţie activă 5331 5292 4554 4450 4486
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Concordant cu evoluţiile populaţiei active şi ocupate şi ratele de 
activitate şi de ocupare au cunoscut scăderi în perioada 2000-2004 pentru 
ambele sexe (figura 9). 

          
Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă, AMIGO 2004. 

Figura 9 
 

Populaţia de 50 ani şi peste este caracterizată printr-o proporţie 
relativ ridicată de inactivitate (38,4% din totalul populaţiei din anul 
2004), în special în rândul femeilor (40,9% din populaţia feminină de 50 
ani şi peste).  

Structura populaţiei totale, active, inactive şi ocupate de 50 ani si peste în 
total populaţie în 2004
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Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă, AMIGO 2004. 

Figura 10 
 
Analiza structurii activ-inactiv pentru populaţia de 50 ani şi peste 

(figura 11) indică valori mai favorabile activităţii pentru sexul masculin 
(40,4% faţă de 28,2% pentru sexul feminin) şi mediul rural (39,8% faţă de 
27,1% în mediul urban). Evoluţiile înregistrate însă de populaţia de peste 
50 ani indică efectele reduse ale politicii de stimulare a îmbătrânirii active 
a forţei de muncă. 
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Sursa: INS, Ancheta asupra forţei de muncă, AMIGO 2004. 

Figura 11 

 
Priorităţile politicii de ocupare în România în contextul integrării 

şi globalizării, aşa cum sunt prezentate în documentele oficiale ale 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei(1) sunt: 

 Creşterea ratelor de activitate pe total şi pe cele două sexe, ca 
o condiţie fundamentală a susţinerii dezvoltării economice şi sociale;  

 Crearea de condiţii pentru ca funcţionarea pieţei muncii să 
sprijine continuarea procesului de restructurare economică; 

 Creşterea calităţii şi productivităţii muncii, asigurarea unui 
echilibru între flexibilizare şi securitatea muncii; 

 Creşterea şi adaptarea competenţelor forţei de muncă prin 
stabilirea unei politici naţionale pentru formare profesională continuă, pe 
baza unei strategii pe termen scurt şi mediu; 

 Întărirea cadrului legislativ şi instituţional prin continuarea 
eforturilor pentru implementarea legislaţiei şi întărirea capacităţii 
instituţionale a administraţiei în general şi prin dinamizarea participării 
structurilor tripartite constituite pentru obţinerea calităţii şi efectivităţii 
politicilor generale de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltarea unui cadru 
instituţional adecvat pentru politica regională de ocupare şi 
implementarea sprijinului de preaderare şi a fondurilor structurale 
europene. 
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Rolul şi direcţiile de acţiune viitoare în politica de ocupare  
românească 
 
Dinamismul schimbărilor tehnologice, a evoluţiei sistemului de 

informaţii şi comunicaţii şi a apariţiei unor noi activităţi care utilizează 
intensiv diferite competenţe ale forţei de muncă implică o nevoie crescută 
de identificare a dimensiunii ofertei şi cererii de forţă de muncă în 
perspectiva următorilor ani. Prin urmare, este necesară elaborarea de 
proiecţii ale dinamicii viitoare a pieţei muncii astfel încât atât populaţia, 
cât şi decidenţii de politică din domeniul educaţiei să poată lua decizii 
documentate în ceea ce priveşte calificarea forţei de muncă, politica de 
pregătire continuă şi de activizare a resurselor de muncă. 

De altfel, cunoaşterea previzională a dinamicii cererii şi ofertei de 
muncă are un rol esenţial în construirea de politici care să reducă 
dezechilibrele de pe piaţa muncii. În acest sens este necesară abordarea 
regională a problemei şi elaborarea unor politici care să surprindă 
diversitatea problematicii din perspectiva regională.  

Pe de altă parte, aşa cum am constatat în analiza situaţiei de fapt de 
pe piaţa muncii, intervalul de timp şi gradul redus de răspuns al ocupării 
la dezvoltarea economică – chiar şi în situaţii de ritmuri susţinute – 
conduc la nevoia elaborării unor politici macroeconomice care să ia în 
considerare şi dezideratul creşterii ocupării forţei de muncă (aşa cum se 
prevede şi în Agenda Lisabona revizuită). 

De asemenea, pornind de la conştientizarea provocărilor pe care le 
ridică procesul de îmbătrânire a populaţiei, se impune găsirea unor soluţii 
de gestionare a problemelor economice pe care le ridică îmbătrânirea 
populaţiei în vederea menţinerii creşterii economice şi a unui sistem de 
finanţare solid, precum şi asigurarea unui sistem de pensii adecvat, 
sustenabil şi adaptabil, concomitent cu asigurarea accesului la servicii de 
sănătate calitative. 

Dinamica accentuată şi fără precedent a populaţiei inactive – 
rezultat, pe de o parte, efect al unor conjuncturi de ocupare externă 
favorabile şi, pe de altă parte, al afirmării unui comportament pronunţat 
inactiv al forţei de muncă (în special de sex feminin) – reclamă găsirea 
unor direcţii de acţiune eficace pentru atragerea şi menţinerea pe piaţa 
muncii a unui număr tot mai mare de persoane. Pentru aceasta sunt 
necesare măsuri mai eficiente. 

Pe cale de consecinţă, considerăm importantă schimbarea 
fundamentală a concepţiei din politica de ocupare şi abordarea unei 
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formule care să ţină cont de dimensiunea regională şi locală, de 
diferenţele de patern în ceea ce priveşte relaţia individului cu piaţa 
muncii, de cerinţa învăţării pe tot parcursul vieţii active, de necesitatea 
unei tranziţii lente de la activitate la inactivitate şi de la inactivitate la 
activitate. 

 
Notă 

 
(1) În conformitate cu prevederile Parteneriatului de Aderare, Guvernul 
României a elaborat un document, în colaborare cu Comisia Europeană, 
Direcţia Generală de Ocupare şi Afaceri Sociale, în care s-a realizat o 
evaluare comună a priorităţilor pe termen scurt cu privire la politicile de 
ocupare şi piaţa forţei de muncă din România. Documentul a fost semnat 
în 2002, iar implementarea priorităţilor strategice cuprinse în acesta se 
evaluează periodic (până în prezent au fost două rapoarte de evaluare a 
progreselor, unul în 2004 şi unul în 2005). 



 
Model de identificare a mixului optim 

a surselor de diferenţiere ale unei afaceri 
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Abstract. In view of the integration in the European Union, 
Romanian companies have to prove their capacity to define and render 
profitable the differentiating advantages they possess. Facing their own 
potential to the dynamics of their activity and to the market’s demands, 
the companies can identify and classify the differentiating resources that 
they might subsequently use as primary resources for their strategies. We 
believe that to be able to choose the optimum mix of the differentiating 
resources, we should determine their competitive efficiency first. Such an 
approach involves taking the following steps: analysing the competitive 
intensity level on each segment of the target-market; establishing the 
score/ value matching the competitive efficiency of each differentiating 
resource; choosing the optimum mix of the differentiating resources.  

 

Key words: differentiation; competitive evaluation. 
 

 
 

Mediul economic este, în prezent, în majoritatea ţărilor un mediu prin 
excelenţă dinamic şi puternic concurenţial, iar tendinţa imprimată de 
fenomenul de globalizare la nivel social şi economic determină o creştere 
importantă a complexităţii acestuia. 

În perspectiva integrării în Uniunea Europeană firmele româneşti 
trebuie să facă dovada capacităţii de a-şi defini şi valorifica avantajele 
diferenţiabile de care dispun. Cel mai dificil pas în acest sens este de a 
identifica şi alege sursele de diferenţiere care să le definească de o manieră 
competitivă eficientă în raport cu rivalii lor. 

Confruntând potenţialul propriu cu dinamica activităţii şi cu cerinţele 
pieţei, firma poate identifica şi clasifica sursele de diferenţiere care ulterior să 
stea la baza strategiilor sale. 

Din perspectiva posibilităţilor de conservare în timp ca generatoare de 
valoare, considerăm că sursele de diferenţiere pot fi structurate astfel: 
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- surse perene: sunt cele asupra cărora firma poate exercita un control 
continuu de conservare a valorii de diferenţiere (personalul, renumele firmei, 
operaţiunile de service, serviciile de consultanţă, comunicarea, unicitatea 
mărcii, relaţii publice, diversitatea gamei de produse);  

- surse temporale: sunt cele care pot suferi modificări datorită 
dinamicii mediul de marketing al firmei, aceasta neavând posibilitatea de a le 
conserva valoarea pe o perioadă lungă de timp (localizarea depozitelor, gradul 
de dotare tehnologică şi logistică, ambalajul produsului, politica de preţ, 
costul distribuţiei).  

De regulă, sursele perene generează avantaje diferenţiabile pe termen 
lung, al căror impact asupra eficienţei comerciale nu este imediat vizibil, pe 
când sursele temporale generează avantaje diferenţiabile cu un imediat şi 
puternic efect comercial. Atacul concurenţilor este mai dificil de realizat 
asupra surselor perene, care sunt mai uşor de protejat, dar cu atât mai mult, 
dacă reuşeşte, firma cu greu va reuşi să-şi recâştige poziţia pierdută. Atacul 
rivalilor asupra surselor temporale este mai greu de respins, mai ales dacă el 
nu a fost anticipat, dar nu va conduce la pierderea unor avantaje concurenţiale 
de nerecuperat pentru firmă. 

Din punctul de vedere al rolului lor, observăm că mixul surselor de 
diferenţiere este relativ, în funcţie de punctul de reper considerat – firmă, 
consumatori, concurenţi. Astfel, considerăm că ele pot fi structurate după cum 
se poate observa din tabelul 1. 

Deoarece majoritatea firmelor acţionează pe pieţe diferite sub 
aspectul factorilor de mediu prezenţi, considerăm că ele trebuie să fie 
capabile să-şi stabilească un mix al surselor de diferenţiere, astfel încât 
fiecărui segment de piaţă să-i fie repartizate sursele cu efectul pozitiv 
potenţial maxim, adică  ceea  ce  Michael  Porter  denumeşte ca fiind 
„forţele motrice de unicitate” (Porter, 2001).   

Deoarece majoritatea firmelor acţionează pe pieţe diferite sub 
aspectul factorilor de mediu prezenţi, considerăm că ele trebuie să fie 
capabile să-şi stabilească un mix al surselor de diferenţiere, astfel încât 
fiecărui segment de piaţă să-i fie repartizat sursa sau sursele de 
diferenţiere cu efectul pozitiv potenţial maxim.  

Pentru a putea alege mixul optim al surselor de diferenţiere, 
considerăm că trebuie determinată eficienţa lor concurenţială.   
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Structurarea surselor de diferenţiere în funcţie de rolul lor pentru 
firmă, consumator sau în relaţiile cu organizaţiile concurente 

 

Tabelul 1  
 

Din perspectiva firmei Din perspectiva 
consumatorilor 

Din perspectiva raportării la 
concurenţi 

Primare De sprijin Primare De sprijin Primare De sprijin 
personalul, 
renumele 
firmei, procesul 
de producţie şi 
control, gradul 
de dotare teh-
nologică şi 
logistică, cali-
tatea aprovi-
zionării, 
localizarea 
depozitelor, 
costul 
aprovizionării 

ambalajul 
produsului, 
politica de 
preţ, costul 
distribuţiei, 
operaţiunile 
de service, 
 serviciile de 
consultanţă, 
comunicarea, 
unicitatea 
mărcii, relaţii 
publice, diver-
sitatea gamei 
de produse, 
unicitatea 
canalului de 
distribuţie 

renumele 
firmei, 
ambalajul 
produsului, 
politica de preţ, 
costul 
distribuţiei, 
operaţiunile de 
service,  
serviciile de 
consultanţă, 
comunicarea, 
unicitatea 
mărcii, relaţii 
publice, 
diversitatea 
gamei de 
produse 

personalul, 
procesul de 
producţie şi 
control, 
gradul de 
dotare 
tehnologică şi 
logistică, 
calitatea 
aprovizionării, 
localizarea 
depozitelor, 
unicitatea 
canalului de 
distribuţie, 
costul 
aprovizionării 

renumele 
firmei, amba-
lajul produsului, 
politica de preţ, 
operaţiunile de 
service, servi-
ciile de 
consultanţă, 
comunicarea, 
unicitatea 
mărcii, diver-
sitatea gamei 
de produse, 
localizarea 
depozitelor, 
unicitatea 
canalului de 
distribuţie 

personalul, 
procesul de 
producţie şi 
control,  
gradul de 
dotare 
tehnologică şi 
logistică, 
calitatea 
aprovizionării, 
costul 
distribuţiei,  
relaţii publice, 
costul 
aprovizionării 

 

Un astfel de demers presupune parcurgerea următorilor paşi: 
1. Analiza nivelului de intensitate concurenţială a fiecărui segment 

de piaţă-ţintă. 
2. Stabilirea scorului de eficienţă concurenţială a fiecărei surse de 

diferenţiere. 
3. Alegerea mixului optim al surselor de diferenţiere.  
1. Analiza nivelului de intensitate concurenţială a fiecărui segment 

de piaţă-ţintă 
Această analiză presupune în primul rând stabilirea criteriilor de 

evaluare a intensităţii concurenţiale a fiecărui segment de piaţă-ţintă, care 
considerăm că pot fi: numărul concurenţilor existenţi, numărul barierelor 
de intrare, numărul barierelor de ieşire, forţa concurenţilor existenţi, 
ritmul de diversificare concurenţială, natura acţiunilor concurenţiale, gra-
dul de saturaţie a pieţei. Evaluarea fenomenului concurenţial pe segmente 
de piaţă se face cu ajutorul a trei zone de evaluare concurenţială: zona de 
oportunitate concurenţială, zona de dificultate concurenţială şi zona de 
incertitudine concurenţială. Fiecare criteriu cunoaşte două stări în funcţie 
de care se înscrie fie în zona de oportunitate concurenţială, fie în cea de 
dificultate concurenţială, aşa cum rezultă din tabelul următor: 
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Stările pe care le iau criteriile de evaluare a intensităţii concurenţiale 
Tabelul 2 

Criterii de evaluare a intensităţii 
concurenţiale 

Nivel de oportunitate 
concurenţială 

Nivel de dificultate 
concurenţială 

Numărul concurenţilor Redus  Ridicat 
Numărul barierelor de intrare Ridicat  Redus 
Numărul barierelor de ieşire Redus  Ridicat 
Forţa concurenţilor Mică  Mare 
Ritmul de diversificare concurenţială Slab  Puternic 
Natura acţiunilor concurenţiale Pasiv  Ofensiv 
Gradul de saturaţie a pieţei Subunitar  Unitar 

    
Aprecierea gradului de oportunitate sau de dificultate concurenţială 

a fiecărui criteriu se realizează cu ajutorul unor scale, pe care considerăm 
că o putem numi barometru al intensităţii concurenţiale şi pe care îl putem 
reprezenta în figura ce urmează. 

După cum se observă, scala barometrului intensităţii concurenţiale 
este cuprinsă între 0,1 şi 0,9 deoarece situaţiile de 0 şi 1 ar fi reprezentat 
nişte limite teoretice: „0” -  concurenţă totală, caracterizată de un mediu 
excesiv de agresiv concurenţial, în care practic orice strategie de afaceri 
este nefuncţionabilă eficient; „1” – nu se manifestă acţiuni concurenţiale 
de natură directă sau indirectă, mediul fiind excesiv de permisiv. Zona de 
incertitudine concurenţială apare pe acele segmente de piaţă unde este 
greu de estimat dacă raportul oportunităţi concurenţiale/dificultăţi 
concurenţiale este subunitar sau supraunitar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Barometrul intensităţii concurenţiale 
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Fiecare criteriu va fi evaluat cu ajutorul barometrului, putând lua valori 
între 0,1 şi 0,9 în funcţie de intensitatea nivelului de oportunitate sau 
dificultate concurenţială la care se află. Evaluarea intensităţii concurenţiale a 
fiecărui segment de piaţă se va putea realiza utilizând relaţia:   

   
n

X
Ic

n

i
i

j

∑
== 1 , unde:  

 Icj – intensitatea concurenţială a segmentului de piaţă „j”. 
Xi – scorul de oportunitate sau de dificultate concurenţială al 

criteriului de evaluare „i”. 
n – numărul de criterii luate în considerare (n=7). 
Valoarea rotunjită a lui Icj se va înscrie, de asemenea, în intervalul 

0,1- 0,9 indicând nivelul de intensitate concurenţială al segmentului de 
piaţă respectiv. 

Exemplificând utilizarea „barometrului” pe trei segmentele de 
piaţă P1, P2 şi P3 evaluarea intensităţii concurenţiale se realizează 
conform tabelului de mai jos. 

După cum se observă, avem trei situaţii diferite:  
- P1 este o piaţă cu oportunităţi concurenţiale medii, în care forţa 

concurenţilor este relativ nesemnificativă (scor de 0,2), dar gradul de 
saturaţie a pieţei este foarte ridicat (scor de 0,9); 

- P2 este o piaţă cu dificultăţi concurenţiale scăzute, în care 
numărul concurenţilor este suficient de ridicat pentru a reduce 
flexibilitatea firmei (scor de 0,6), iar numărul barierelor de ieşire este 
foarte ridicat, obligând firmele de pe acest segment să găsească 
alternative strategice eficiente competitiv în cadrul acestuia (scor de 0,1); 

- P3 este o piaţă caracterizată de incertitudine concurenţială, cu un 
număr de bariere la intrare relativ mare, care conferă o oarecare protecţie 
acestui segment de piaţă (scor de 0,7), dar cu un grad de saturaţie al pieţei 
ridicat, ceea ce creează probleme de desfacere firmelor existente (scor de 0,2). 

2. Stabilirea scorului de eficienţă cşoncurenţială a fiecărei surse 
de diferenţiere 

Un prim pas în acest demers este stabilirea unor criterii de evaluare 
a surselor de diferenţiere, cu ajutorul cărora o comisie de specialişti să 
noteze de la 1 la 10 eficienţa concurenţială a fiecăreia. Aceste criterii 
considerăm că ar putea fi: valoarea comercială, posibilităţile de 
îmbunătăţire a sursei, flexibilitate operaţională, nivelul competitiv. 
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Evaluarea intensităţii concurenţiale 
Tabelul 3 

 

Pieţe Criterii de evaluare 
Scorul de 

oportunitate/ 
dificultate 

concurenţială 

Valoarea 
intensităţii 

concurenţiale 

Nivelul 
intensităţii 

concurenţiale 
Numărul concurenţilor 0,7 
Numărul barierelor de intrare 0,8 
Numărul barierelor de ieşire 0,6 
Forţa concurenţilor 0,2 
Ritmul de diversificare 
concurenţială 

0,6 

Natura acţiunilor concurenţiale 0,8 

P1 

Gradul de saturaţie a pieţei 0,9 

0,7 
Oportunităţi 
medii 
(Om) 

Numărul concurenţilor 0,6 
Numărul barierelor de intrare 0,5 
Numărul barierelor de ieşire 0,1 
Forţa concurenţilor 0,4 
Ritmul de diversificare 
concurenţială 

0,3 

Natura acţiunilor concurenţiale 0,2 

P2 

Gradul de saturaţie a pieţei 0,4 

0,4 
Dificultăţi 
scăzute 
(DS) 

Numărul concurenţilor 0,5 
Numărul barierelor de intrare 0,7 
Numărul barierelor de ieşire 0,3 
Forţa concurenţilor 0,5 
Ritmul de diversificare 
concurenţială 

0,6 

Natura acţiunilor concurenţiale 0,6 

P3 

Gradul de saturaţie a pieţei 0,2 

0,5 
Zonă de 
incertitudine 
concurenţială 

 

Valoarea comercială a sursei de diferenţiere se referă la capacitatea 
acesteia de a genera un volum de vânzări maxim. Acest parametru trebuie să 
aibă o valoare cât mai mare. 

Posibilităţile de îmbunătăţire a sursei de diferenţiere evaluează marja 
de calitate şi utilitate ce poate fi adăugată respectivei surse pentru ca ea să 
devină mai eficientă şi mai puţin expusă atacurilor concurenţilor. Acest 
parametru trebuie să aibă o valoare cât mai mică. 

Flexibilitate operaţională estimează capacitatea sursei de a se adapta 
mutaţiilor concurenţiale existente pe segmentul de piaţă pe care firma 
acţionează. Valoarea parametrului trebuie să fie cât mai mare. 
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Nivelul competitiv reflectă capacitatea sursei de diferenţiere de a 
depăşi eficienţa surselor similare concurente. De asemenea, valoarea acestui 
parametru trebuie să fie cât mai ridicată. 

Dificultatea protecţiei concurenţiale marchează nivelul efortului pe 
care firma trebuie să-l depună pentru a împiedica încercările concurenţilor de 
a compromite valoarea respectivei surse de diferenţiere. Este indicat ca acest 
parametru să aibă o valoare cât mai mică. 

Costurile de operare măsoară nivelul cheltuielilor necesare gestionării 
surselor de diferenţiere astfel încât acestea să aibă capacitatea de a genera 
avantaje competitive unice. Criteriul trebuie să aibă o valoare cât mai mică. 

După cum se observă, din cele şase criterii de evaluare a eficienţei 
competitive a surselor de diferenţiere, trei sunt criterii de maxim, iar trei sunt 
criterii de minim. Aceasta înseamnă că pe o scală de la 1 la 10 sensul de 
creştere al acestor criterii de evaluare va fi următorul (fig. 2): 

 

valoare comercială, flexibilitate operaţională, nivel competitiv 
Valoare minimă 

                                              Valoare  maximă 
  
 
            

Valoare maximă                                                               Valoare minimă 
posibilităţi de îmbunătăţire, dificultatea protecţiei concurenţiale, 

costuri de operare 
 

Figura 2.  Sensul de creştere valorică a criteriilor de evaluare 
a surselor de diferenţiere 

 
 Exemplificarea sistemului de notare şi de calcul al eficienţei 

concurenţiale a surselor de diferenţiere se poate realiza astfel: 
 

Evaluarea intensităţii concurenţiale 
Tabelul 4 

 

Criterii de evaluare a surselor de diferenţiere 
Surse de 

diferenţiere Valoarea 
comercială 

Flexibili-
tatea 

opera-
ţională 

Nivelul 
competitiv 

Posibilităţile 
de 

îmbunătăţire 

Dificultatea 
protecţiei 
concuren-

ţiale 

Costurile 
de 

operare 

Renumele firmei 9 6 6 5 5 5 
Operaţiunile de 
service 

8 9 6 6 6 6 

Serviciile de 
consultanţă 

7 6 9 3 2 3 

        1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
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Criterii de evaluare a surselor de diferenţiere 
Surse de 

diferenţiere Valoarea 
comercială 

Flexibili-
tatea 

opera-
ţională 

Nivelul 
competitiv 

Posibilităţile 
de 

îmbunătăţire 

Dificultatea 
protecţiei 
concuren-

ţiale 

Costurile 
de 

operare 

Comunicarea 9 5 4 5 3 6 
Unicitatea mărcii 7 6 7 6 4 3 
Relaţiile publice 6 4 8 1 6 1 
Personalul 7 9 8 7 2 4 
Diversitatea gamei 
de produse 

7 8 6 6 1 3 

Localizarea 
depozitelor 

8 10 7 1 2 2 

Gradul de dotare 
tehnologică şi 
logistică 

6 5 8 5 3 3 

Costul distribuţiei 5 8 6 3 2 6 
Ambalajul 
produsului 

6 8 10 2 4 2 

Politica de preţ 5 6 6 4 2 1 
 
 Deoarece trei dintre criterii sunt de minim (adică cu cât nota lor 

este mai mică cu atât valoarea economică este mai mare) eficienţa fiecărei 
surse nu se poate determina ca o medie aritmetică a scorurilor acordate de 
specialişti din perspectiva criteriilor de evaluare luate în considerare, 
deoarece aceasta ar conduce la rezultate eronate. Ca urmare, propunem ca 
formulă de calcul relaţia : 

 
kn

NN
E

n

i

k

j
mM

SX +

−
=
∑ ∑
= =1 1 , unde : 

XSE - eficienţa concurenţială a sursei de diferenţire « X »; 
NM – notele acordate pentru criteriile de maxim; 
Nm – notele acordate pentru criteriile de minim; 
n şi k -  numărul criteriilor de maxim şi de minim considerate (n=3, 

k=3). 
Valorile teoretice ale lui 

XSE pot fi egale, mai mici sau mai mari 
cu 0, dar, pentru a fi cu adevărat competitive, practic trebuie selectat 
dintre sursele cu valori supraunitare.  

În exemplul nostru, primele cinci poziţii sunt ocupate de 
următoarele surse de diferenţiere:  serviciile de consultanţă (2,33 pct.), 



Supliment al Revistei de Economie teoretică şi aplicată 

 

499 

499 

personalul (1,83 pct.), diversitatea gamei de produse (1,83 pct.), 
localizarea depozitelor (3,3 pct.) şi ambalajul (2,66 pct.). 

3. Alegerea mixului optim al surselor de diferenţiere 
Pentru a alege mixul optim al surselor de diferenţiere trebuie 

corelate rezultatele obţinute de la evaluarea intensităţii concurenţiale a 
segmentelor de piaţă pe care firma doreşte să acţioneze şi cele obţinute 
prin determinarea eficienţei concurenţiale a surselor de diferenţiere. 
Realizând produsul dintre cei doi indicatori, pentru rezultatele selectate, 
vom obţine nişte valori de dinamică concurenţială a surselor de 
diferenţiere alese pe pieţele avute în vedere. Alegerea variantelor optime 
se realizează clasificând descrescător valorile determinate şi ţinând 
totodată cont de cel puţin trei restricţii de decizie: 

- potenţialul firmei privitor la o anumită sursă de diferenţiere; 
- corelarea scorurilor maxime şi minime obţinute pentru criteriile 

de evaluare a intensităţii concurenţiale şi cele obţinute pentru criteriile de 
evaluare a surselor de diferenţiere ; 

- obiectivele strategice, tactice şi operaţionale ale firmei; 
 Conform exemplului ales rezultatele ce trebuie analizate sunt 

următoarele: 
Determinarea eficienţei concurenţiale 

Tabelul 5 
 

Sursele de diferenţiere selectate şi eficienţa lor concurenţială 
(EsX) 

Servicii 
de consultanţă 

Perso-
nalul 

Diversitatea gamei 
de produse 

Localizarea 
depozitelor 

Amba-
lajul 

2,33 1,83 1,83 3,33 2,66 

Valoarea 
intensităţii 

concurenţiale 

Valorile de dinamică concurentială (VdC) 
IcP1 = 0,7 1,63 1,28 1,28 2,33 1,86 
IcP2 = 0,4 0,93 0,73 0,73 1,33 1,06 
IcP3 = 0,5 1,16 0,92 0,92 1,66 1.33 

 

Ierarhizând primele cinci rezultatele obţinute, sursele de diferenţiere 
selectate ar fi: 

- localizarea depozitelor pentru segmentul P1 – VdC = 2,33; 
- ambalajul pentru segmentul P1 – VdC = 1,86; 
- localizarea depozitelor pentru segmentul P3 – VdC = 1,66; 
- serviciile de consultanţă pentru segmentul P1 – VdC = 1,63 ; 
- localizarea depozitelor şi ambalajul pentru segmentul P2 – VdC = 1,33. 
Ca urmare, pe segmentul de piaţă P1 sursele de diferenţiere ce pot fi 

utilizate sunt „localizarea depozitelor”, „ambalajul” şi „serviciile de 
consultanţă”, pe segmentul de piaţă P2 sursa de diferenţiere este „localizarea 
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depozitelor”, iar pe segmentul de piaţă P3 sursele de diferenţiere sunt 
„localizarea depozitelor” şi „ambalajul”. Dacă potenţialul firmei nu permite 
susţinerea sursei  “localizarea depozitelor”  pe toate cele trei segmente de 
piaţă se recomandă optarea pentru P2 unde nu există alte surse de diferenţiere. 

Acest algoritm de selecţie a mixului optim a surselor de diferenţiere 
poate aduce avantaje în planul corelării eficiente a potenţialului competitiv de 
care dispune o firmă în raport cu dinamica concurenţială a domeniului în care 
îşi desfăşoară activitatea. Nefundamentarea  riguroasă a determinării surselor 
de diferenţiere poate conduce la alegerea unor avantaje diferenţiabile greşite, 
uşor perisabile sau neconcordante cu obiectivele întreprinderii.    
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Abstract. At this time Romania is across some ireversible and 
highly interesting processes for the accounting: the number and power of 
international companies is increasing; the globalisation of the 
economies, mostly the financial market; the increasing of the stock 
capitalisation and the development of new financial products. In this 
circumstances, the production and the communication of relevant, 
credible and comparable  financial informations which uses a common 
accounting language are essential to the business environment. The 
unique solution for the achievement of these requirements is the 
harmonisation of the Romanian accounting with the common acquis 
disposals and, in the same time the effective application of IFRS. 

 
Key words: International Financial Reporting Standard; true and 

fair view; financial statements; accounting system. 
 

 
 

În mod firesc, sistemul contabil al unei ţări este determinat de 
mediul economic, politic, juridic şi cultural în care acesta acţionează. O 
lungă perioadă de timp, înainte ca fenomenele de globalizare a 
economiilor, cu predilecţie a pieţelor financiare, să se accentueze, aceşti 
factori au determinat conturarea de sisteme contabile diferite de la o ţară 
la alta. Lucrările de specialitate aplecate spre studiul acestor factori lasă 
să se înţeleagă că, alături de aceştia, fracturile istorice contribuie, într-o 
mare măsură, la dezvoltarea sau chiar schimbarea unui sistem contabil. 
Franţa poate constitui exemplul cel mai elocvent în acest sens. În această 
ţară, planul contabil, la origine un concept german, a fost introdus în 
timpul anilor de ocupaţie (1947). Revizuit, succesiv, în anii 1957 şi 1982 
pentru a ţine cont de prevederile Directivei a IV-a a Uniunii Europene, 
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acesta se menţine şi astăzi ca instrument al normalizării contabile 
franceze.  

Şi în ţara noastră, schimbarea sistemului politic, după 1989, 
tranziţia de la o economie excesiv centralizată spre o economie de piaţă, 
valul de transformări ce a marcat mediul economic românesc, au condus 
şi la o reformă profundă a sistemului contabil. Practic, a fost înlocuit un 
sistem contabil de tip monist, ce avea drept obiectiv furnizarea 
informaţiilor necesare planificării şi controlului economiei naţionale, cu 
un altul, de tip dualist, care, din punct de vedere  teoretic, a marcat 
deschiderea informaţiei financiare atât către utilizatorii interni, cât şi către 
cei externi.  

 
Etape în dezvoltarea contabilităţii româneşti 
Etapa 1: sistem contabil dualist de inspiraţie franceză, informare 

financiară redusă. 
Prima etapă a reformei contabile a fost practic marcată de apariţia 

Legii Contabilităţii nr. 82/1991 şi de regulamentul său de aplicare, cu 
aplicabilitate   începând cu data de 1 ianuarie 1994. Prin adoptarea celor 
şase principii contabile, cu titlu explicit, şi a altor principii cu titlu 
implicit, considerăm că sistemul contabil din anul 1994 a deschis calea  în 
direcţia conceptualizării contabilităţii financiare. 

Un sistem contabil modern este unul în care, în procesul de 
elaborare a normelor,  profesia contabilă trebuie să aibă un rol hotărâtor 
iar normele elaborate să aibă la bază o teorie contabilă solidă. După cum 
se cunoaşte, reforma contabilă a anilor 1990-1994 a fost rezultatul 
consilierii unui grup de specialişti francezi, şi nu al profesioniştilor 
contabili români. Aceştia nu au fost chemaţi să-şi exercite rolul 
normalizator nici după implementarea sistemului contabil.  Probabil că 
acesta a fost şi motivul pentru care a urmat o lungă perioadă de stagnare 
în zona normalizării contabile.  

Similar majorităţii sistemelor contabile ale ţărilor Europei 
continentale, cu accentele specifice spaţiului european în care ne situăm, 
contabilitatea românească era dominată de caracteristicile dreptului scris 
şi opera în contextul existenţei unei profesii liberale tinere, cu mică forţă 
de a se impune pe arena economică a ţării şi cel al unei pieţe financiare 
instabile. Astfel, contabilitatea era orientată cu predilecţie spre 
satisfacerea cerinţelor puterii publice şi creditorilor bancari, şi nu ale 
investitorilor bursieri. Mai mult, aceasta era puţin transparentă, puternic 
influenţată de regulile fiscale, aspectele de formă erau prioritare celor de 
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fond în interpretarea tranzacţiilor şi evenimentelor economice, 
normalizarea era susţinută, de o manieră mai mult sau mai puţin 
monopolistă, de regulile guvernamentale. Pe acest fond, îşi fac loc cu 
dificultate flexibilitatea, judecata profesională, imaginea fidelă, şi 
experimentarea în contabilitate.  

Rolul primordial jucat de finanţarea bancară a condus la o 
contabilitate care a  promovat superprudenţa în evaluare. Intenţia 
justificată a investitorilor şi managerilor de a evalua performanţa 
întreprinderii şi de a previziona fluxurile de trezorerie viitoare a fost 
semnificativ şi negativ influenţată de scopul major cu care a fost 
acreditată contabilitatea, acela de a calcula bazele impozabile, făcând 
apel, în acest sens, la reguli de ordin fiscal. 

Deşi proiectarea unui sistem contabil de tip dualist a avut în 
vedere deschiderea contabilităţii şi către alţi utilizatori externi de 
informaţie financiară, în această perioadă majoritatea practicienilor în 
domeniu întocmeau documente de sinteză pentru a fi predate şi verificate 
de administraţiile financiare din subordinea Ministerului de Finanţe. 
Prezenţa anexei „Alte informaţii privind regulile şi metodele contabile şi 
date complementare”, spre exemplu, era doar o vitrină a actului 
normalizator, creând sentimentul că în mediul nostru economic şi social 
se poate acţiona pe pedala politicilor şi alegerilor contabile pentru a 
răspunde dezideratelor întreprinderilor. Pentru majoritatea 
profesioniştilor în domeniu reforma era, în primul rând, un nou plan 
contabil general (redus şi el la o listă structurată de conturi şi la modul lor 
de funcţionare) în vederea înregistrării operaţiilor economice şi 
financiare.   

Ne aflam în situaţia paradoxală ca Ministerul de Finanţe să devină 
atât normalizatorul, cât şi controlorul situaţiilor financiare întocmite de 
întreprinderi. Controalele întreprinse de reprezentanţii acestei instituţii în 
rândul agenţilor economici aveau drept scop respectarea de către aceştia 
mai ales a prescripţiilor fiscale şi mai puţin redarea imaginii fidele a 
patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute.  În aceste 
condiţii, contabilii se cantonau mai ales în jocul nerelevant al 
înregistrărilor de tip debit-credit decât în redarea imaginii fidele a 
situaţiei întreprinderii cu ajutorul documentelor de sinteză. Şi aceasta din 
cauza faptului că utilizatorul principal al informaţiilor contabile a rămas, 
o bună perioadă de timp, statul. Acest fapt reliefează lipsa de performanţă 
a întreprinderilor româneşti din acea perioadă, confruntate cu multe 
probleme pe care le implica tranziţia spre un sistem  bazat pe economia 
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de piaţă, incapabile să atragă noi investitori a căror cerere de informaţie 
financiară ar fi schimbat, poate, atât atitudinea autorităţilor române faţă 
de profesia contabilă, dar şi atitudinea acesteia din urmă faţă de 
exigenţele unui sistem contabil cu adevărat modern.  Referitor la acest 
aspect, însăşi profesorul N. Feleagă, în capitolul I al lucrării „Îmblânzirea 
junglei contabilităţii”,  apreciază că „recunoaşterea utilizatorului 
preferenţial al unui sistem contabil ne arată stadiul (nivelul) în care se 
află  contabilitatea într-o ţară sau alta”. 

Pe de altă parte, imaginea fidelă nu ar fi putut fi redată numai prin 
simpla aplicare a unor principii contabile pe care sistemul contabil din 
1994  le redă cu titlu explicit. Pe lângă faptul că acestea nu au fost 
suficient explicitate (contabilii aplicându-le făcând apel, mai ales, la 
competenţa lor profesională şi mai puţin la explicaţiile şi îndrumarea 
venite din partea unui corp profesional bine organizat şi instruit), 
aplicarea lor în practică conducea, în anumite cazuri, la apariţia unor stări 
conflictuale între acestea. Pentru redarea unei imagini cu adevărat fidele a 
întreprinderii, cu ajutorul documentelor contabile de sinteză, specialiştii 
în domeniu ar fi trebuit să dispună de un cadru teoretic în care să se fi 
făcut referire la caracteristicile calitative ale informaţiilor cuprinse în 
situaţiile financiare. După cum se cunoaşte, sistemul contabil românesc 
din 1994 nu făcea referire la astfel de caracteristici. 

Cu toate aceste neîmpliniri, considerăm că sistemul contabil din 
anul 1994 a corespuns, în parte, nivelului de dezvoltare economică la care 
se afla România în acea perioadă şi nu a reprezentat un impediment major 
în ceea ce priveşte foaia de parcurs a României spre Uniunea Europeană. 
Atât structura cât şi formatul documentelor de sinteză au respectat, în linii 
mari, prevederile Directivei a IV-a  europene. Iar Franţa, al cărui model 
contabil ne-a inspirat, este membră a Uniunii Europene. Întârzierea 
aderării României la structurile UE şi neatragerea investitorilor străini 
considerăm că nu s-au datorat, în primul rând ineficienţei sistemului 
contabil, ci lipsei de performanţă a întreprinderilor şi slabei performanţe 
manageriale a unora din guvernările post decembriste. 

 
Etapa a 2-a: armonizarea sistemului contabil cu prevederile 

Directivei a IV-a  europene şi cu Standardele Internaţionale de 
Contabilitate 

Nu numai din dorinţa, probabil, de a suplini această lipsă de 
performanţă economică cu găsirea unor denumiri atractive pentru 
investitorii străini, dar şi din necesitatea armonizării contabilităţii 
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româneşti (ca parte integrantă a legislaţiei naţionale) cu cea a ţărilor 
comunitare şi nu numai şi, anticipând, se pare, intenţiile UE în materie de 
armonizare contabilă, începând cu anul 1999 guvernul român, prin 
Direcţia Generală de Legislaţie Contabilă din cadrul Ministerului de 
Finanţe, a pus în aplicare un program de dezvoltare a contabilităţii în 
centrul căruia se află implementarea standardelor internaţionale de 
contabilitate.  

De altfel, la acea dată, principala preocupare la nivel european o 
reprezenta compatibilizarea reglementărilor contabile europene cu 
normele contabile internaţionale.  

Programul de dezvoltare a contabilităţii româneşti a fost 
reglementat, mai întâi, prin OMF nr. 403/1999, înlocuit cu un altul în 
anul 2001, cu aceeaşi denumire. Este vorba de OMF nr. 94/20.02.2001, 
„Reglementări contabile armonizate cu prevederile Directivei a IV-a a 
CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate”. Asistăm, practic, 
la o schimbare de atitudine a doctrinei contabile româneşti prin reorien-
tarea acesteia către filosofia referenţialului internaţional (a normelor 
contabile internaţionale) ce presupune o deschidere spre conceptele şi 
practicile contabile anglo-saxone. Contabilitatea anglo-saxonă este funda-
mentată pe un set coerent de politici contabile şi tehnici de estimare, 
situate în perimetrul recunoaşterii (constatării) elementelor care compun 
situaţiile financiare, al evaluării acestor elemente şi al publicării 
produselor sale finale.  

Organismul internaţional de normalizare contabilă, IASB, 
defineşte politicile contabile ca fiind principii, baze (fundamente), 
convenţii, reguli şi practici specifice, aplicate de o întreprindere pentru 
întocmirea şi publicarea situaţiilor sale financiare.  

Conducerea întreprinderilor trebuia să aleagă şi să aplice politicile 
contabile astfel încât situaţiile financiare să fie conforme cu toate 
dispoziţiile fiecărei norme contabile internaţionale şi fiecărei interpretări 
(SIC) aplicabile. În absenţa unei dispoziţii specifice pentru problema 
dată, conducerea trebuia să elaboreze politici pentru ca situaţiile 
financiare să furnizeze informaţii pertinente (pentru necesităţile 
utilizatorilor de conturi) şi fiabile, care să prezintă o imagine fidelă a 
rezultatelor şi a poziţiei financiare, să reflecte realitatea (substanţa) 
economică a evenimentelor şi a tranzacţiilor şi nu numai forma lor 
juridică (legală), să fie neutre (să nu existe elemente care să conducă la 
interpretări eronate), să fie prudente şi complete (prin luarea în 
consideraţie a tuturor aspectelor semnificative).  
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Spre deosebire de politicile contabile, procedura de estimare 
contabilă implică judecăţi profesionale bazate pe ultimele informaţii 
disponibile. Spre exemplu, se poate proceda la estimarea creanţelor 
dubioase, a degradării stocurilor, a duratei de utilitate sau a ritmului 
aşteptat de consumare a avantajelor economice procurate prin 
imobilizările amortizabile. Recursul la estimări raţionale reprezintă o 
parte însemnată a întocmirii situaţiilor financiare şi nu pune în cauză 
fiabilitatea acestora.  

În elaborarea sistemului contabil legiferat prin OMF nr. 94/ 
20.02.2001, cei care au asigurat asistenţă de specialitate au fost experţii 
britanici din cadrul Institutului Experţilor Contabili din Scoţia, finanţaţi de 
fundaţia Know How Fund şi ceea ce este esenţial este faptul că o bună şi 
reprezentativă parte din economia românească a trecut deja la implementarea 
unui sistem contabil bazat pe aplicarea normelor contabile internaţionale. 

Cu toate acestea, însăşi denumirea Ordinului a sugerat starea de 
confuzie ce plana asupra viitorului dreptului contabil românesc, care a 
trebuit să asimileze atât prevederile Directivei a IV-a a Uniunii Europene, 
dar să şi continue armonizarea cu Standardele Internaţionale de 
Contabilitate. Şi cum acest lucru nu ar fi de ajuns, ştiut fiind faptul că este 
dificil să pui în armonie două surse de drept contabil, nu de puţine ori 
divergente, în cadrul acestor reglementări s-au întâlnit atât influenţe 
franceze, cât şi britanice. 

Influenţa reglementărilor UE s-a manifestat prin faptul că 
structura Ordinului păstra, în linii mari, structura prevederilor Directivei a 
IV-a europene. Influenţa IASB s-a manifestat, în sinteză, în primul rând 
prin faptul că întreprinderilor româneşti li se cerea să întocmească 
conturile lor anuale (care respectă structura prevăzută de Cadrul de 
pregătire şi prezentare a situaţiilor financiare al IASB) atât în 
conformitate cu Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, dar şi în 
concordanţă cu Cadrul general privind întocmirea şi prezentarea 
situaţiilor financiare al IASB şi cu Standardele Internaţionale de 
Contabilitate. În al doilea rând, influenţa internaţională asupra Ordinului 
o reprezintă adoptarea a trei noi principii contabile, preluate din IAS 1 
„Prezentarea situaţiilor financiare”: principiul pragului de semnificaţie, 
principiul prevalenţei economicului asupra juridicului şi principiul 
evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv. 

La prima vedere, asimilarea în contabilitatea românească a 
standardelor internaţionale de contabilitate nu părea a fi un lucru atât de 
complicat. Dar la o analiză aprofundată constatam că paragraful 11 al 
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IAS 1 precizează că pentru ca o întreprindere să pretindă că întocmeşte 
situaţiile financiare în conformitate cu standardele internaţionale de 
contabilitate aceasta trebuie să satisfacă „toate cerinţele fiecărui standard 
aplicabil şi fiecare interpretare aplicabilă a Comitetului Permanent pentru 
interpretări”. 

În analiza politicilor şi opţiunilor referitoare la întocmirea şi 
prezentarea situaţiilor financiare, spre exemplu, întreprinderile au trebuit 
să ţină cont de litera şi spiritul reglementărilor prevăzute în Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 94/20.02.2001 şi, implicit, de cele 
prezentate în norma contabilă internaţională IAS 1 „Prezentarea 
situaţiilor financiare”. Norma IAS 1 prevede că scopul situaţiilor 
financiare este acela de a oferi o reprezentare financiară structurată 
referitoare la poziţia financiară şi tranzacţiile realizate de întreprindere. 
Ca atare, prin situaţiile financiare trebuie să se furnizeze o informare 
despre poziţia financiară, performanţele şi fluxurile de trezorerie ale unei 
întreprinderi, informare care să fie utilă unei game largi de utilizatori în 
luarea deciziilor lor economice.  

De asemenea, situaţiile financiare au drept scop şi pe acela de a 
dezvălui rezultatele gestiunii realizate de conducerea întreprinderii, 
inclusiv asupra modului în care aceasta a utilizat resursele ce i-au fost 
încredinţate. Pentru ca acest scop să poată fi atins, situaţiile financiare 
trebuiau să furnizeze informaţii care să stea la baza efectuării de 
previziuni asupra fluxurilor de trezorerie viitoare, în special referitoare la 
scadenţa şi probabilitatea lor.  

Prin urmare,  profesioniştii contabili au trebuit să înţeleagă şi să 
aplice în munca lor prevederile Cadrului de pregătire şi prezentare a 
situaţiilor financiare, ale celor 42 de norme contabile elaborate până la 
acea dată de IASB, precum şi fiecare interpretare aplicabilă a Comitetului 
Permanent pentru Interpretări. În plus, ambiţiosul Ordin, pe de o parte, 
îmbină prea multe culturi contabile, iar, pe de altă parte, devine opozabil 
nu numai întreprinderilor cotate la Bursa de Valori Bucureşti, ci şi altor 
societăţi (regii autonome, companii şi societăţi naţionale, precum şi unele 
categorii specifice de societăţi ce operează pe piaţa de capital). Din acest 
punct de vedere, apreciem că Ordinul devansează Cadrul general de 
întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborat de IASB, care, 
după cum se cunoaşte, prevede aplicarea standardelor  internaţionale de 
contabilitate numai de către întreprinderile cotate pe pieţele financiare. 
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Procesul de asimilare a standardelor internaţionale de contabilitate 
nu putea să se oprească aici. De altfel, acesta nici nu s-a oprit, cele două 
organizaţii ale profesiei contabile liberale, CECCAR şi Camera 
Auditorilor Financiari din România, au acordat (şi acordă în continuare) 
consultaţii de specialitate, sub diverse forme, membrilor lor. Ei aveau 
nevoie de demonstraţii suplimentare referitoare la întocmirea şi 
interpretarea situaţiilor financiare, ştiut fiind faptul că  reglementările 
aprobate prin OMF nr. 94/2001  prevedeau, în plus, faţă de sistemul 
contabil din 1994, două situaţii financiare ce reprezentau o noutate pentru 
mediul contabil românesc: tabloul fluxurilor de trezorerie şi tabloul 
variaţiei capitalurilor proprii. Întocmirea dar şi interpretarea acestora nu 
părea a fi la îndemâna oricui.  

De asemenea, schimbarea atât a formei, cât şi a conţinutului 
bilanţului (ce se apropia tot mai mult de bilanţul în stil britanic), favoriza 
o analiză de tip lichiditate-solvabilitate, de care erau interesaţi în special 
investitorii, în detrimentul vechii abordări financiar-funcţionale, pusă în 
evidenţă de un bilanţ orizontal, precum cel din sistemul contabil 1994.  

OMF nr. 94/2.02.2001 prevedea un cont de profit şi pierdere cu 
structurarea cheltuielilor după natura lor. Un sistem contabil modern, 
însă, este acela care asigură deschiderea contabilităţii către investitori. 
Pentru luarea deciziei de a investi aceştia privilegiază mai ales un cont de 
profit şi pierdere cu structurarea cheltuielilor după funcţii.  Acest lucru ar 
fi trebuit să fie avut în vedere de normalizatorii români, în sensul 
acceptării dublei prezentări a contului de profit şi pierdere, atât cu 
structurarea cheltuielilor după funcţii, cât şi cu structurarea cheltuielilor 
după natura lor.  

Dacă sistemului  contabil din 1994 i s-a reproşat faptul că cele 
şase principii contabile nu au făcut obiectul unor explicitări mai detaliate, 
şi dacă acestea au constituit unul din motivele pentru care acesta a fost 
înlocuit, mediul contabil românesc s-a aşteptat ca  reglementările 
aprobate prin OMF nr. 94/2001 să procedeze la explicitarea celor trei noi 
principii preluate din lumea contabilă anglo-saxonă, lucru care, după cum 
am văzut, nu s-a întâmplat. În această situaţie, au existat şi cazuri în care 
practicienii fie le-au aplicat eronat, fie nu le-au aplicat. Introducerea, spre 
exemplu, a principiului pragului de semnificaţie, fără ca în fapt 
practicienii să îl poată aplica, este tot atât de grav ca şi neprecizarea 
frontierelor aplicabilităţii principiului primordialităţii realităţii economice 
asupra naturii juridice. 
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 De altfel, legat de acest din urmă principiu, practicienii români au 
fost puşi la curent, prin prevederile Ordinului, că reglementările 
privilegiază prezenţa abordărilor economice în detrimentul celor juridice, 
aceasta reprezentând, după cum se poate observa, doar o informaţie de 
ordin general.  O altă problemă care s-a ridicat a fost aceea de a  fi aplicat 
în practică acest principiu în condiţiile în care noţiunea de „patrimoniu”, 
cu profunde conotaţii fiscale, (provenită din dreptul contabil francez şi 
preluată în sistemul contabil din 1994) s-a menţinut şi în cadrul 
reglementărilor aprobate prin OMF nr. 94/2001. Aceasta este o întrebare 
rămasă fără răspuns, ţinând cont de faptul că patrimoniul se referă la 
activele nete ale unei întreprinderi. În aceste condiţii, în cadrul bilanţului 
ar trebui înregistrate doar elementele ce sunt în proprietatea întreprinderii, 
ceea ce vine în contradicţie cu principiul mai sus amintit. Drept urmare, 
nu putem vorbi, încă, de o decuplare a contabilităţii de fiscalitate. Or, un 
sistem contabil modern este acela care nu este poluat fiscal. OMF nr. 
94/2.02.2001, se pare, n-a reuşit decât să „slăbească” legătura dintre 
contabilitate şi fiscalitate, prin faptul că provizioanele reglementate, care 
reprezentau o categorie pur fiscală, nu mai sunt menţionate în textul 
Ordinului, şi nici nu mai apar ca o rubrică distinctă în cadrul capitalurilor 
proprii din bilanţ, iar în cadrul contului de profit şi pierdere apare o 
rubrică privitoare la impozitele amânate.  

Apreciem eforturile, mai ales, ale universitarilor români, care, atât 
prin cursurile predate viitorilor economişti contabili, cât şi cu alte ocazii, 
prin organizarea de consultaţii şi dezbateri, au încercat să conştientizeze  
profesioniştii în domeniu că pentru corecta oglindire a sarcinii de impozit 
aferente fiecărui exerciţiu financiar este necesar să se constate şi să se 
contabilizeze aşa-numitele diferenţe temporare, generate de recunoaşterea 
diferită în timp a unor elemente, în planul contabil şi cel fiscal. Şi aceasta, 
deoarece un sistem contabil  modern are drept menire o informare 
financiară completă şi clară ce impune cunoaşterea intimă a fiecărei 
situaţii financiare şi a fiecărui element cuprins în cadrul acesteia. 

De asemenea, un sistem contabil modern este unul în care înalta 
pregătire profesională a celor chemaţi să întocmească conturile anuale 
trebuie să conducă la afirmarea judecăţii profesionale a acestora. Este 
cunoscut faptul că în cadrul sistemelor contabile ce aplică standarde 
internaţionale de contabilitate specialiştii în domeniu fac apel, nu de 
puţine ori, la judecăţi profesionale. Pe baza acestora ei stabilesc durata de 
viaţă economică utilă a imobilizărilor, decid care este metoda de 



România în Uniunea Europeană. Potenţialul de convergenţă 

 

510

510

amortizare ce se pretează cel mai bine întreprinderii în cauză etc. Din 
acest considerent, aceştia au făcut eforturi să cunoască faptul că, în unele 
cazuri, vor prefera să stabilească deprecierea activelor corporale în 
funcţie de producţia obţinută şi vândută şi nu în funcţie de timp, că 
valoarea amortizabilă este dată de diferenţa dintre costul istoric şi 
valoarea reziduală (aceasta din urmă fiind stabilită de experţi) şi că în 
cadrul bilanţului şi al contului de profit şi pierdere trebuie să apară 
deprecierea, respectiv cheltuiala care corespunde cel mai bine ritmului de 
consumare a avantajelor economice viitoare. Or, în cazul sistemului 
contabil românesc reglementat prin OMF nr. 94/2001, nu poate convieţui 
libertatea profesională cu menţinerea în perimetrul aplicaţiilor contabile a 
legislaţiei şi reglementărilor de ordin fiscal. Un exemplu, în acest sens, îl 
reprezintă menţinerea, încă, în legislaţia românească, a Legii nr. 15/1994, 
republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale 
şi necorporale. 

Faţă de cele prezentate, considerăm totuşi că sistemul contabil 
românesc, reglementat prin OMF nr.94/2001, cu toate neîmplinirile şi 
inconsistenţele lui, a cuprins  multe elemente de modernitate.  Raportarea, 
în momentul întocmirii situaţiilor financiare, la o construcţie teoretică 
solidă precum cea a cadrului conceptual al IASB, asimilarea standardelor 
internaţionale de contabilitate, încercarea deliberată de slăbire a legăturii 
dintre contabilitate şi fiscalitate, plasarea investitorilor în vârful piramidei 
categoriilor de utilizatori ai informaţiei financiare etc.  nu reprezintă decât 
semne ale evoluţiei sistemului contabil românesc spre normalitate şi 
modernitate.  

 
Etapa a 3-a: sistem contabil conform cu Directiva a IV-a şi 

a VII-a a UE. 
La ora actuală România se află în faţa unor procese ireversibile şi 

de mare interes pentru contabilitate: creşterea numărului şi puterii 
companiilor transnaţionale; globalizarea economiilor, cu predilecţie a 
pieţelor financiare; creşterea capitalizării bursiere şi dezvoltarea şi 
apariţia de noi produse financiare. În aceste condiţii, producţia şi 
comunicarea unor informaţii financiare relevante, credibile, comparabile 
care să utilizeze un limbaj contabil comun în măsură să asigure 
comunicarea între toate categoriile de utilizatori de informaţii  sunt vitale 
mediului de afaceri.  
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Unica soluţie pentru realizarea acestor cerinţe este armonizarea, 
convergenţa, conformitatea contabilităţii româneşti cu prevederile acquis-
ului comunitar şi, implicit, aplicarea efectivă a Standardelor 
Internaţionale de Raportare Financiară IAS/IFRS. 

În acest sens, în  decembrie 2005, Ministerul Finanţelor Publice a 
publicat  OMF nr. 1752, care clarifică aplicarea viitoare a standardelor 
internaţionale în România, preluate sub denumirea de International 
Financial Reporting Standards (IFRS) - Standarde Internaţionale de 
Raportare Financiară.  România va beneficia enorm ca urmare a acestei 
decizii nu doar din perspectiva armonizării cu legislaţia Uniunii 
Europene, ci şi a faptului că firmele din România vor utiliza un cadru 
contabil recunoscut la nivel mondial, bazat pe conceptul de imagine justă 
şi fidelă – o măsură mult aşteptată de toată comunitatea de afaceri.  

În conformitate cu ordinul mai sus amintit, începând cu situaţiile 
financiare ale anului 2006, Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiara (IFRS), aşa cum sunt prezentate şi publicate de Consiliul 
pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate, (IASB - International 
Accounting Standards Board),  se aplică de către  următoarele categorii 
de persoane juridice: entităţile cotate la Bursă, băncile, societăţile de 
asigurări şi alte societăţi care satisfac anumite criterii minime privind 
mărimea acestora, respectiv o cifră de afaceri peste 7,3 milioane de euro, 
un număr mediu de peste 50 de salariaţi şi/sau un total de active evaluat 
la peste 3,65 milioane de euro. Situaţiile financiare ale entităţilor care 
aplică IFRS vor fi auditate de către auditori financiari, membri ai 
Camerei Auditorilor Financiari din România. 

IFRS-urile reprezintă atât standarde, cât şi interpretări adoptate de 
Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate. 

Adoptarea acestora certifică faptul că Standardele Internaţionale 
de Contabilitate au suferit multe modificări în ultimii ani şi  reprezintă o 
consecinţă firească a internaţionalizării mediului de afaceri, a globalizării 
în general, dar mai ales o necesitate impusă din dorinţa de aderare a 
României, la începutul anului 2007, la Uniunea Europeană. 

Acesta este un moment deosebit de important pentru sistemul 
contabil din România şi trebuie recunoscut meritul Ministerului 
Finanţelor Publice din această perspectivă, dar reprezintă, în acelaşi timp, 
o provocare pentru societăţile vizate de prevederile menţionate, 
implicaţiile pentru acestea fiind multiple. Dintre acestea menţionăm: 
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• Înţelegerea principalelor probleme şi a impactului potenţial 
al acestora;  

• Planificarea, alocarea responsabilităţilor şi soluţionarea 
problemelor; 

• Instruirea personalului în ceea ce priveşte noile sisteme şi 
implicaţiile practice ale IFRS asupra activităţii zilnice a acestora;  

• Generarea noilor informaţii şi asigurarea calităţii acestora; 
• Adaptarea sistemelor informatice şi a procedurilor în funcţie 

de cerinţele IFRS;  
• Eliminarea eventualelor deficienţe ale operaţiunilor 

financiare din perspectiva cerinţelor IFRS;  
• Întocmirea bugetelor şi previziunilor conform cerinţelor 

IFRS;  
• Dezvoltarea unei strategii de comunicare menită să 

pregătească piaţa şi părţile implicate în ce priveşte impactul potenţial 
asupra principalilor indicatori ai performanţei conform IFRS; 

• Evaluarea consecinţelor asupra datelor pentru raportarea 
fiscală locală şi a implicaţiilor asupra preţului de transfer. 

• Adoptarea IFRS reprezintă mai mult decât o modificare a 
reglementarilor contabile. Este un nou sistem de evaluare a performanţei 
– un nou sistem de proceduri – care trebuie adoptat la nivelul întregii 
organizaţii. Acesta va schimba modul de lucru şi, de asemenea, este 
posibil să impună schimbări decisive în ceea ce  priveşte managementul 
strategic şi contabil.  

În principal, implicaţiile strict de natură contabilă se referă la: 
• Aplicarea integrală a anumitor standarde care nu au fost 

aplicate anterior în practică(IAS 39 Instrumente financiare, IAS 36 
Deprecierea activelor etc.); 

• Se vor aplica noi standarde IFRS (IFRS1 Aplicarea pentru 
prima dată a standardelor internaţionale de raportare financiară şi 
standardul prin care sunt revizuite 13 alte standarde) şi va fi retras IAS 15 
Informaţii care reflectă efectele variaţiei preţurilor; recente (continuare) 

• Este posibil ca reglementările fiscale să nu ţină pasul cu 
reglementările contabile, iar implicaţiile fiscale ale anumitor tranzacţii 
putea fi neclare. Ca urmare, pot apărea conflicte cu autorităţile fiscale. 

• Este acesta un proces simplu şi direct? Arareori. Un simplu 
exerciţiu tehnic pentru funcţia financiară?  Niciodată, deoarece: 
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• Întreaga bază de raportare către părţile interesate se va 
modifica. Pentru multe companii acest lucru înseamnă o serie de 
schimbări fundamentale – schimbări care pot afecta întreaga activitate, de 
la relaţiile cu investitorii până la procedurile zilnice – şi care pot 
influenţa viabilitatea unor produse şi chiar profitabilitatea activităţii în 
sine;  

• Este necesar ca societatea să aloce o perioadă considerabilă 
de timp planificării şi implementării modificărilor necesare şi integrării 
lor la nivel de societate, astfel încât acest proces să nu diminueze 
eficienţa activităţilor zilnice.  

Companiile trebuie să analizeze diferenţele dintre IFRS şi 
reglementările contabile pe care le aplică în prezent (fie OMF nr. 94/2001, fie 
OMF nr. 306/2002). Printre diferenţele dintre IFRS si OMF nr. 94/2001 se 
numără aspectele referitoare la contabilitatea inflaţiei şi contabilitatea 
combinărilor de întreprinderi, care au fost excluse în mod specific din 
aria de aplicabilitate a OMF nr. 94/2001. Alte astfel de diferenţe pot 
include cerinţele referitoare la instrumentele financiare şi impozitul 
amânat care, deşi prevăzute de OMF nr. 94/2001, au fost aplicate arareori 
în practică. Cerinţele privind evaluarea imobilizărilor corporale şi 
deprecierea activelor au fost de asemenea aplicate inconsecvent în multe  
cazuri. Va fi mult mai dificil să se tolereze astfel de abateri în momentul 
adoptării integrale a IFRS. Aceasta se datorează faptului că întregul 
proces de raportare va fi mult mai transparent şi, drept urmare, va fi mai 
uşor să se identifice acele companii care nu reuşesc să se conformeze 
tuturor cerinţelor.  

Efectul adoptării IFRS asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi 
poate, de asemenea, să varieze în funcţie de domeniul economic în care 
îşi desfăşoară activitatea şi în funcţie de reglementările contabile din 
România aplicate anterior de către entitate. În sectorul telecomunicaţiilor, 
de exemplu, societăţile se vor confrunta cu probleme mult mai 
semnificative legate de deprecierea activelor. În industria farmaceutică, 
contabilitatea cheltuielilor de cercetare, a mărcilor înregistrate şi a 
patentelor poate creşte în complexitate. În domeniul serviciilor financiare, 
valorii juste a provizioanelor i se poate asocia o volatilitate mai mare a 
profiturilor.  
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Abstract. This paper attempt to be a notification on taxation 

issue, right now, when our country is making the last arrangements for 
European Union integration, bringing in foreground maximum concern 
aspects about the moment of introducing tax flat. What was the reaction 
of Romanian economy with the tax cut from 25% to 16%? Using 
analyse instruments, the Laffer Curve theory and basic economic 
principles, I will synthesize aspects about the impact of this decision on 
Romanian economy. The goal of analysis is not only an applicable one, 
but it is a personal angle about what should play a prominent part of 
our concernings: preparing to cope the wave of integration. 
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„Economia normativă şi economia pozitivă 
convieţuiesc într-o simbioză strânsă... Adesea, unul şi 
acelaşi savant se află într-o zi în situaţia de a purta 
pălăria specialistului în economie aplicată, iar a doua 
zi în situaţia de a purta pălăria teoreticianului pur. N-am 
găsit niciun indiciu în sensul că savantul ar avea 
cumva sentimentul că atunci când îşi schimbă pălăria 
schimbă şi logica şi că regulile de deducţie ar diferi 
astfel de la un caz la altul.” 

           Herbert Simon  
 
Lucrarea de faţă se vrea o încercare de a face cunoscută problema 

impozitării tocmai acum, când ţara noastră face ultimele pregătiri pentru 
integrarea în Uniunea Europeană, aducând în prim-plan aspecte de 
maxim interes în ceea ce priveşte momentul luării deciziei de a 
introduce cota unică de impozitare. Preocuparea de a stabili dacă 
impozitarea în ţara noastră ne conduce pe drumul integrării este un 
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aspect ce trebuie să ţină cont şi de faptul că economia României este 
structurată, cu aproximaţie, după cum urmează: 14% este economia 
arieratelor, 20% este economia subterană, 6% este economia agriculturii 
şi restul este reprezentat de economia reală. În acest context întrebarea 
care se pune este: noi ce impozităm? 

Când a fost adoptată decizia de introducere a cotei unice de 
impozitare de 16% asupra veniturilor persoanelor fizice şi asupra 
profitului firmelor, se spera obţinerea unor rezultate precum: 
expansiunea afacerilor, creşterea investiţiilor directe, reducerea ponderii 
economiei subterane, o creştere economică sustenabilă, mai multe locuri 
de muncă, creşterea economisirii şi a investiţiilor şi multe astfel de 
rezultate benefice economiei româneşti. 

Acestea erau previziunile unor măsuri care să asigure 
sustenabilitatea programului de convergenţă reală a României, măsuri a 
căror îndeplinire au ridicat numeroase semne de întrebare. 

Întrebarea care se pune este aceea dacă măsura îndrăzneaţă de a 
reduce cota de impozitare cu 9 puncte procentuale a reuşit să îşi atingă 
obiectivele enumerate mai sus? 

Încercarea de a răspunde la întrebările enumerate mai sus m-a 
condus la analiza criteriilor de aderare la Uniunea Europeană şi la 
analiza impozitării folosind Curba Laffer.  

Scopul acestei analize nu este neapărat unul cu finalitate 
aplicabilă, însă este un punct de vedere personal asupra ceea ce ar trebui 
să reprezinte punctul de maxim interes pentru noi toţi: pregătirea pentru 
a face faţă valului integrării. 

 
Cu ce ne integrăm? 
 
Înainte cu 200 de zile de data la care România trebuie să 

întrunească minimul de condiţionalităţi privind aderarea, ne confruntăm 
cu situaţia în care măsurile adoptate la nivel naţional sunt divergente 
sau chiar conflictuale. 

Literatura economică de specialitate arată cu precădere existenţa 
a două căi principale pe care se porneşte în studiul analizelor economice 
privind integrarea europeană. Se remarcă astfel existenţa a doua 
probleme majore în ceea ce priveşte înţelegerea convergenţei economice 
şi a coordonării politicilor la nivel macroeconomic. Aşadar, se remarcă 
tendinţa specialiştilor de a alege soluţiile extreme privind coordonarea 
politicilor economice.  
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Tendinţa este ca procesul de reglare a economiei să se facă fie 
exclusiv prin piaţă, fie exclusiv prin intermediul statului. Pe de-o parte 
piaţa este considerată reglatorul absolut pentru o economie de piaţă 
liberă, spontană. Pe de altă parte statul este considerat reglator absolut 
prin planificare pentru o economie socialistă. Diferenţele celor două 
abordări sunt uriaşe, însă dintre cele două extreme, economia socialistă 
este un exemplu real pentru care practica a demonstrat că este un caz de 
eşec, iar modelul unei economii de piaţă spontană este încă o ipoteză, o 
situaţie ireală. Din aceste considerente este lesne de înţeles că o situaţie 
acceptabilă şi digerabilă pentru o naţiune este o cale de mijloc între cele 
două viziuni extreme, şi această cale există: modelul european de 
integrare, ce are în centru o economie de piaţă coordonată (Dinu et al., 
2006). 

Pentru o mai bună înţelegere a proceselor contemporane este 
necesară prezentarea succintă a caracteristicilor modelului european de 
integrare drept un model de tranziţie compus din trei procese 
fundamentale: procese supranaţionale, procese de convergenţă şi 
procese de integrare. 

Uniunea Europeană a oferit statelor candidate un model de 
elaborare a politicilor sale publice, urmând principiile acquis-ului comu-
nitar. Astfel, în anul 1993, la Copenhaga au fost specificate condiţiile 
politice (stabilitatea instituţiilor care garantează democraţia, statul de 
drept, drepturile omului, respectarea şi protecţia minorităţilor), 
economice (existenţa unei economii de piaţă funcţionale, capacitatea de 
a face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor de piaţă din cadrul Uniunii) 
şi administrative (capacitatea de a îndeplini obligaţiile de membru, 
aderarea la obiectivele uniunii politice, economice şi monetare) ce 
trebuie îndeplinite pentru a deveni membru (Dinu et al., 2004). 

Aderarea la zona euro se va face cu îndeplinirea celor cinci 
criteriilor de convergenţă nominală (1. rata inflaţiei nu poate fluctua cu 
mai mult de 1,5 puncte procentuale peste media primelor trei state 
membre cu cea mai scăzută inflaţie,  2. rata dobânzii nominale pe 
termen lung nu trebuie să depăşească 2% faţă de media ratei dobânzii în 
primele 3 state membre cu cele mai bune performanţe în domeniul 
stabilităţii preţurilor, 3. deficitul bugetar nu trebuie să depăşească 3% 
din PIB, 4. ponderea datoriei publice în PIB să nu fie mai mare de 60%, 
5. marjele de fluctuaţie trebuie să corespundă marjelor stabilite prin 
sistemul monetar european, în limita de plus, minus 15% în ultimii 2 ani 
premergători examinării) stabilite prin Tratatul de la Maastricht (1993). 
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Acesta este motivul pentru care măsurile luate la nivel naţional trebuie 
luate în cunoştinţă de cauză, şi nu sub influenţa unor impulsuri de 
conjunctură politică de moment.  

Amintind că rata inflaţiei nu poate fluctua cu mai mult de 1,5 
puncte procentuale peste media primelor trei state membre cu cea mai 
scăzută inflaţie,  nu putem să nu observăm discordanţa în ceea ce 
priveşte măsurile actuale de ţintire a inflaţiei. După cum se observă din 
tabelul de mai jos, în ultimii doi ani rata inflaţiei a înregistrat o scădere 
cu rate din ce în ce mai mici; astfel, de la o rată de scădere de 30% din 
cea de-a doua parte a anului 2005 faţă de cea de-a doua parte a anului 
2004 la o rată de 14% în cea de-a treia parte a anului 2005 faţă de anul 
2004, urmând ca rata de scădere a inflaţiei în prima parte a anului 2006 
faţă de prima parte a anului 2005 să fie de numai 5%. Diferenţele sunt 
uşor de sesizat, iar semnalele de alarmă sunt trase.  

 

Variaţia anuală a ratei inflaţiei (%) 
Tabelul 1 

2004-II 2004-III 2004-IV 2005-I 2005-II 2005-III 2005-IV 2006-I 
12,3 11,9 10,0 8,8 9,9 8,5 8,6 8,4 

Sursa: INS, calcule BNR. 
 
Pentru a analiza ţintirea inflaţiei folosim graficul de mai jos, care 

ilustrează estimarea Băncii Naţionale a României. Se poate observa 
locul unde ne poziţionăm astăzi, respectiv la jumătatea celui de-al doilea 
trimestru al anului 2006, de unde se observă faptul că ne poziţionăm în 
jurul punctului de maxim de la sfârşitul anului 2005 şi începutul anului 
2006. Aşa cum ştim şi cum declară oficialii Băncii Naţionale, ţinta 
inflaţiei la 1 ianuarie 2007 este de 4%, prognozându-se o medie pe anul 
2006 de 5%. Cum vom ajunge la aceste procente generoase, în 
condiţiile în care măsurile luate ne îndepărtează de zona acestor 
estimări?   
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Figura 1. Evoluţia prognozată a ratei inflaţiei în România 

 
Notă: Lăţimea intervalului de variaţie este de ±1%. 
Sursa: Site-ul Băncii Naţionale a României. 

 
Modelul de bază în analiza impozitării 
 
Teoria impozitului pe venit ne trimite inevitabil cu gândul la 

principiile impozitării dezbătute pentru prima oară de către Adam Smith. 
Cele patru principii ale impozitării stabilite de Smith sunt verificate în 
economiile moderne. Acestea sunt: cuantumul costurilor colectării trebuie 
să se situeze sub cuantumul beneficiilor, corelarea şi cuantumul 
impozitului plătit trebuie să fie bine cunoscut de către plătitor, justeţea şi 
scopul plăţii trebuie să fie convenabile pentru plătitor, şi cel de-al patrulea 
principiu este că impozitarea trebuie să se facă pe măsura capacităţii de 
plată. Economiştii vremii au adăugat încă trei principii ale impozitării, 
după cum urmează: impozitarea nu trebuie să împiedice eficienţa sau să 
creeze pierderi de eficienţă, impozitarea trebuie să fie compatibilă cu 
sisteme europene de taxare, impozitarea trebuie să se ajusteze automat în 
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funcţie de modificările ratei inflaţiei mai ales în ţările cu cote înalte ale 
ratei inflaţiei. 

Calculul impozitului pe venit se realizează prin estimarea 
impozitului mediu şi a impozitului marginal. Rata marginală a impozitării 
este rata plătită pe fiecare unitatea bănească de venit suplimentară. Rata 
medie a impozitării este suma totală a impozitului pe venit pe care o 
persoană o plăteşte ca proporţie din venitul său total. 

Ca instrument de politică fiscală, impozitarea se poate realiza 
distinct din două perspective, atât din perspectiva cererii, cât şi a ofertei. 
Conform teoriei keynesiene, un guvern poate schimba impozitul pe venit 
în sensul influenţării nivelului cererii agregate, care să conducă apoi la 
creştere economică. Această metodă de impozitare este o politică cu 
acţiune asupra curbei cererii agregate. Conform teoriei clasice guvernul 
consideră că impozitul pe venit trebuie să atingă un nivel destul de scăzut 
astfel încât să creeze stimulente de a munci, de a economisi şi de a 
investi. Această metodă de impozitare este un instrument de acţiune 
asupra curbei ofertei agregate. 

Practica dovedeşte faptul că majoritatea guvernelor practică mix-
uri de astfel de politici adaptate la specificul economic al fiecărei ţări.  

Analiza politicii fiscale actuale trebuie să ţină seama atât de 
efectele pe termen scurt, cât şi de efectele pe termen lung. Politicile 
economice şi fiscale aplicate în ultimii doi ani sunt incoerente şi 
inconsistente. Un exemplu este aplicarea cotei unice de impozitare.   

Măsura luată la sfârşitul anului 2004 de a reduce cota de 
impozitare de la 25% la 16% are un efect atât asupra cererii agregate, cât 
şi a ofertei agregate.  

Argumentele ce au susţinut această măsură ca fiind una potrivită 
sunt: expansiunea afacerilor, creşterea investiţiilor directe, reducerea 
ponderii economiei subterane, o creştere economică sustenabilă, mai 
multe locuri de muncă, creşterea economisirii şi a investiţiilor şi multe 
astfel de rezultate benefice economiei româneşti. Se observă că au fost 
luate în calcul efecte ce ţin doar de evoluţia ofertei agregate. S-a mers pe 
premisa că de îndată ce agenţii economici vor avea mai mulţi bani la 
dispoziţie vor investi mai mult în dezvoltarea afacerilor lor, vor fi 
motivaţi să declare într-o mai mare măsură veniturile realizate. Tot agenţii 
economici vor fi dispuşi să angajeze mai multă forţă de muncă, vor avea 
mai mulţi bani la dispoziţie pe care să îi economisească, iar per ansamblul 
economiei se va înregistra o creştere economică sustenabilă. Dar ce 
înseamnă creştere economică sustenabilă? Înseamnă că această creştere 
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economică să fie însoţită de o creştere a PIB mai mare decât creşterea 
inflaţiei. 

Un motiv cu greutate contra măsurii de relaxare fiscală este luarea 
în calcul şi a cererii agregate. Dacă ţinem cont de ambele componente ale 
pieţei vom observa că măsura politicii fiscale de a reduce impozitarea cu 
9 puncte procentuale a avut un efect puternic asupra creşterii cererii 
agregate, efect care a dus inevitabil la presiuni inflaţioniste.    

Tratând această problemă distinct, pe termen scurt şi pe termen 
lung, aşa cum cere teoria economică, sesizăm imediat următoarele 
tendinţe: 

Pe termen scurt: scăderea ratei de impozitare determină o 
modificare puţin sesizabilă a cheltuielilor de consum ale menajelor. 

Pe termen lung: scăderea ratei de impozitare determină o creştere a 
venitului permanent, ceea ce va conduce la o creştere puternică a 
cheltuielilor de consum, implicit a cererii agregate.  

 
Ce se va întâmpla cu încasările bugetare? 
 
Cel mai simplu raţionament spune că dacă va scădea rata 

impozitării şi veniturile colectate la bugetul statului se vor reduce. Teoria 
economică vine şi completează cu teoria lui Arthur Laffer, conform căreia 
o rată a impozitării care depăşeşte nivelul optim are un efect descurajator 
asupra investitorilor şi salariaţilor. Ea este urmată de o reducere a 
producţiei, a bazei de impozitare şi, implicit, a veniturilor bugetare 
provenite din impozite şi taxe.  

Conform Curbei Laffer, manifestările ţării noastre în materie de 
impozitare par a fi atipice. Edificatoare acestui raţionament sunt cuvintele 
lui Ronald Reagan, ce spunea cândva că „economistul este acea persoană 
care descoperă ceva care funcţionează în practică şi care se întreabă dacă 
va funcţiona şi în teorie. Aşadar, de ce atunci când ne confruntăm cu ceva 
ce funcţionează atât în practică, cât şi în teorie, mulţi dintre noi refuzăm 
să credem?”. Curba Laffer arată că un guvern poate mări rata impozitării 
până în maximul curbei venitului, iar acest nivel al impozitării asigură 
nivelul maxim al colectării. Aparent paradoxal veniturile colectate din 
impozitare pot creşte atunci când este redusă impozitarea.  
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unde T sunt veniturile încasate de pe urma taxării, iar t este rata 
impozitării. 

Figura 2. Curba Laffer 
 
Raţionamentul este următorul: dacă rata impozitării este de 0% 

guvernul colectează zero lei, iar dacă rata impozitării este 100%, oamenii 
nu mai au câştig şi în acest caz guvernul câştigă zero lei. Punctul de 
maxim al curbei situează această problemă undeva la mijloc. Problemele 
care se pun sunt:  

1. care este nivelul optim al taxării şi cum se stabileşte acesta?  
2. în ce condiţii reducerea fiscalităţii ar avea efecte pozitive pentru 

economia României?   
Aşa cum am menţionat mai sus, reducerea fiscalităţii are efecte 

atât asupra cererii agregate, cât şi asupra ofertei agregate. Este demonstrat 
că modificarea ratei impozitării are efecte mai puternice asupra cererii 
agregate decât asupra ofertei agregate. Creşterea ofertei agregate este 
realizată pe seama creşterii motivaţiei lucrătorilor de a munci, însă PIB 
creşte cu o rată mai mică. PIB potenţial creşte cu o rată mult mai mică 
decât cea a PIB pe termen scurt ce rezultă din creşterea cererii agregate.  

Efectele reducerii impozitării asupra ofertei agregate trebuie 
analizate pe segmente economice, respectiv: situaţia pe piaţa muncii, a 

T 

0 t 
100% 
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stocului de capital, venituri încasate la buget, efecte asupra economiei 
nedeclarate etc. 

În ceea ce priveşte creşterea stimulentelor lucrătorilor de a munci, 
lucrurile nu sunt chiar atât de certe, şi când spun asta mă refer la 
comportamentul lucrătorului raţional, care de cele mai multe ori 
acţionează în interes propriu. Studiile arată că ratele marginale ale taxării 
reduse influenţează output-ul potenţial al economiei, prin influenţarea 
cantitativă şi calitativă a muncii oferite de angajaţi. Reducerea cotelor 
impozitării afectează numărul orelor muncite de către un angajat, pe de-o 
parte, iar, pe de altă parte, calitatea muncii este afectată. Spre exemplu, va 
afecta efortul depus de angajat sau nivelul de educaţie pe care acesta îl va 
alege. Analiza efectelor pe termen scurt demonstrează că o rată marginală 
redusă a impozitării înseamnă mai mulţi bani rămaşi în posesia 
lucrătorului pentru fiecare oră lucrată, care va încuraja lucrătorii să 
dorească să lucreze mai mult. O analiză pe termen lung va arăta că, pe 
măsură ce lucrătorul va rămâne cu bani mai mulţi pentru aceleaşi ore 
lucrate, numărul orelor lucrate va scădea. O altă modalitate în care 
reducerea impozitării poate afecta numărul orelor lucrate este schimbarea 
aşteptărilor oamenilor în ceea ce priveşte politicile fiscale viitoare. Astfel 
încât o reducere a impozitării va genera pe termen lung (10 ani) deficite 
bugetare severe, populaţia se va aştepta ca în următoarea perioadă cotele 
impozitării să crească pentru a se putea acoperi deficitul. Dacă lucrătorii 
se vor aştepta să plătească mai mulţi bani pe impozite sau să beneficieze 
de servicii publice mai proaste, aceştia vor alege să lucreze mai mult 
acum, când nivelul impozitării este redus, şi mai puţin când nivelul 
impozitării va creşte. Aşadar, chiar dacă va exista o creştere a ofertei 
agregate pe piaţa forţei de muncă, caz în care datorită acestor fluctuaţii va 
deveni tot mai neîncrezătoare faţă de autoritatea statală, comportament 
care, pe termen lung, va conduce tot la dezechilibre şi comportamente 
atipice. Pe termen lung, ocuparea nu va cunoaşte o înviorare pentru că 
asupra ei planează insurmontabil povara contribuţiilor ridicate la 
asigurările sociale; pe de altă parte, cantitatea şi compoziţia stocurilor de 
capital productiv sunt influenţate prin reducerea ratelor de impozitare. O 
impozitare redusă va afecta cuantumul capitalului în primul rând prin 
impactul asupra consumului şi economisirii. Cum este influenţat 
consumul şi cum sunt influenţate economiile de către o impozitare 
redusă? Reducerea impozitării va genera mai mulţi bani în buzunarul 
cetăţeanului. Cum va aloca acesta banii primiţi în plus?  
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Efectele reducerii impozitării asupra cererii agregate trebuie 
analizate din toate unghiurile, astfel încât teoria să reflecte cât mai fidel 
realitatea. 

Este greu de estimat cum va aloca cetăţeanul român, trezit peste 
noapte cu mai mulţi bani în buzunar, între consum şi economisire. Pentru 
aceasta nu trebuie să ignorăm semnalele din piaţă conform cărora 
România are o societate de consum. Acest lucru îl demonstrează proporţia 
crescută a consumului populaţiei, în special consumul de bunuri 
alimentare. Astfel, 52,1% sunt alocate consumului de bunuri alimentare în 
total consum. Populaţia ocupată alocă 45,4% din totalul consumului 
pentru bunuri alimentare, şomerii utilizează 55,8% din consumul total, iar 
pensionarii 56,5%. Agricultorii folosesc 68,9% din consumul lor total 
pentru procurarea de bunuri alimentare.  

Un alt element care va inflama cererea agregată este creşterea 
alarmantă a creditelor de consum acordate de instituţiile financiare 
populaţiei. Toate acestea vor duce la o creştere puternică a ratei inflaţiei 
pe termen lung.  

În urma unor calcule ale Ministerului Finanţelor s-a constatat că 
veniturile medii ale populaţiei au crescut cu 21% în primele patru luni ale 
anului 2005, comparativ cu  aceeaşi perioadă a anului 2004. Un alt studiu 
realizat de Mercury Research arată că majoritatea românilor, în proporţie 
de 65%, susţin că nu au simţit nicio îmbunătăţire a nivelului de trai 
după 1 ianuarie 2005, iar alţi 12% afirmă că introducera cotei unice de 
impozitare le-a provocat o scădere a nivelului de trai. În aceste condiţii 
mai bine de ¾ din populaţia României nu simte efectele benefice ale 
reducerii impozitării. Este foarte bine ştiut că din impunerea cotei unice 
de impozitare la 16% vor avea de câştigat doar menajele cu venituri 
ridicate, în timp ce menajele cu venituri medii sau mici să nu simtă niciun 
soi de îmbunătăţire, după cum arată şi studiul făcut de Mercury Research. 
Aşadar, 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 ca o creştere a cererii agregate să depăşească cu 
mult creşterea PIB potenţial, în condiţiile în care productivitatea muncii 
înregistrează o creştere uşoară. (Dinu, Socol, 2005) 

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, 
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creşte deficitul bugetar, apar presiuni inflaţioniste puternice, iar pe termen 
lung va creşte rata inflaţiei. 

În condiţiile caeteris 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 scoate la suprafaţă economia subterană o cotă mai mică a 
impozitării? Datele statistice arată că baza impozabilă nu a crescut în 
ultima perioadă, fapt care confirmă lipsa de reacţie a contribuabililor la 
stimulentul impozitării. Credeţi că întreprinzătorul român va fi determinat 
să declare veniturile realizate doar pentru că s-a redus cota de impozitare 
cu 9 puncte procentuale? Acest lucru pare imposibil în condiţiile în care 
mentalitatea românilor este de a câştiga cât mai mult într-un timp cât mai 
scurt. 

Promovarea unor politici economice expansioniste, în condiţiile 
unei economii şi aşa „supraîncălzite”, va conduce la o creştere a preţurilor 
mai mare de 7,5%, ţinta de inflaţie prognozată de Banca Naţională a 
României pentru anul 2005, valoare care realitatea a demonstrat că era 
oricum o prognoză generoasă dacă ţinem cont de faptul că datele arată că 
rata inflaţiei pe 2005 s-a situat in jurul valorii de 8,6%. 

Este cert că o politică fiscală este însoţită de foarte multe efecte 
atât asupra cererii agregate, cât şi asupra ofertei agregate, astfel încât va 
trebui estimată amplitudinea efectelor asupra celor doua componente ale 
pieţei, pentru a se vedea impactul politicii adoptate asupra bunăstării 
economiei. 

Reducerea substanţială a încasărilor la bugetul statului va genera 
un deficit puternic, care cu greu va putea fi acoperit în condiţiile în care 
cheltuielile publice sunt în creştere, insuficienţa restructurării, existenţa 
unei tendinţe de creştere a cheltuielilor pentru aderarea la Uniunea 
Europeană (aproximativ 1,3% din PIB), costurile bugetare curente, 
costurile legate de reforma asigurărilor sociale, costurile suplimentare 
alocate pentru sănătate, educaţie, armată, contribuţia la bugetul 
comunitar, 1% din PIB pentru cofinanţarea fondurilor structurale. În acest 
context trebuie ţinut cont de istoricul fostelor ţări aderante din estul 
Europei, care au avut de suportat cheltuieli uriaşe de pe seama reducerii 
fiscalităţii, văzută ca practică de concurenţă neloială de către celelalte ţări 
membre.  

Un efect inevitabil al reducerii veniturilor colectate la bugetul 
statului va fi reacţia Ministerului Finanţelor Publice, care va institui o 
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serie de constrângeri bugetare celor care se sustrag de la plata impozitului 
pe venit.  

Nici investiţiile străine nu par a fi încurajate, deşi oficialii au 
prognozat cifre covârşitoare ale investiţiilor străine directe. Statisticile 
arată că la un an de la introducerea cotei unice de 16% investiţiile străine 
au scăzut cu aproape 20%.   

 
În ce măsură ne vom respecta „promisiunea” 
 
În contextul încercării de a ne alinia standardelor europene, 

România se situa pe un drum bun spre aliniere. Nu a durat mult până când 
contextul politic şi-a pus amprenta din nou asupra vieţii economice, în 
dorinţa sa exacerbată de a atrage electoratul cu orice preţ, poate chiar cu 
preţul neîndeplinirii criteriilor de la Copenhaga.  

În ce priveşte cele cinci criterii de convergenţă nominală stabilite 
la Maastricht, ţara noastră trebuie să facă eforturi foarte mari pentru a 
reuşi să le îndeplinească, încă se mai fac încercări. Încercări care pe 
România o vor costa foarte mult. 

Deşi unele măsuri au fost luate la momentul nepotrivit, cum este 
însăşi măsura de reducere a impozitului pe venit de la 25% la 16%, o 
reorganizare în pachetul actual al politicilor economice ar putea să regleze 
starea prezentă. Un rol important îl poate avea Banca Naţională, care va 
trebui să reacţioneze în sensul creşterii ratei de referinţă a dobânzii.   

În contextul integrării în Uniunea Europeană, România va trebui să 
ţină cont de mai multe aspecte de factură atât a cheltuielilor, cât şi a 
veniturilor. Este ştiut că data de 1 ianuarie 2007 poate atrage după sine 
atât ieşiri, cât şi intrări de fonduri băneşti. Dacă mărimea anuală a 
cheltuielilor este estimată la 1,3 procente din PIB, mărimea intrărilor nu 
ne interesează atât ca şi cuantum cât ca şi potenţial al nostru de investire.  

Va avea România capacitatea de a absorbi toate aceste fonduri după 
regulile europene? Va reuşi România să-şi identifice în detaliu şi să-şi 
prezerve interesul naţional pe parcursul negocierilor? Iată marile 
provocări cu care se vor confrunta, în anii ce vin, clasa politică şi 
administraţia naţională.  

Capacitatea de absorbţie a fondurilor este dată de întrunirea mai 
multor factori printre care se regăsesc:  

• existenţa unui cadru instituţional şi legislativ adecvat (capacitatea 
de planificare strategică, sistemul bancar, rata inflaţiei, cursul de schimb, 
reglementările privind regimul de taxe şi impozite), şi capacitatea lui de a 
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favoriza utilizarea mai rapidă a acestor fonduri;  
• instituţionalizarea proiectelor de asistenţă pentru asigurarea 

convergenţei lor cu strategia naţională de reformă economică şi socială; 
• capacitatea de negociere a beneficiarului; 
• birocraţia donatorului/beneficiarului; 
• gradul relativ de coordonare; 
• managementul asistenţei (calitatea şi cantitatea resurselor umane 

implicate, capacitatea de realocare operativă a fondurilor, dotarea cu 
echipamente); 

• gradul de acceptare a unui cost intern al asistenţei (prevederea în 
bugetul statului a cheltuielilor de gestionare şi de cofinanţare).  

Combinarea tuturor acestor factori pentru a obţine o creştere 
cantitativă şi calitativă a procesului de absorbţie a fondurilor a fost un 
exerciţiu dificil pentru România perioadei de tranziţie.  

Pe lângă această problematică trebuie amintite clauzele exonera-
toare în vigoare, care vor fi probabil una dintre uşile pe care România va 
încerca să iasă cu fruntea sus. Modul cum vom reuşi să întoarcem în 
favoarea noastră aceste clauze rămâne de văzut. Cu toate acestea, trebuie 
să ţinem cont că, fără respectarea unor condiţii minime, data de 1 ianuarie 
2007 poate să nu însemne nimic în calendarul naţiunii noastre. Clauzele 
exoneratoare sunt: creşteri substanţiale ale preţurilor externe ale mate-
riilor prime, surselor de energie şi ale altor bunuri; calamităţi naturale sau 
alte evenimente extraordinare asimilate, cu impact inflaţionist prin 
intermediul costurilor şi al cererii, inclusiv modificări imprevizibile ale 
pieţei produselor agricole; fluctuaţii ample ale cursului de schimb al 
leului datorate unor cauze aflate în afara fundamentelor economice 
interne şi a implementării politicii monetare a BNR, abateri majore ale 
preţurilor administrate de la programul de corecţii anunţat de guvern, atât 
în ceea ce priveşte amplitudinea acestora, cât şi respectarea calendarului 
de aplicare propus; abaterea de la program a implementării şi a 
rezultatelor politicii.  

Pentru a ameliora efectele negative ale introducerii cotei unice de 
16% sunt recomandate următoarele măsuri:  

1. reducerea cheltuielilor publice; 
2. executarea silită şi impunerea de constrângeri pentru rău-platnici; 
3. stabilitate în materia legislaţiei fiscale, deoarece schimbarea 

frecventă a acesteia creează posibilitatea manifestării fenomenului 
evazionist; 

4. unificarea legislaţiei fiscale şi o mai bună sistematizare  şi 
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corelare a acesteia cu ansamblul  cadrului legislativ din economie; 
5. trecerea în prim-plan a controlului prin excepţie (sondaj) şi pe 

un plan secundar a controlului permanent şi excesiv; 
6. editarea unei publicaţii specializate de către Ministerul 

Finanţelor, care să faciliteze interpretarea unitară a cadrului normativ 
privind identificarea şi combaterea evaziunii fiscale; 

7. stabilirea unui raport care să tindă spre optim între salariu şi 
stimulente pentru cointeresarea aparatului fiscal; 

8. implementarea unui sistem informatic care să furnizeze datele 
necesare pentru identificarea, analiza şi combaterea fenomenului 
evazionist; 

9. mediu concurenţial stabil şi o legislaţie corespunzătoare; 
10.  stimularea investirii şi economisirii; 
11.  atragerea investiţiilor străine directe; 
12.  creşterea mobilităţii forţei de muncă; 
13.  stabilirea riguroasă a drepturilor de proprietate; 
14.  libera intrare şi ieşire pe/de pe piaţă; 
15.  mai multă eficienţă în aplicarea măsurilor de restructurare şi 

privatizare. 
 
 
Concluzii 
 
„Închipuirea Europei ca o casă cu mai multe camere care oferă 

libertate de mişcare în contraputere cu izolaţionismul politic postbelic al 
închiderii popoarelor în câte o cameră nu este o construcţie ruptă de 
înţelegerea esenţială a lucrurilor. De la reperul foarte îngust al camerei 
se ajunge la reperul îngust al casei. Străjuirea spaţială are o 
reprezentare mai largă, dar rămâne străjuire. Ca să învăţăm să fim 
europeni trebuie să percepem dincolo de zidurile camerei noastre 
naţionale, să avem conştiinţa casei, oricum ceva mai simplu decât a avea 
conştiinţa satului global” (Dinu, 2004). 

       
Singurii avantajaţi ai acestei măsuri de reducere a cotei de 

impozitare sunt lucrătorii cu salarii ridicate şi firmele mari.  Aceste efecte 
conduc spre ţinte diferite de cele ale modelului european de integrare, şi 
când afirm acest lucru o fac din două considerente.  

În primul rând, efectele benefice asupra firmelor puternice. 
Trebuie văzut în ce măsură beneficiile firmelor respective aduc beneficii 
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ţării noastre. Întrebare aparent nepotrivită. Însă dacă ţinem cont de faptul 
că mai mult de 80% din firmele puternice sunt multinaţionale care îşi 
desfăşoară activitatea pe teritoriul ţării noastre, iar o bună parte din 
veniturile lor le exportă unor firme din holding, nu mai putem fi atât de 
optimişti. 

 În al doilea rând, creşterea veniturilor în buzunarul persoanelor cu 
salarii ridicate va adânci şi mai mult statutul de periferie a ţării noastre, în 
condiţiile în care ponderea populaţiei cu venituri peste medie este foarte 
redusă (în condiţiile în care aproape un sfert din populaţia ţării este 
încadrată în categoria sărăcie severă), sub 20% din populaţia României. 
Ideea de periferie este total divergentă cu credinţele unui model european 
de integrare, care mizează, pe lângă convergenţă economică şi libertate 
politică, pe coeziune socială. Modelul european de integrare este unul 
care nu utilizează periferia drept sursa randamentală, modelul european 
pune omul în centrul acţiunilor nu ca mijloc, ci ca scop şi finalitate a 
activităţii randamentale a unei economii.  
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Abstract. This is a millenium of  leadership and management. To a 

considerable degree, the actions of the human beings in society are 
determinated by their association with informal or formal organization. 
Educational researches on school effectiveness have recently been 
dominated by the theories, models and skills of the Leadership or the 
Management or the Administration. These terms are often used 
interchangeably. But administratin  consists of directing others in 
carrying out the will of a third party, management consists of directing 
others in the pursuit of ends and leadership consists of guiding, 
encourging and facilitating the pursuit by others. That  is why I present in 
this article the principals theories and models of Leadership.  Finally I 
examined a short model of the European Organisation in the context of 
our hopes for  integration. 

 
Key words: skills; assignment; leadership; leadership models. 
 

 

 
I. Premise şi factori ai definirii Leadership 
 
I.1. Premise 
 
După sfârşitul primului război mondial, noile realităţi politice, 

antagonismul capitalism – comunism, naţionalism – imperialism, explozia 
tehnologică şi dezvoltarea fără precedent a tranzacţiilor internaţionale au 
reprezentat condiţii favorabile accentuării preocupărilor în domeniul 
cercetărilor pluridisciplinare privind comportamentul de succes în viaţa 
socială. 

Mitul permanent al eroului a fost asimilat şi de către mediul de 
afaceri, a cărui arie de manifestare, dezvoltată exponenţial în primele 
decenii ale secolului XX, a dat o nouă dimensiune cercetărilor în 
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domeniul larg al ştiinţelor socioumane. După ce, timp de milenii, oamenii 
au admirat eroul luptător, viteaz, capabil să subjuge şi divinităţi, şi 
oameni, secolul XX a scos în prim-plan mitul eroului în afaceri, al celui 
care, prin calităţi înnăscute, devine, în mod neaşteptat, rege al unei 
activităţi de succes: regele cărbunelui, oţelului, petrolului etc. 

Eroii moderni, la fel ca şi cei antici, au responsabilitatea propriei 
lupte, dar şi a nenumăraţilor oameni care depind de succesul lor, fiind, în 
acelaşi timp, protectori şi modele. 

Primele definiri ale conceptului de conducător se regăsesc în 
epopeile antice care au marcat începuturile artei literare şi ale gândirii 
filosofice. În antichitatea greacă, chineză sau romană autori renumiţi 
precum Socrate (Platon – Banchetul), Platon (Dialogurile), Confucius 
(Sima Quian – Memorii istorice), Seneca (Questiones naturales), 
Cicero(Tratat despre destin) au definit atât trăsăturile specifice oamenilor 
capabili să conducă, cât şi  impactul faptelor acestora asupra supuşilor. La 
sfârşitul evului mediu şi începutul Renaşterii, Niccolo Machiavelli în 
lucrarea «Principele » face pentru primă dată o teoretizare a abilităţilor de 
lider. Cercetările experimentale legate de identificarea conducătorilor de 
succes au început să se producă după sfârşitul primului război mondial. 
Primele studii s-au axat pe identificarea calităţilor înnăscute ale unui 
conducător care reuşeşte. Definirea leadership porneşte de la concluziile 
doctrinei behavioriste, care la începutul secolului XX a reprezentat teza 
revoluţionară în domeniul cercetării comportamentului. Pentru prima oară 
un cercetător al atributelor umane, J. B. Watson, a susţinut că psihologia 
nu este doar o ştiinţă a stărilor de conştiinţă şi singura metodă aplicabilă 
ei nu este introspecţia. El a definit psihologia ca fiind ştiinţa 
comportamentului, având ca metodă de analiză specifică observaţia 
manifestărilor umane în situaţii concrete. Pornind de la observaţiile făcute 
asupra animalelor şi copiilor, J.B.Watson a susţinut că adulţii sunt 
condiţionaţi în comportamentul lor de frică, furie şi dragoste. 

Pe seama observaţiilor behavioriste s-a dezvoltat cercetarea în 
domeniul leadership. Aceasta a reprezentat intrarea psihologiei în afaceri 
cu scopul dublu de a reuşi selecţia cea mai eficientă pentru firmă, atât cu 
privire la şefi, cât şi cu privire la grupul de angajaţi. Pe baza studiilor 
efectuate începând din deceniul al doilea al secolului XX s-au identificat 
atât atribute specifice şefilor, cât şi nevoi şi răspunsuri la gradul de 
satisfacere a acestora pentru angajaţi. 

De la început s-a facut o diferenţă între manager şi lider. În timp ce 
managerul se bucură de o autoritate oficială în cadrul unui grup formal şi 
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are drept scop îndeplinirea celor 5 misiuni ale sale (planificarea, 
organizarea, antrenarea, controlul şi evaluarea rezultatelor), liderul este 
preocupat de comportamentul oamenilor, de felul în care acesta poate fi 
influenţat şi, fără a avea atribuţii în conducerea grupului, reuşeşte să-i 
antreneze în realizarea sarcinilor. Scopul primelor cercetări a fost de a 
depista ce capacităţi de influenţare are un lider pentru a putea fi utilizate 
de către manager, plecând de la ideea că există lideri care nu sunt 
manageri şi manageri care nu sunt lideri. 

Prima etapă a cercetărilor în acest domeniu au început în jurul 
anului 1920 şi s-au desfăşurat până în 1930 în SUA. Premisa de la care s-a 
pornit a fost aceea că liderul se naşte cu anumite calităţi. Identificarea 
acelor calităţi ar fi putut să stea la baza iniţierii unor teste psihologice care 
să permită desemnarea în posturi de manageri a unor lideri, dar studiile 
experimentale nu au fost concludente. 

A doua etapă, desfaşurată în perioada 1930 - 1950 a avut ca scop al 
cercetării analiza stilurilor de leadership şi a impactului acestora asupra 
maximizării rezultatelor grupului. 

A treia etapă, desfăşurată între 1960-1980, a avut drept obiectiv 
principal de cercetare tipologia liderilor şi elaborarea unor modele 
contextuale de leadership. 

Dupa 1980 începe o nouă etapă, în care cercetătorii au construit 
modele de leadership care au la bază drumul spre realizarea unui obiectiv 
şi rolul liderului în management. 

Studiile actuale bazate pe noi teorii psihologice, neobehavioriste, 
au rolul de a individualiza modelul liderului informal. Preocuparea 
majoră este aceea de definire a acţiunii liderilor în situaţii concrete de 
management, pornind de la premisa că ledershipul este procesul de 
influenţare într-un cadru organizaţional dat. 

Aşa cum spunea Waren Bennis în „On Becoming a Leader” în 
1998, liderii ştiu ce doresc, de ce o fac şi cum să comunice subalternilor 
acest lucru. 

Conform lui M.E. Doyle şi M.K. Smith, liderii influenţează 
sentimentele, gândirea şi acţiunile membrilor grupului, fiind capabili să 
acţioneze în situaţii neobişnuite. 

Liderul trebuie să fie acceptat, admirat şi urmat.  
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1.2. Factori de influenţă ai Leadership 
 
În cei peste 80 de ani de cercetări, atât teoretice, cât şi experimentale, 

s-au elaborat numeroase teorii şi modele în domeniul leadership-lui. 
Principalii factori pe seama cărora s-au structurat teoriile şi modelele de 
Leadership, pot fi sistematizaţi astfel (Nica, Iftimescu, 2004, pp. 323-325): 

1. Calităţile, caracteristicile şi structura psihică a managerilor. 
2. Instrumentele de antrenare şi motivare a salariaţilor (constrân-

gere, cumpărare, adoptare, identificare). 
3. Autonomia, în dubla sa accepţiune, ca autonomie psihologică 

(distanţa până la care un manager poate acţiona autonom, fără a suferi de 
disconfortul psihic generat de insecuritate) şi autonomie funcţională 
(practicarea atribuţiilor manageriale corespunzător gradului de libertate 
formală asigurată de nivelul ierarhic ocupat de manager). 

 
II. Teorii şi modele de Leadership 
 
În funcţie de importanţa acordată factorilor menţionaţi, 

numeroasele lucrări apărute în ultimele opt decenii pe tema leadership pot 
fi grupate în patru mari orientări: 

1. Teorii de leadership bazate pe trăsăturile liderilor 
2. Stiluri de leadership bazate pe comportament 
3. Leadership participativ 
4. Modele situaţionale de leadership 
5. Abordări actuale. 
 
2.1.1. În prima categorie s-au remarcat, bucurându-se de o mare 

atenţie, studiile realizate de John Gardner care a identificat 14 trăsături ale 
unui lider de succes. Demistificând conceptul de Leadership, Gardner a 
susţinut că acesta nu este rezultatul unor calităţi individuale extraordinare, 
ci produsul evoluţiei relaţiilor interumane în cadrul comunităţii. 
Leadership-ul nu poate fi privit decât în contextul sociouman. Liderii 
provin din comunitate şi au conştiinţa acesteia. Liderul promovează 
valorile principale ale comunităţii din care provine. Liderii, în mod con-
stant, exploatează rezerva de valori specifică comunităţii, conectându-se 
la ceea ce doresc cei din jur, la ceea ce reprezintă credinţa lor în acel 
moment. De alfel  Gardner subliniază în lucrarea sa de referinţă „On 
Leadership”, publicată în 1990 că „deficienţele şi eşecurile de leadership 
reprezintă în fapt colapsul comunităţii”. În societăţile democratice 
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suveranitatea populară îşi transferă puterea asupra unora dintre membrii 
săi şi fiecare program guvernamental generează putere fie pentru a 
aproba, fie pentru a nega sau a amâna, la fel ca oricare altă organizaţie de 
dimensiuni reduse, precum o firmă sau o instituţie. Cele 14 trăsături 
principale ale unui lider sunt, în viziunea lui Gardner: vitalitatea fizică şi 
rezistenţa, hotărârea de a-şi asuma responsabilităţi, competenţa de a 
stabili sarcini, înţelegerea faţă de salariaţi şi nevoile acestora, abilitatea de 
comunicare şi negociere, dorinţa de obţinere a rezultatelor, capacitatea de 
a motiva personalul, curajul şi asumarea efectelor, obţinerea încrederii 
celorlalţi, determinarea, încrederea în sine, adaptabilitatea, flexibilitatea. 

II.1.2. În cadrul aceleiaşi categorii se înscriu şi studiile făcute de  
S.A. Kirkpatrik şi E.A. Locke din 1991, care, spre deosebire de Gardner, 
sintetizează trăsăturile de bază ale unui lider ca fiind în număr de şase: 

-  Dispoziţia, ca o mare capacitate de efort susţinută de ambiţie, 
energie şi iniţiativă; 

- Dorinţa, bazată pe asumarea responsabilităţii de a influenţa şi 
conduce pe ceilalţi; 

- Onestitatea şi integritatea, susţinută de preocuparea pentru adevăr 
şi corectitudine, pe dezvoltarea sentimentului de încredere al celorlalţi şi, 
mai ales, pe realizarea în practică a teoriilor susţinute; 

- Încrederea, generată de capacitatea liderului de a-i convinge pe 
membrii grupului asupra corectitudinii deciziilor şi a scopurilor; 

- Inteligenţa, necesară pentru culegerea, analiza şi sinteza unui 
volum mare de informaţii, plus capacitatea de a găsi soluţii şi de a pregăti 
decizii optime; 

- Cunoştinţele profesionale relevante, atât în domeniul de 
activitate, cât şi în mediul economic şi în domeniile înrudite, ceea ce le 
permite să înţeleagă implicaţiile deciziilor pe care le vor lua. 

II.2.Teoriile cu privire la stilurile de leadership bazate pe 
comportament sunt de o mare diversitate, autori numeroşi dezvoltând cu 
precădere anumite tendinţe sesizate în comportamentul uman. O 
structurare a acestora ar putea fi prezentată astfel : 

II.2.1. După modul de exercitare a autorităţii (Şcoala de la 
Universitatea din Iowa) 

II.2.1.1. În categoria modelelor de leadership bazate pe 
comportament se înscriu, în primul rând, cercetările întreprinse de Kurt 
Lewin şi colaboratorii săi de la Universitatea Iowa. Lucrările lui Kurt 
Lewin (1890-1947) au avut un rol decisiv în evoluţia psihologiei sociale. 
Născut în Polonia şi emigrant în SUA, el a reprezentat o combinare 
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modernă a aspiraţiilor europene de la începutul secolului XX în decorul 
eficienţei americane a aceleiaşi perioade. Teoria lui Lewin are la bază 
teoria Gestalt. (un gestalt este un întreg coerent, care îşi are propriile legi 
şi propria arhitectură, fiind o proiecţie individuală a propriului ego). 
Pentru  Kurt Lewin comportamentul este determinat de totalitatea 
situaţiilor individuale. În această teorie a câmpurilor comportamentale, 
„câmpul” este definit ca „totalitatea factorilor coexistenţi aflaţi într-o 
mutuala interdependenţă”. (Lewin, 1951, p. 240). Individualitatea 
presupune existenţa acordului cu direcţia pe care se regăsesc forţele 
dinamice generate de percepţia asupra sinelui cu imaginea asupra 
mediului în care individul îşi desfăşoară activitatea socială”. Întregul 
câmp psihologic, denumit spaţiu vital, este cel care îi creează individului 
sentimentul de apartenenţă socială. Asfel, Lewin utilizează în definirea 
conceptelor pe care le promovează termeni specifici topologiei, recurgând 
la reprezentări cartografice. Fiecare tip de implicare individuală determină 
manifestarea unor serii de câmpuri vitale  (cum ar fi familia, locul de 
muncă, şcoala, biserica), care se edifică sub influenţa unor forţe vectoriale 
variate (Lewin, 1952). Hall şi Lindzey sistematizează teoria lui Kurt 
Lewin astfel. Comportamentul este o funcţie a unui câmp (arie grafică) 
care există la un anumit moment, iar analiza va începe cu situaţiile în care 
acesta se diferenţiază pe părţi componente. O persoană concretă într-o 
situaţie concretă poate fi reprezentată grafic, matematic. Kurt Lewin 
consideră că o parte din forţele care acţionează asupra câmpului vital 
acţionează şi asupra nevoilor, acestea din urmă determinând cealaltă forţă 
de acţiune, comportamentamentul. El utilizează în definirea conceptelor 
sale noţiuni din topologie (aria spaţiului vital), din psihologie (nevoi, 
aspiraţii) şi din sociologie (forţele câmpului, ca motivaţii ale presiunilor 
făcute de grupurile umane). 

II.2.1.2. În 1940 au fost finalizate studiile experimentale referitoare 
la stilurile de „Leadership întreprinse de un grup de cercetători  de la 
Universitatea din Iowa în 1938 sub conducerea lui Kurt Lewit şi la care au 
participat Ron Lippit şi Robert White. Studiul, denumit „Leadership şi 
Grupuri”, a devenit unul dintre cele mai populare şi mai citate lucrări în 
domeniu pentru următoarele decenii. În perioada respectivă lumea întreagă 
era afectată (direct – prin apartenenţa concretă la lagărul comunist şi 
indirect – prin frica de a intra sub influenţa acestuia) de manifestările 
totalitarismului politic. De aceea pare o reacţie firească faptul că studiul a 
pus în evidenţă orientarea subiecţilor evaluaţi către stilul democratic. 
Majoritatea repondenţilor au considerat că acesta este superior celorlalte 
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două stiluri de leadership: autocratul şi laissez - faire-ul. Noul stil, 
democratic a fost considerat ca fiind cu mult mai productiv şi a devenit o 
opţiune de construcţie a managementului pentru majoritatea companiilor. 
Concluzia principală a lucrărilor demarate de Kurt Lewin şi continuate de 
Ron Lippit, Robert White, N. Mayer, J. Brown, Kathie Dannemiller este 
aceea că există o legătură direct proporţională între ceea ce dorim, ce putem 
face şi ce reuşim să realizăm (Levin et. al., 1939, pp. 271-279). 

II.2.2. Stiluri de leadership definite pe seama structurării 
comportamentului şi a manifestării consideraţiei. În perioada 1940-1950, 
la Universitatea Ohio au fost făcute cercetări asupra comportamentului 
liderilor axate pe identificarea a două componente: structurarea şi 
consideraţia, identificându-se peste 1.000 de trăsături. Aceste studii au 
realizat o metaanaliză a relaţiilor ce stau la baza stilurilor liderilor, 
identificând 159 de corelaţii independente pentru structurare şi 163 pentru 
consideraţie. Rezultatele au relevat faptul că ambele au o influenţă de  
putere moderată în comportamentul liderilor. Consideraţia este mai mult 
legată de satisfacţie  (satisfacţia liderilor, satisfacţia muncii), motivaţie şi 
eficienţa liderilor, în timp ce structurarea este mai mult legată de 
performanţa activităţii liderilor şi salariaţilor (Judge et. al., 2004).  

Consideraţia (orientarea spre salariaţi) arată că liderii sunt 
preocupaţi de nevoile pe care doresc să şi le îndeplinească angajaţii lor. 
Liderii la care această dimensiune manageriala este puternică vor construi 
o echipă, îşi vor ajuta salariaţii să-şi rezolve problemele şi le vor oferi un 
suport psihologic. Consideraţia are un rol creativ şi motivant, 
demonstrând sprijin, căldură, prietenie şi încredere mutuală între grup şi 
supervizor, permiţând subalternilor o participare mai mare în luarea 
deciziilor şi încurajând comunicarea. 

Structura (orientarea spre sarcini): liderii cu o determinare în 
această direcţie vor fi convinşi că rezultatele obţinute de organizaţie sunt 
cu atât mai bune cu cât au reuşit să îşi ţină subordonaţii mai intens ocupaţi 
şi i-au urmărit mai strict în îndeplinirea graficului de sarcini. Structura 
pune accentul pe întrebările cine doreşte ceva şi cum? Liderul va defini 
sarcinile aşteptând ca fiecare membru al organizaţiei să îşi asume 
sarcinile, să-şi planifice activitatea şi să-şi identifice căile de rezolvare. 

Aşa cum sublinia Schriesheim în 1982, este evident că liderii cu 
orientare către consideraţie realizează o performanţă mai înaltă şi sunt cu 
mult mai satisfăcuţi de munca lor. De asemenea, trebuie menţionat faptul 
că structurarea şi consideraţia sunt două valenţe independente una de alta 
şi nu se compun ca vectori de sens opus. Dacă un lider este orientat mai 
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mult spre consideraţie, asta nu înseamnă că este mai puţin preocupat de 
structurare. 

Studiile realizate de Fleishman, Harris, Randy Sleeth, Wally 
Johnston, arată că subordonaţii sunt preocupaţi de aptitudini şi motivaţii, 
în timp ce sarcinile reclamă instrumente şi organizarea activităţii. De la 
această realitate trebuie să pornească liderii şi să se preocupe pentru a 
lega dinamic subordonaţii de îndeplinirea sarcinilor în scopul finalizării 
obiectivelor grupului, ceea ce reprezintă o nouă viziune asupra relaţiilor 
angajat-angajator faţă de  teoria clasica a lui Taylor, în care 
managementul nu este o cauză a muncii, ci un efect al acesteia. În urma 
acestor cercetări s-a creat un Leadership Link Model (LLM), care oferă  
managerilor o metodă de diagnostic, planificare, conducere şi evaluare a 
acţiunilor lor în contextul aşteptărilor moderne care privesc  misiunile lor.  

II.2.3. Stiluri de leadership axate pe comportamente orientate spre 
rezultate sau spre salariaţi (Universitatea din Michigan).  

II.2.3.1. În acest domeniu cercetările au început după 1960. Robert 
Blake şi Jane Mouton au publicat în 1964 o grilă managerială, care 
reprezintă un instrument de bază în cercetările şi practicile actuale. Robert 
Blake şi Jane Mouton sunt consideraţi formatori de renume în domeniul 
consultanţei privind cultura organizaţională. Grila managerială concepută 
de ei a început să fie utilizată la toate nivelurile de conducere, în firme, în 
mediul academic sau politic. Adevăraţi vizionari, R. Blake şi J. Mouton 
au creat un instrument important în analiza modernă a leadership, 
depăşind condiţia ştiinţei psihologice şi a celei comportamentale. Modelul 
„grilei manageriale” dezvoltă un model care conceptualizează stilurile şi 
relaţiile de management. Grila utilizează două axe: pe verticală – 
„Orientarea către salariaţi” şi  pe orizontală: „Orientarea către sarcini”. Pe 
fiecare axă sunt notate puncte de la 1 la 9, care delimitează  5 stiluri de 
management : liderul de tip 1.1 cu minimă preocupare şi pentru rezultate 
şi pentru salariaţi; liderul de tip 1.9 cu minimă preocupare pentru rezultate 
şi accentuată pentru salariaţi; liderul de tip 9.1 cu maximă preocupare 
pentru rezultate şi minimă pentru salariaţi; liderul de tip 9.9 cu o 
preocupare raţională şi pentru rezultate şi pentru salariaţi; liderul de tip 
5.5 cu o preocupare echilibrată şi pentru rezultate şi pentru salariaţi, 
utilizând adesea recursul la compromis pentru menţinerea echidistanţei 
între forţele de acţiune. 

II.2.3.2. Cercetările au fost dezvoltate de Rensis Likert, psiholog şi 
sociolog preocupat de identificarea unui sistem de măsurare a atitudinilor. 
El a dezvoltat un model care identifică atât atitudinile, cât şi factorii de 
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influenţă a acestora. În felul acesta a pus la punct o scară de valori 
devenită celebră sub denumirea de „Scala lui Likert”. Structural, scala de 
atitudini se desfăşoară de la valori extreme favorabile către cele 
nefavorabile cu un punct median neutru pentru fiecare valoare. „Scala 
poate cuprinde valori de la 1 la 5 sau la 7; mijlocul scalei reflectă poziţia 
indecisă. Răspunsurile sunt tabelare şi se obţin prin aplicarea metodelor 
de calcul statistice, în scopul identificării unei semnificaţii relative pentru 
fiecare atitudine cercetată. Scala a fost realizată de Likert în 1932 , iar în 
1961 el publică o nouă teorie în management, punând pentru prima oară 
în circulaţie noţiunea de stil de management participativ. Cercetările sale 
au început în 1947 utilizând baza de date a Oficiului Naval al SUA. 
Pentru a-şi definitiva teoria, Likert a lucrat împreună cu o echipă de 
cercetători reprezentativi din domeniul managementului precum Angus 
Campbell, Dorwin Cartwright, Daniel Katz, Robert L. Kahn, Stanley 
Seashore şi Floyd Mann. Argumentaţia sa asupra managementului 
participativ a avut un impact decisiv în dezvoltarea noilor concepte 
privind resursele umane. Împreună cu echipa sa de cercetători, Likert a 
promovat o nouă accepţiune asupra aşteptărilor salariaţilor, mai ales sub 
aspectul tratamentului de care au nevoie pentru a obţine performanţe, 
pentru a se implica în realizarea sarcinilor firmei, pentru a avea iniţiativă 
şi autonomie de acţiune. El a insistat pe prezentarea noilor condiţii în care 
îşi desfăşoară activitatea companiile, condiţii semnificativ schimbate în 
secolul XX faţă de începuturile capitalismului, când tehnologia (cu mult 
mai simplă)  necesita abilităţi mai reduse şi, implicit, un sistem de relaţii 
interumane mai puţin complex. Likert a fost în mod special interesat în 
identificarea caracteristicilor unui lider performant comparativ cu cele ale 
unuia cu rezultate modeste. Opiniile lui Likert referitoare la management 
au fost concretizate în mod remarcabil în 1967, an în care a publicat 
lucrarea „Organizarea Umană: Valoarea şi managementul său” (The 
Human Organization: Its Management and Value). Deoarece cercetările 
sale s-au desfăşurat în companii productive de succes, Likert considera că 
observaţiile cuprinse în teoriile sale se pot aplica cu preponderenţă în 
firme şi vor fi mai dificil de aplicat în alte tipuri de organizaţii precum 
instituţii, şcoli, uniuni sindicale şi profesionale sau organizaţii nonprofit. 
Intre timp aplicarea cunoştinţelor din domeniul managementului au 
devenit imperative în toate tipurile de organizaţii şi nu doar în cele de 
afaceri. Likert distinge patru tipuri de comportament al liderilor: 1. 
Autoritar, 2. Autoritar binevoitor, 3. Consultativ şi 4. Participativ, şi 
consideră că cel de-al patrulea este cel mai performant deoarece se 
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bazează pe principii de sprijin interuman, permite libertatea controlată  în 
luarea deciziilor şi stabileşte ţinte înalte pentru organizaţie. 

II.2.4. Dezvoltând modelul elaborat de Robert Blake şi 
matematiciana Jane Mouton, W.J. Reddin, un alt pionier în domeniul 
cercetărilor referitoare la leadership a dezvoltat un nou model 
tridimensional, superior celor anterioare care cuprindeau doar una sau 
două dimensiuni. Propunerea teoretică enunţată de W. Reddin este 
cunoscută sub denumirea de „Modelul 3D”, deoarece introduce în analiza 
comportamentelor liderilor o a treia variabilă, cea circumstanţială, care 
prezintă conducătorul în cadrul unui context - senzitiv. Modelul lui 
Reddin  reprezintă o proiecţie în spaţiu în care, alături de coordonata 
verticală care indică interesul pentru rezultate, de cea orizontală care 
măsoară interesul pentru angajaţi, se mai identifică o coordonată de 
profunzime pe care se măsoară interesul pentru eficienţă. Fiecare 
coordonată este împărţită în două părţi asfel încât modelul va genera opt 
genuri diferite de lideri: altruist, delăsător, autocrat, ezitant, promotor, 
birocrat, autocrat consecvent, realizator. Un alt punct de vedere important 
şi novator (Wright, 1996) prezentat de Reddin este acela că, în fapt, nu 
există un stil de leadership ce ar putea fi considerat „cel mai bun”, ci 
există stiluri cel mai bine adaptate la context şi la nevoile grupului sau ale 
membrilor acestuia. 

II.3. Teoriile privind leadership-ul participativ vor accentua o nouă 
perspectivă: implicarea salariaţilor, a subordonaţilor, în adoptarea 
deciziei. 

II.3.1 Tannenbaum şi Schmidt au continuat cercetările asupra 
comportamentului liderilor inspirându-se şi din teoriile privind stilurile de 
leadership bazate pe comportament pe care le-au dezvoltat cu influenţa 
indusă de manifestarea autorităţii (conducătorilor) şi a libertăţii 
(subordonaţilor). Ei au realizat în 1973 un model care le poartă numele, a 
cărui construcţie cuprinde  şapte zone  delimitate de doi vectori cu aceeaşi 
direcţie, dar cu sensuri diferite. Primele trei zone se axează peste vectorul 
zonei de exercitare a autorităţii managerului, celelate patru peste vectorul 
zonei de libertate a subordonaţilor, în primul caz identificându-se un 
leadership centrat pe manager şi în al doilea caz un leadership centrat pe 
salariaţi. Tannenbaum şi Schmidt au identificat o legătură între felul 
de a-şi exercita autoritatea şi de a lua decizii al liderilor şi modul de a se 
comporta al grupului. În 1938 Lewin şi Lippit au realizat o clasificare a 
stilurilor de lideri în funcţie de gradul de implicare a acestora în realizarea 
sarcinilor în contextul unui sistem de relaţii cu grupul de subordonaţi care 
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au diferite tipuri de nevoi pe care încearcă să şi le satisfacă. Tannenbaum 
şi Schmidt consideră că acest nivel al comportamentului de lider exprimă 
o continuitate între poziţia de comandă (lider) şi poziţiile subordonate 
(salariaţi). Modelul continuu creat de Tannenbaum şi Schmidt nu este 
unul static şi evidenţiază faptul că stilul liderilor depinde atât de 
personalitatea acestora, de valorile lor, cât şi de experienţa, atitudinea şi 
cunoştinţele salariaţilor, la care se adaugă influenţa factorilor de mediu, 
precum cultura societăţii sau presiunea timpului. 

II.3.2. John Adair a dezvoltat o teorie apropiată celei precedente, 
dar care, adaptată la realităţile contemporane, identifică trei tipuri de 
năzuinţe ce trebuie împlinite într-o organizaţie care urmăreşte eficienţa în 
activitatea sa: năzuinţele îndeplinirii obiectivelor concrete ale 
organizaţiei, ale grupului şi ale indivizilor. Liderul trebuie  să acorde 
importanţă tuturor, dar să identifice corect ordinea de priorităţi pentru 
rezolvarea fiecareia dintre aceste trei tipuri distincte de nevoi. Dacă 
nevoile organizaţiei se referă la fixarea obiectivelor, planificarea şi 
iniţierea sarcinilor, repartizarea responsabilităţilor, normarea şi 
configurarea sistemului de control, nevoile grupului înseamnă constituirea 
echipei, ceea ce presupune generarea relaţiilor de sprijin mutual şi de 
comunicare, alături de fixarea unor standarde la care să se raporteze 
evaluarea activităţii, implementarea etapelor şi a programelor de instruire 
şi specializare profesională. Nevoile individuale reprezintă un număr de 
aşteptări personale în diversificare legate de motivaţii, de încurajarea 
creativităţii, de delegarea de autoritate, de receptarea încurajărilor din 
partea grupului, de solidaritatea celorlalţi pentru orice problemă apărută 
în cadrul fiecărei etape de rezolvare a sarcinilor organizaţiei. 

II.3.3. Vrom şi Yetton au elaborat în 1973 un model prin care să se 
identifice stilul de leadership şi gradul de participare a salariaţilor la 
adoptarea deciziilor, pornindu-se de la două obiective esenţiale: deciziile 
să fie foarte bune şi să aducă efecte pozitive organizaţiei, iar subordonaţii 
să le accepte şi să se angajeze să le pună în practică. Modelul, devenit 
foarte cunoscut în literatura de specialitate şi   perfecţionat în 1988 de 
Jago, în urma cercetărilor efectuate la Universitatea din Pittsburgh, 
evidenţiază trei stiluri de adoptare a deciziilor şi opt dimensiuni de 
specificare a deciziei. Se creează asfel un arbore de decizie care va indica 
cel mai adecvat stil în contextul realizarii simultane a celor două premise 
din ipoteza de lucru. 

II.4. Modelele situaţionale de leadership, apărute după 1950, 
cunoscute şi sub denumirea de modele contextuale sau contingenţiale, 
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pornesc de la o altă perspectivă, şi anume de la flexibilitatea stilurilor de 
leadership în funcţie de comportamentele variate ale subordonaţilor în 
contexte variate de mediu. Implicarea mai multor variabile pentru fiecare 
factor al funcţiei de conducere a făcut ca aceste tipuri de cercetări, 
moderne şi valoroase, să apeleze la suportul informatic pentru a calcula 
valorile optime de realizare. 

II.4.1. Modelul lui Fred Fiedler al situaţiilor neprevăzute sau 
modelul contingenţial a fost propus în 1967 şi are la bază studii efectuate 
în diferite organizaţii ale armatei. Grupul de cercetători condus de Fiedler 
a evidenţiat, în contexte de situaţii concrete, care anume stiluri de 
lidership au efecte benefice şi care au efecte negative. Din datele 
prezentate de Fiedler rezultă că în cazul celui mai favorabil stil de 
lideship se manifestă simultan şi la cel mai înalt nivel trei variabile 
situaţionale majore: relaţia dintre lider şi membrii grupului se bazează pe 
încredere şi pe îndeplinirea sarcinilor trasate, sarcinile sunt bine definite, 
liderul are autoritate. Din reprezentarea grafică a celor trei variabile în 
câte două situaţii, bune sau rele, rezultă opt cadrane ce reprezintă aria 
performanţei liderului într-un interval de la scăzut spre ridicat. Fiedler 
subliniază prin utilizarea unui chestionar (LPC-Chestionarul celui mai 
indezirabil colaborator) faptul că liderul trebuie să fie flexibil şi să se 
adapteze nevoilor şi motivaţiilor subordonaţilor, dar şi situaţiilor concrete 
care trebuie rezolvate. 

II.4.2. Modelul Robert House al rutei spre obiectiv a fost dezvoltat 
de Robert House, care a continuat studiile lui Martin Evans căutând să 
ocolească utilizarea chestionarului lui Fiedler, apelând însă la cercetările 
şi grila publicate în 1966 de psihologul Julian Rotter asupra LOC (locus 
of control – noţiune psihologică prin care se încearcă identificarea 
modului în care percepţia individului asupra evenimentelor din viaţa sa 
este legată de propriile acţiuni sau de circumstanţe exterioare). Conform 
modelului lui Robert House stilurile de lidership directiv, de sprijinire, 
participativ sau orientat spre realizări vor fi influenţate atât de factori 
situaţionali, cât şi de caracteristicile subordonaţilor şi de trăsătura lor de 
personalitate LOC extern sau intern. 

II.4.3. Modelul Hersey – Blanchard apărut în 1988, cunoscut şi sub 
numele de Teoria ciclului de viaţă (Farahbakhsh, 1988) prezintă ideea că 
nu există un anume cel mai bun stil de lider, ci o adaptare a acestuia la 
felul în care subordonaţii reacţionează pentru a-şi îndeplini sarcinile şi la 
nivelul lor de competenţă. Această «bunăvoinţă» a membrilor grupului 
are patru niveluri de manifestare: incapacitate şi lipsă de dorinţă, 
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incapacitate dar cu dorinţa de a face, capacitate şi lipsă de dorinţă şi 
capacitate alături de dorinţa de a face. Fiecărui nivel de bunăvoinţă al 
salariaţilor îi va corespunde un anume stil de lidership: încredinţare, 
sprijinire, participare şi delegare. 

II.5. Modelele actuale răspund noilor situaţii apărute în sistemul de 
relaţii lider – subordonat, legat de evoluţii individuale majore, de 
aşteptările membrilor organizaţiilor moderne, evoluate pe scara 
trebuinţelor lui Maslow către niveluri ce nu mai ţin doar de împlinirile 
materiale, ci de recunoaştere, respect, participare la decizii. Raporturile în 
cadrul organizaţiilor moderne, larg dezbătute în noile teorii privind 
«cultura organizaţionala», sunt mai puţin de subordonare efectivă şi mai 
mult de parteneriat. 

II.5.1. Liderul charismatic este prezentat în tezele actuale asupra 
leadership ca fiind posesorul unor calităţi personale ce îl individualizează 
în cadrul grupului, atrăgându-i recunoaşterea şi admiraţia. Cel care a 
introdus acest concept în teoria asupra liderilor a fost Max Weber, în 
1947. Unul dintre cercetătorii care s-au preocupat de acest tip de lider este 
Robert House, care îl defineşte ca având o mare încredere în propriile 
forţe, abilitate în a-i domina pe ceilalţi, pasiune în susţinerea propriilor 
idei şi energia de a le argumenta şi de a găsi modalităţi de a le pune în 
operă. Waren Bennis adaugă acestor competenţe şi pe cea legată de 
viziune. Noile lucrări pe această temă dezbat implicaţiile etice ale 
carismei, care poate orienta liderul spre realizarea propriilor interese 
(carisma neetică) sau spre îndeplinirea scopurilor organizaţiei (carisma 
etică). 

II.5.2. Liderul transacţional este cel care porneşte de la premisa că 
subordonaţii sunt motivaţi de recompense şi de pedepse. Ei vor lucra 
construind structuri clare şi fără a menţiona în mod explicit pedeapsa ce o 
vor considera ca parte a unui sistem uzual de disciplină în cadrul 
organizaţiei. Liderii tranzacţionali apelează la negociere în construirea 
relaţiilor cu subordonaţii, unde vor aloca o atenţie specială promisiunilor 
referitoare la beneficiile ce s-ar obţine în cazul îndeplinirii cât mai bune a 
sarcinilor. Reacţia lor în cazul reuşitei va fi de a-şi maximiza rolul 
personal, iar în cazul eşecului de a augmenta deficienţele subordonaţilor. 
Acest gen de lideri sunt deseori consideraţi de către experţi ca potenţial 
amorali şi capabili de corupţie şi culpabilitate în scopul realizării 
scopurilor propuse. 

II.5.3. Liderul transformator este considerat liderul mileniului III. 
În contextul globalizării, al generalizării utilizării informaticii şi al 
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universalizării comunicaţiilor, noul tip de lider va avea nevoie de un plus 
de dinamică, de creativitate, de flexibilitate şi de responsabilitate. 
Cercetatori precum Burns (1977) şi Bass (1985) au prezentat principalele 
caracteristici ale liderului transformator, care îl deosebesc de liderul 
tranzacţional: mai putin tangibil, dar foarte implicat în motivarea 
subordonatilor, cu o mare carismă, preocupat de stimularea intelectuală şi 
profesională, de generarea soluţiilor creative, adevarat antrenor, cu 
standarde morale şi etice înalte. Dar aşa cum susţin mulţi autori, deşi 
liderul tranzactional şi cel tranformator se află la antipozi, un lider 
modern ar trebui să utilizeze ambele stiluri în funcţie de situaţiile concrete 
şi de caracteristicile subordonaţilor (Heifetz, 1994). 

 
III. Un model al organizării europene 
 
Noua dimensiune de integrare europeană are drept consecinţă 

realizarea unei unităţi structurale din componente particulare cu profunde 
particularităţi istorice, culturale, economice şi etnice. Unificarea acestora 
sub o comandă unică presupune eforturi instituţionale, organizatorice şi 
politice, ceea ce reclamă aplicarea unui leadership modern la nivel 
continental. Acest plan revoluţionar implică efectuarea de studii 
permanente şi analize la nivelul fiecărei unităţi naţionale integrate în 
contextul comunitar. Un model european de conducere este una dintre 
cele mai dificile construcţii, deoarece el presupune aducerea într-un 
sistem organizat a unor realităţi individuale complexe, diferite, şi între 
care există un sistem ramificat de relaţii, ceea ce ar putea avea drept 
consecinţă eşafodajul unor confuzii (Thorne, Millard). În lume există deja 
modele de conducere, de genul celui american sau japonez, asfel încât se 
poate vorbi despre necesitatea creării şi a unui model european. Paul 
Thorne şi Mark Millard au încercat să aducă în discuţie crearea unui astfel 
de model pornind de la analiza swot realizată asupra tiparelor manageriale 
construite de Geert Hofstede, McGregor, Likert, Blake şi Mouton, 
Reddin, Hersey - Blanchard. Analizând aceste modele adaptate la 
contextul comunitar european, autorii sesizează existenţa unor ameninţări 
legate de posibilitatea inducerii, prin cadrul organizaţional al UE, a unor 
limitări asupra conducătorilor privind sistemul propriu de valori, 
priorităţile sau competenţa. De asemenea există riscul de a afecta 
structura organizaţiilor cu angajaţi dintr-o diversitate culturală, ceea ce ar 
putea  provoca apariţia unor constrângeri. Dacă s-ar porni etapizat în 
construcţia unui model de conducere, întâi de la edificarea modelului 
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cultural s-ar observa că există deja o mare varietate de factori de 
influenţă. De la moştenirea culturală greacă către cea nordică sau 
balcanică se întâlnesc deosebiri de esenţă, care sunt potenţate printr-un 
sistem divers de educaţie şi instrucţie. Aşteptările şi motivaţiile sunt 
eterogene, având perioade de maturitate diferită şi pronunţate deosebiri de 
reacţie la neîndeplinirea lor. De exemplu, răspunsurile la modelul lui 
Hofstede sunt foarte diferite în ţările membre UE. Astfel, în ceea ce 
priveşte individualismul, Marea Britanie se înscrie cu cel mai mare 
punctaj, spre 100%, în timp ce Portugalia înregistrează în jur de 30%. 
Răspunsul la dimensiunea de masculinitate nu depăşeşte 70% în cazul 
Italiei, la cel mai redus nivel aflându-se Olanda, cu circa 20%. Referitor la 
preocuparea psihologică cu privire la prevenirea incertitudinii, valoarea 
maximă atinsă este de aproape 100% în cazul Greciei, iar cea minimă, de 
aproape 20%, este înregistată de Danemarca. La ultima dimensiune 
comportamentală analizată de Hofstede, şi anume distanţa faţă de putere, 
se observă înregistrarea unui interval de valori de dimensiuni mai reduse, 
fapt care arată că în toate ţările analizate se manifestă oarecum la fel 
această preocupare. Astfel, în Franţa se înregistrează cel mai mare 
procent, în jur de 60%, iar în Danemarca procentul este cel mai redus 
(circa 15%). În acest interval de valori se înscriu celelalte ţări membre, 
care ocupă o plajă de doar 45% faţă de suprafaţa de circa 70% pe care se 
înscriu valorile primei dimensiuni (individualismul), sau a celei de 50% 
corespunzatoare celei de a doua dimensiuni (masculinitatea), sau de 
aproape 80% pentru cea de a treia (prevenirea incertitudinii). 

Populaţia europeană este rezultatul miilor ani de dezvoltare 
culturală, fiind nativ creativă, cu personalitate puternică şi reprezentând 
sub multe aspecte leagănul de unde s-au dezvoltat ideile revoluţionare 
care au schimbat faţa lumii. De aceea se poate considera că modelul de 
leadership eficient al acestei colectivităţi umane nu poate fi decât unul 
dinamic, care să implice şi aspectul carismatic şi cel tranzacţional şi, mai 
ales, pe cel transformator, care presupune moralitate, etică, viziune, curaj, 
forţă şi responsabilitate, valori perene europene care de-a lungul timpului 
au evoluat permanent şi au condus la înflorirea civilizaţiei umane. 
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