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IMPACTUL MODIFICĂRILOR CURSULUI
DE SCHIMB ASUPRA DEFICITULUI DE CONT
CURENT ÎN ROMÂNIA


Cătălina Adriana HÂNDOREANU
Asistent universitar doctor
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Contul curent al Romaniei a înregistrat în ultimii şaptesprezece ani
importante dezechilibre, perioadele în care deficitul a fost foarte mare alternând cu
perioade de deficit mai redus, dar niciodată cu un surplus de cont curent. Lucrarea de faţă
îşi propune să analizeze dacă evoluţia actuală a cursului de schimb şi regimul valutar de
flotare liberă adoptat în prezent pot echilibra contul curent al balanţei de plăţi româneşti;
mai exact, urmăreşte să testeze semnificaţia statistică, direcţia şi viteza de reacţie a
răspunsului balanţei de plăţi la modificările cursului de schimb. De asemenea, sunt
analizate corelaţiile existente între cursul de schimb şi importuri, exporturi şi gradul de
deschidere a economiei. În plus faţă de testarea efectelor pe termen lung, lucrarea
cercetează efectele pe termen scurt, încercând să determine existenţa curbei J, conform
căreia deprecierea monedei duce iniţial la o creştere a deficitului de cont curent, pentru ca
apoi situaţia să se îmbunătăţească, ducând la un surplus. Sensul şi dimensiunile influenţelor
sunt determinate prin regresii estimate prin metoda celor mai mici pătrate.
Cuvinte-cheie: curs de schimb; contul curent al balanţei de plăţi; macroeconomia
pieţei libere; politica monetară; integrarea economică.
Coduri REL: 19I

În procesul de tranziţie la economie de piaţă şi de integrare în Uniunea Europeană,
pe care îl traversează Romania în această perioadă, nivelul cursului de schimb şi corelaţiile
existente între acesta şi balanţa de plăţi externe sunt foarte importante. Lucrarea de faţă îşi
propune să analizeze dacă evoluţia actuală a cursului de schimb şi regimul valutar de flotare
liberă adoptat în prezent pot echilibra contul curent al balanţei de plăţi româneşti; mai exact,
urmăreşte să testeze semnificaţia statistică, direcţia şi viteza de reacţie a răspunsului balanţei
de plăţi la modificările cursului de schimb.
Se poate considera că balanţa contului curent este unul dintre principalii indicatori
macroeconomici ce se referă la la starea unei economii naţionale. Pe de o parte, deficitul de
cont curent reprezintă o reflectare a posibilităţilor de dezvoltare de care dispune o economie,
măsurând resursele care intră în ţară pentru a contrabalansa diferenţa dintre necesarul de
investiţii şi economiile naţionale. Pe de altă parte, dezechilibrul contului curent poate
reflectă un deficit nesustenabil al balanţei economisiri-investiţii naţionale. Este dificil a se
realiza diferenţa dintre un dezechilibru al contului curent care este urmare a creşterii
economice şi unul care este urmarea acumulării de datorii nesustenabile. Diferenţierea este
cu atât mai complicată în cazul economiilor în tranziţie deoarece în cadrul acestora s-au
produs şocuri ce au dus la modificări structurale al căror rezultat a fost un deficit pe termen
lung al contului curent.
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1. Stadiul actual al cercetărilor în domeniu
Existenţa unei relaţii pe termen lung între cursul de schimb şi contul curent este
fundamentală pentru abordarea bazată pe elasticităţi ale determinanţilor contului curent. În
funcţie de elasticitatea importurilor la variaţia cursului de schimb, conform condiţiei
Marshall-Lerner, poate fi îmbunătăţită sau nu balanţa comercială. Evidenţele empirice
privind prezenţa acestei relaţii, precum şi testarea condiţiei Marshall-Lerner rămân
neconcludente. Deşi cercetători precum Cooper, Gylfason şi Risager, Bahmani-Oskooee şi
Himarios demonstrează că deprecierea îmbunătăţeşte balanţa comercială, Laffer, Salant,
Miles, Haynes şi Stone, Rose şi Yellen demonstreză că aceasta nu se întâmplă decât în
anumite ţări şi pentru anumite perioade de timp, demonstrând că nu există o legătură
semnificativă între balanţa comercială şi cursul de schimb.
Existenţa curbei J, cu o fază iniţială de adâncire a deficitului după depreciere, este
descoperită de către Krugman şi Baldwin (1987: pp. 1-43). Cercetarea lor se bazează pe o
analiză de tip VAR, folosind date specifice economiilor europene şi americană, construită pe
baza cercetărilor făcute de Eichenbaum şi Evans, care arată că un şoc monetar negativ
reduce PIB-ul pentru aproximativ jumătate de an, generând aprecierea monedei pentru o
jumătate de an şi generând un surpluds al balanţei comerciale de un an şi jumătate, apoi
urmând deficit commercial.
Pe de altă parte, Moffet (1989: pp. 425-444) nu găseşte nicio evidenţă a existenţei
curbei J pentru economia americană. Aceasta se întâmplă şi în cercetarea realizată de Rose şi
Yellin (1989: pp. 53-58) care folosesc date pentru SUA pe 25 de ani, descoperind că
deprecierea monedei nu duce la deficit commercial pe termen scurt şi nu găsesc nici pe
termen lung o legătură puternică între cursul de schimb şi balanţa comerecială.
Explicaţia teoretică pentru apariţia curbei J este aceea că o depreciere a monedei în
condiţiile unei modificări reduse în nivelul preţurilor creşte preţul relativ al bunurilor
importate şi reduce preţul relativ al bunurilor naţionale exportate. Pe termen scurt, cantitatea
de bunuri importate şi exportate poate fi în mare măsură predeterminată de contractele
comerciale deja semnate, aşa că scăderea valorii bunurilor exportate creează un deficit
comercial. Odată ce noile contracte intră în vigoare, scăderea preţului relativ al bunurilor
naţionale duce la creşterea cantităţii cerute din acestea, rezultând un surplus comercial. În
consecinţă, deprecierea monedei naţionale duce la un surplus comercial.
2. Legătura dintre deficitul de cont curent
şi cursul de schimb
Aprecierea cursului de schimb în termeni reali poate duce la o înrăutăţire a
competitivităţii externe şi asupra balanţei comerciale. Deşi sursa deficitelor de cont curent se
află în dezechilibrul dintre economii şi investiţii, acestea pot deveni nesustenabile dacă sunt
însoţite de aprecierea ratei de schimb. Această apreciere poate duce la un consum excesiv de
bunuri de consum curent importate, dar poate duce şi la creşterea importurilor de bunuri
destinate investiţiilor, ceea ce are un efect viitor benefic asupra economiei.
În cazul economiilor în tranziţie, aprecierea ratei de schimb nu creează întotdeauna
probleme legate de sustenabilitatea contului curent. În primul rând, această apreciere se
poate datora deprecierii accentuate a monedei la începutul perioadei de tranziţie, depreciere
ce a fost urmată de revenirea monedei la echilibrul pe termen lung. În al doilea rând,
aprecierea se poate datora schimbării condiţiilor din economie, ceea ce a dus la o creştere
reală a competitivităţii.
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Legătura dintre aprecierea monedei şi contul curent poat fi studiată prin prisma a
două curente de opinie: opinia nealinierii şi cea fundamentală. Din punctul de vedere al
nealinierii, aprecierea reală este rezultatul alegerii regimului de curs de schimb şi al
influxurilor de capital străin în economie, ceea ce duce la o scădere de competitivitate. Dacă
această opinie este reală, deficitele de cont curent în creştere se datorează aprecierii şi nu vor
putea fi acoperite decât prin deprecierea monedei.
O apreciere a ratei de schimb este foarte probabilă atunci când aceasta este legată de
o altă monedă. În timp ce un curs de schimb fix este modul cel mai rapid de a diminua
inflaţia, un curs de schimb legat de o ancoră nominală nu va aduce inflaţia la nivelul celei
mondiale. Motivele sunt diferite: PPP nu este verificată pe termen scurt deoarece produsele
interne nu sunt perfect substituibile cu cele externe, iar firmele naţionale vor reduce
preţurile, dar nu la nivelul internaţional; presiunea exercitată asupra bunurilor
netranzacţionabile nu va fi la fel de mare ca aceea exercitată asupra bunurilor
tranzacţionabile; inerţia creşterii salariilor este foarte mare, iar atunci când acestea sunt
indexate pe baza inflaţiei, ajustarea se va face pornind de la nivelurile trecute ale inflaţiei
(mai ridicate) şi nu de la cele actuale (mai scăzute). În cazul în care rata de inflaţie nu
converge spre cea internaţională, exporturile devin mai scumpe în comparaţie cu
importurile. Acelaşi fenomen se poate întâlni şi în cazul flotării controlate, ca urmare a
masivelor intrări de capitaluri străine în economie, care pot avea drept cauză optimismul
referitor la realizarea tranziţiei sau ratele de dobândă ridicate.
Punctul de vedere fundamental consideră că aprecierea cursului nu este un semnal
al pierderii de competitivitate, ci se datorează răspunsului la schimbările fundamentale
petrecute în economie. Aprecierea este rezultatul corectării deprecierii anterioare mult prea
mari sau al evoluţiei pozitive a economiei.
3. Caracterizarea condiţiilor economice ale României
România a avut până în anul 1989 un excedent de cont curent (care în anul 1989 se
cifra la 3,3% din PIB). Tranziţia la economia de piaţă a fost asociată cu o puternică
deteriorare a contului curent al balanţei de plăţi. Astfel, în anul 1990, rapida creştere a
importurilor, corelată cu o şi mai rapidă scădere a nivelului exporturilor (datorată în mare
parte faptului că până în acel moment partenerii de schimb ai României erau ţările din fostul
bloc comunist) a dus la apariţia unui deficit de cont curent de 8,5% din PIB.
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Figura 1. Deficitul de cont curent în perioada 1990-2006 (milioane dolari SUA)
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Deprecierea reală a leului din 1999, acordarea de statul român a unor stimulente
sub formă de bonificaţii de dobândă pentru creditele utilizate în producţia de export, dar şi
creşterea cererii de importuri a Europei Occidentale au determinat înregistrarea în anul 1999
a celui mai redus deficit de cont curent de după 1989. Începând din anul 2001, România a
înregistrat un trend de creştere a deficitului de cont curent.
În perioada ianuarie-august 2007 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un
deficit de 10,23 miliarde de euro, influenţa determinantă asupra soldului contului curent
având-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 10,86 miliarde euro, fiind mai mare cu
69% faţă de ianuarie-august 2006. Creşterea deficitului de cont curent a început astfel să se
tempereze după ce în primele şase luni ale acestui an contul curent al balanţei de plăţi
înregistrase un deficit de peste 7,8 miliarde de euro, în creştere cu peste 108% faţă de
aceeaşi perioadă a anului trecut. Dacă autorităţile vedeau un salt de doar 1,2% în 2007,
Comisia Naţională de Prognoză merge acum pe unul de 3,1%, iar FMI chiar 3,7%. Astfel,
potrivit prognozei preliminare de toamnă pe termen scurt, elaborata de CNP, deficitul de
cont curent al balanţei de plăţi va urca la 13,4% din PIB în 2007, de la 10,3% din PIB în
2006, iar în 2008 acesta ar trebui să atingă 13,3% din PIB.
Într-o economie de piaţă, politica comercială reprezintă una din pârghiile prin care
autorităţile publice influenţează indirect alocarea resurselor. Ea se referă, în mod distinct, la
politica de import şi la aceea de export. Pe măsura globalizării schimburilor şi a integrării
internaţionale a economiilor naţionale, politica comercială a avut un rol important, politicile
de export şi import fiind la început discreţionare. Cu timpul, autorităţile naţionale şi-au
restrâns posibilitatea de a împiedica importurile şi de a stimula exporturile.
Prin măsurile adoptate de autorităţile române, politica din domeniul comercial a
condus la agravarea dezechilibrului extern, prin stimularea importurilor şi limitarea
exporturilor, pe principiul că astfel se câştigă timp pentru o restructurare a economiei şi că
prin preţul mai scăzut al importurilor se reduc presiunile inflaţioniste. Totuşi, în momentul
în care deficitul extern a devenit nesuportabil datorită finanţării externe slabe, echilibrarea
s-a produs prin pârghia cursului de schimb.
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Figura 2. Evoluţia importurilor şi exporturilor în perioada ianuarie 1994 – august 2007

Structura importurilor pe grupe de mărfuri, caracterizată de o pondere importantă a
componentei nesubstituibile (materii prime, energie), a făcut ca cererea la import să aibă o
elasticitate redusă faţă de preţ, mai mult chiar, pe prima parte a perioadei de tranziţie,
elasticitatea importurilor faţă de cursul de schimb este pozitivă (o creştere a cursului are ca
efect o creştere a importurilor), aceasta datorându-se faptului că majoritatea importurilor
sunt fie destinate producţiei în lohn sau sunt materii prime destinate industriei energetice.
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Analiza evoluţiei exporturilor trebuie pusă în corelaţie cu disponibilul de capacitate
de producţie pentru export şi cu capacitatea de absorbţie a pieţei externe. Datorită faptului că
economia românească este expusă fluctuaţiilor preţurilor de pe piaţa internaţională, impactul
asupra balanţei de plăţi externe (prin componenta comercială) a fost inconstant.
O caracteristică a soldului contului curent al României este aceea că, pe întreaga
perioadă de după 1990, s-au înregistrat deficite mai mici decât deficitul balanţei comerciale.
Între sursele „rulate” pe componentele de „bunuri FOB” şi „servicii” stabile de finanţare a
deficitelor , remarcăm tendinţa crescătoare în ultimii ani a transferurilor românilor plecaţi la
muncă în străinatate către propriile familii. Astfel se consolidează tendinţa vizibilă în ultimii
ani: românii plecaţi în străinătate – de acum nu numai cei din diaspora, ci tot mai mult cei
plecaţi la muncă temporară – finanţează deficitul extern al României prin trimiterea către
rude a unei părţi semnificative a valutei câştigate de ei acolo. Odată cu încheierea
acordurilor dintre ţara noastră şi alte ţări europene referitoare la libertatea cetăţenilor români
de a lucra în condiţii de legalitate pe teritoriul altor state, transferurile curente au cunoscut
un trend puternic ascendent de la an la an, sumele astfel intrate în ţară, care au ajuns la
aproximativ 4500 milioane de euro în 2006 contribuind la echilibrarea deficitului de cont
curent. Pentru România, acest aspect a devenit cu atât mai important, odată cu aderarea la
UE, moment în care libera circulaţie a dus la o migrare a forţei de muncă spre această piaţă.
În plus, din 2007, nivelul fondurilor structurale atrase va spori, ceea ce va genera un adaos la
excedentul balanţei transferurilor curente.
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Figura 3. Transferurile curente nete în perioada 1990-2006 (milioane dolari SUA)

O a doua sursă majoră de finanţare a deficitului contului curent se găseşte în
volatilele investiţii de portofoliu, posibile odată cu apariţia pieţei româneşti de capital.
Finanţarea cea mai importantă pentru România a venit însă în toată această perioadă de la
organismele financiare internaţionale şi marii creditori bilaterali – categorii de datorie
„ieftină” şi cu scadenţe lungi – vezi banii Băncii Mondiale pe proiecte de infrastructură,
sănătate etc., ca şi prin câteva ieşiri (timide, e adevarat) pe piaţa internaţională privată datorie „scumpă” şi doar pe scadenţă medie. În ultimii doi ani se remarcă, însă, un trend
ascendent al datoriei pe termen scurt, al cărei ritm de creştere este cu aproape 10 puncte
procentuale mai ridicat decât al celei pe termen mediu şi lung; aceasta în timp ce investiţiile
străine directe au „preluat ştafeta” de la împrumuturile pe termen lung ca principal finanţator
al deficitului de cont curent începând cu anul 1997 şi asta nu poate decat să ne bucure, având
în vedere că în acest fel viitoarele fonduri masive aşteptate de la UE, şi Banca Mondială
(pentru pregatirea de aderare şi investiţii în infrastructură) vor fi oarecum „libere de
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presiunea” de a contrabalansa un deficit, dând marjă mai mare de manevră guvernului şi
BNR în derularea politicilor economice şi monetare specifice.
4. Analiza empirică a corelaţiilor existente între cursul de schimb
şi balanţa de plăţi
Pentru estimarea relaţiei dintre cursul de schimb şi contul curent în cazul
României, precum şi a relaţiei dintre contul curent şi exporturi şi importuri am folosit serii
de date lunare pe perioada ianuarie 1994 – iulie 2006. Au fost centralizate date referitoare la
contul curent al balanţei de plăţi (CAD), exporturi (EXPO), importuri (IMPO), producţia
fizică şi cursul de schimb mediu lunar ROL/USD (RERUSDROL). Producţia fizică este
folosită ca un proxy pentru PIB deoarece pentru acesta nu sunt disponibile date lunare. Prin
raportarea exporturilor la importuri s-a determinat indicatorul denumit gradul de acoperire a
importurilor prin exporturi (ACOP), iar prin raportarea sumei importurilor şi exporturilor s-a
determinat gradul de deschidere (OPEN). Pentru lunile ianuarie şi februarie 1997 a fost
introdusă o variabilă dummy ce ia valoarea 1 pentru aceste două luni şi zero în rest.
Variabila dummy a fost introdusă pentru atenuarea perturbaţiilor induse de liberalizarea
pieţei valutare în ianuarie 1997.
Corelaţia dintre gardul de acoperire a exporturilor prin importuri şi cursul de schimb
Tabelul 1
Dependent Variable: ACOP
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1994:02 2006:07
Included observations: 150 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 8 iterations
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
RERUSDROL
1.463.552
3.945.002
3.709.890
C
-6.654.572
1.815.549
-3.665.322
AR(1)
0.293764
0.078690
3.733.163
R-squared
0.410195
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.399449
S.D. dependent var
S.E. of regression
0.077917
Akaike info criterion
Sum squared resid
0.892457
Schwarz criterion
Log likelihood
1.714902
F-statistic
Durbin-Watson stat
1.916785
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots
.29

Prob.
0.0003
0.0003
0.0003
0.809786
0.087084
-2.246536
-2.186323
1.956093
0.000000

Statistica R-pătrat măsoară acurateţea cu care variabila dependentă este estimată de
variabilele explicative, respectiv măsoară partea din evoluţia variabilelei dependente care este
explicată de către variabilele independente. Pentru date lunare, se consideră că un R-pătrat mai
mare decât 0,2 este caracteristic unei ecuaţii bine specificate, ceea ce denotă că ecuaţia este bine
specificată, valoarea lui R-pătrat fiind 0,410195. F-statistic reprezintă ipoteza că toţi coeficienţii
regresiei sunt egali cu zero. Valoarea relativ mare a testului, asociată cu probabilitatea zero a
acestuia duc la respingerea ipotezei nule. Termenul AR(1) a fost introdus pentru corectarea
corelaţiei din reziduuri, a cărui existenţă ar fi alterat rezultatele estimării.
Este de remarcat aici relaţia pozitivă existentă între deficitul de cont curent şi gradul
de acoperire a importurilor prin exporturi. Mărirea gradului de acoperire este echivalentă cu
o creştere în volumul exporturilor sau o diminuare a volumului importurilor. Oricare dintre
cele două situaţii va avea ca efect intrări de fluxuri de capital în ţară. Rezultatul firesc al
acestor capitaluri suplimentare este aprecierea monedei, deci, pe termen lung, deficitul de
cont curent se va adânci. Deşi poate părea un pic contradictoriu, acest rezultat este datorat şi
corelaţiei pozive care există la nivelul economiei româneşti între cursul de schimb şi
importuri şi exporturi, aşa cum rezultă şi din Tabelele 2 şi 3.
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Elasticitatea exporturilor faţă de cursul de schimb
Tabelul 2
Dependent Variable: EXPO
Method: Least Squares
Included observations: 150 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 10 iterations
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
RERUSDROL
42.04323
33.41273
1.258300
C
195.4702
153.5649
1.272884
AR(1)
0.979666
0.018377
53.30852
R-squared
0.962548
Mean dependent var

Prob.
0.0210
0.0205
0.0000
1.363268

Adjusted R-squared

0.962038

S.D. dependent var

0.722348

S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.140740
2.911751
8.280028

Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic

-1.064004
-1.003791
1.889013

Durbin-Watson stat
Inverted AR Roots

2.066.740
.98

Prob(F-statistic)

0.000000

Aşa cum era de aşteptat, rezultatele obţinute din realizarea regresiei confirmă
corelaţia puternic pozitivă existentă între volumul exporturilor şi cursul de schimb, corelaţie
care este relevată de reprezentarea grafică a celor două variabile.Valoarea coeficientului de
determinare reflectă gradul de explicare a evoluţiei exporturilor de către cursul de schimb.
Prin studierea rezultatelor obţinute în urma realizării estimărilor, se remarcă
influenţa deosebit de puternică a cursului de schimb asupra evoluţiei exporturilor, mai mult
de 96% din nivelul exporturilor fiind determinat în funcţie de nivelul ratei de schimb.
Această situaţie este datorată faptului că produsele româneşti nu au o suficientă tradiţie pe
pieţele de desfacere vest-europene (pieţe către care sunt orientate vânzările externe de
produse ale ţării noastre după desfiinţarea relaţiilor de tip CAER), iar principala motivaţie de
consum a acestor produse este avantajul dat de preţ; odată cu dispariţia acestui avantaj şi
cererea pentru produsele româneşti este puternic diminuată.
Elasticitatea importurilor faţă de cursul de schimb
Tabelul 3
Dependent Variable: IMPO
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1994:02 2006:07
Included observations: 150 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 13 iterations
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
RERUSDROL
-138.4258
57.67032
-2.40029
C
639.0489
265.2953
2.408821
AR(1)
0.948282
0.029711
31.91739
R-squared
0.938293
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.937453
S.D. dependent var
S.E. of regression
0.245076
Akaike info criterion
Sum squared resid
8.829155
Schwarz criterion
Log likelihood
-0.397576
F-statistic
Durbin-Watson stat
2.054875
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots
.95

Prob.
0.0176
0.0172
0.0000
1.713508
0.979940
0.045301
0.105514
1117.614
0.000000

15

România în UE. Calitatea integrării. Creştere. Competenţă. Ocupare

16

În cazul importurilor, elasticitatea faţă de cursul de schimb este negativă, o creştere
a cursului de schimb ducând la o scădere a importurilor, datorită scumpirii bunurilor aduse
din exterior. Aceste rezultate sunt consistente cu rezultatele empirice pentru alte economii.
Asemeni cazului exporturilor, şi pentru importuri variaţia cursului de schimb reprezintă cel
mai important factor de influenţă, determinând aproape 94% din evoluţia variabilei.
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Figura 4. Evoluţia importurilor şi a cursului real de schimb

În prima parte a intervalului analizat, corelaţia dintre importuri şi cursul de schimb
era pozitivă (creşterea cursului ducând la creşterea importurilor). Această situaţie
neobişnuită se datorează faptului că exporturile depindeau în mare măsură de importuri, fie
datorită ponderii mari a producţiei în lohn care se realiza în ţara noastră, fie datorită
importurilor de petrol şi gaze naturale, importuri cu o elasticitate foarte scăzută faţă de
cursul de schimb. Gradul crescut de rigiditate a importurilor în această perioadă se reflectă şi
în valoarea mai redusă a statisticii R-pătrat. Dacă pentru întregul interval analizat gradul de
influenţă a cursului de schimb asupra importurilor depăşeşte 90%, pentru intervalul cuprins
între anii 1994-2001, influenţa se reduce la doar 66,29% datorită dependenţei economiei
româneşti faţă de produsele importate.
Elasticitatea importurilor faţă de cursul de schimb în perioada 1994-2001
Tabelul 4
Dependent Variable: IMP
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1994:02 2001:09
Included observations: 92 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 9 iterations
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

RERUSDROL
C
AR(1)

15.59030
-71.31345
0.802475

16.71123
76.92971
0.061741

0.932924
-0.926995
12.99748

0.0353
0.0356
0.0000

0.662900
0.655325
0.065854
0.385975
121.2511
2.222659

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

16

0.442705
0.112171
-2.570677
-2.488445
87.50850
0.000000
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În ceea ce priveşte corelaţia dintre contul curent şi cursul de schimb, aceasta este
evidenţiată de Tabelul 5. O scădere a cursului de schimb se traduce printr-o apreciere a
monedei al cărui prim efect este acela de scădere a exporturilor, deci de deteriorare a
contului curent, respectiv de mărire a deficitului. Această relaţie este consistentă cu
modelele de tip Mundell-Fleming referitoare la economiile deschise şi, de asemenea, cu
rezultatele parţiale obţinute anterior în cazul analizei componentelor contului curent,
respectiv a importurilor şi exporturilor.
Corelaţia dintre cursul de schimb şi contul curent
Tabelul 5
Dependent Variable: CAD
Method: Least Squares
Included observations: 149 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 3 iterations
Variable
Coefficient
RERUSDROL
-1.040.380
C
-4.790.398
AR(1)
0.350924
R-squared
0.598439
Adjusted R-squared
0.592938
S.E. of regression
0.201297
Sum squared resid
5.915981
Log likelihood
2.893669
Durbin-Watson stat
1.894897
Inverted AR Roots
.35

Std. Error
t-Statistic
1.122.567
-9.26786
5.166.253
-9.27248
0.077809
4.510044
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000
-0.234724
0.315505
-0.348144
-0.287661
1.087906
0.000000

Este de remarcat valoarea redusă a statisticii R-patrat, ceea ce înseamnă că deficitul
de cont curent mai este influenţat şi de alţi factori decât cursul de schimb. O explicaţie
pentru acest rezultat este dată de deosebita importanţă pe care o au în cadrul contului curent
al României transferurile curente de bani de la nerezidenţi către rezidenţi. Aceste transferuri,
pe majoritatea intervalului analizat, au avut rolul de a echilibra balanţa comercială,
diminuând deficitul contului curent.
5. Concluzii
Contul curent al Romaniei a înregistrat în ultimii 17 ani importante dezechilibre,
perioadele în care deficitul a fost foarte mare alternând cu perioade de deficit mai redus, dar
niciodată cu un surplus de cont curent. Această situaţie este una specifică economiilor în
tranziţie, în care restructurarea economiei naţionale a impus apelarea la importuri în cantităţi
însemnate, pentru satisfacerea nevoilor de consum ale populaţiei şi pentru schimbarea
structurii economiei naţionale (importuri de utilaje), astfel încât aceasta să devină
competitivă. Pentru a contribui efectiv la echilibrarea contului curent, evoluţia cursului de
schimb trebuie încadrată într-un program coerent de ajustare macroeconomică. Astfel, se
impune eficienţa utilizării cursului ca instrument de politică macroeconomică, alături de
celelalte instrumente şi mecanisme ale politicilor monetare şi fiscale.
Principalul obstacol cu care m-am confruntat în realizarea acestui capitol este
referitor la folosirea datelor lunare în realizarea estimărilor, datorită lipsei unor serii de timp
suficient de lungi, astfel încât să se poată realiza o analiză econometrică pertinentă. Contul
curent nu este un indicator lunar, ci unul anual, care reflectă situaţia schimburilor realizate
de o ţară pe parcursul întregului an; din acestă cauză, indicatorul prezintă fluctuaţii foarte
mari de la o lună la alta.
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SERVICIILE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ
DIN PERSPECTIVA UE


Alice Magdalena CHIŢU (SOARE)
Doctorand
FISE Electrica Serv SA-SISE Electrica Transilvania Sud,
Adelina Roxana CHIŢU
Doctorand
Europharm SA Braşov
Rezumat. Piaţa serviciilor este locul în care nevoile de consum pentru servicii apar
sub forma cererii (cumpărare) iar producerea acestora sub forma ofertei de servicii
(vânzare).
Serviciile au o importanţă crucială pentru piaţa internă comună a UE deoarece
acestea reprezintă între 60%-70% din activitatea economică a UE şi aproximativ acelaşi
procent faţă de forţa de muncă ocupată a UE.
Principiul care guvernează piaţa internă a serviciilor în cadrul UE denumit
generic “Principiul libertăţii fundamentale”, este reglementat prin Tratatul Comunităţii
Europene, potrivit acestui principiu, organizaţiile cu sediul în un stat membru UE are
libertatea de a se stabili şi furniza servicii pe teritoriul altor state membre.
În economia de piaţă, sfera de intervenţii a statului e din ce în ce mai redusă,
aceasta este esenţa unei economii de piaţă care se autoreglează şi funcţionează prin
propriile reguli indiferent dacă principalul obiectiv este forţa de muncă sau serviciile
existente.
Cuvinte-cheie: piaţa serviciilor, Uniunea Europeană, forţa de muncă, PIB.
Coduri REL: 9B, 12I, 13A, 20A.

Mult timp activitatea de servicii nu a fost recunoscută, serviciile fiind neglijate de
economişti şi încadrate în sfera neproductivă, astfel că teoria economică a acordat prea
puţină atenţie serviciilor determinanând o rămânere în urmă a teoriei şi a clasificărilor
conceptuale comparativ cu amploarea practică a serviciilor.
În societatea contemporană, a cărei evoluţie este marcată de tendinţele de globalizare
a economiei şi pieţelor, performanţele în orice domeniu de activitate sunt determinate din
ce în ce mai mult de abordarea unei viziuni integratoare asupra fenomenelor economice şi
sociale.
Astfel analiza pieţei privind serviciile a arătat ca numai serviciile pot crea locuri de
muncă în număr suficient pentru a rezolva sau limita problema şomajului. Sectorul terţiar nu
este „îngrădit” decât de reglementări care sunt repuse în discuţie în cadrul procesului de
liberalizare a schimburilor internaţionale iar oferta de servicii diferenţiate şi adaptate la
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cerere reprezintă un element esenţial la competitivităţii întreprinderii, oricare ar fi domeniul
lor de activitate.
Rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială se referă la contribuţia lor în
cadrul creşterii economice pe de o parte şi la creşterea calităţii vieţii pe de altă parte,rolul
serviciilor fiind în primul rând ilustrat prin contribuţia la procesul creşterii economice. Se
poate afirma că serviciile sunt o consecinţă a dezvoltării economice, influenţând la rândul
lor procesul creşterii economice prin contribuţia pe care o aduc la divesificarea producţiei
materiale şi la ridicarea nivelului de pregatire al forţei de muncă.
Dezvoltarea şi diversificare serviciilor depinde de creşterea economică în general şi de
producţia bunurilor, în special, ele apărând ca o consecinţă a progresului economico-social.
Este cunoscut faptul că dezvoltarea economică şi socială a impus apariţia unui mod
de viaţă specific civilizaţiei industriale ce a determinat concentarea populaţiei în zonele
urbane, modificări înregisrtându-se şi în structura pe profesii şi atragerea femeilor în
activitatea economică cât şi în modificarea structurii consumului populaţiei.
Dat fiind faptul ca transporturile, comertul si comunicatiile sunt considerate
principalele ramuri ale serviciilor, analiza balantei fortei de munca a anilor 2005, 2006 si
2007 a evidentiat faptul ca in in aceste sectoare se inregistreaza cresteri semnificative ale
populatiei active de la an la an, dar si o mentinere a proportiilor populatiei active de sex
feminin comparativ cu cea masculina din acelasi domeniu. Ramurile unde femeile au avut si
continua sa aiba un nivel scazut, in ocuparea cu forta de muca este cel al comunicatiilor si
transportului, la polul opus situandu-se serviciile medicale, hoteluri si restaurante.
Aceste modificari au determinat la rândul lor apariţia şi dezoltarea de servicii care
să satisfacă aceste noi solicitări, contribiund la creşterea calităţii vieţii.
Calitatea vieţii este un concept complex, care vizează atât latura materială a vieţii
oamenilor cât şi cea spirituală, calitatea relaţiilor umane, precum şi perceperea subiectivă a
tuturor acestor elemente de către individ.
Calitatea vieţii este greu de cuantificat cu ajutorul unui singur indicator sintetic, de
aceea se utilizează mai mulţi indicatori parţiali cum ar fi indicatori economici sau indicatori
socio-demografici.
Dintre indicatorii economici, PNB/loc este cel mai semnificativ, dar el reflectă mai
ales latura cantitativă a bunăstării naţionale.
Consumul de servicii este un element important al calităţii vieţii, observandu-se
inca din trecut că, aveam situaţia în care cu cât veniturile familiilor au fost mai ridicate, cu
atât partea cheltuielilor pentru mărfurile alimentare a fost mai mică, iar partea serviciilor
(considerate la acea vreme ca şi cheltuieli accesorii) în consumul total al familiilor, a
crescut. În ţările dezvoltate, puternic industrializate unde se manifestă economia de piaţă,
analiza coeficienţilor bugetari, adică a părţii relative a cheltuielilor pentru bunuri şi servicii
în consumul familiilor, arată tendinţa de creştere a ponderii cheltuielilor pentru servicii.
Putem aprecia că dezvoltarea serviciilor este dependentă de dezvoltarea economicosocială de ansamblu a unei ţări, ea contribuind la această dezvoltare, dar fiind şi un efect al ei.
Cercetarea legăturilor, interdependenţelor, ce există între indicatorii care exprimă
dezvoltarea economico-socială de ansamblu şi cei care exprimă dezvoltarea serviciilor, se
poate face cu ajutorul coeficienţilor de corelaţie statistică si a coeficienţilor de corelaţie a
rangurilor Spearman şi Kendall.
Daca luăm în considerare datele anilor 2005 si 2006 privind evoluţia PIB(x) şi a
ponderii populaţiei ocupate în servicii (y), se cercetează legătura între cei doi indicatori, cu
ajutorul coeficientului de corelaţie statistică.
Anul
2005
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x
254.388,8

y
34,06

xy
866.4482,5

x2
64.713.661.565,44

y2
1.160,08
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∑

303.284,0
557.672,8

35,80
69,86
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10.857.567,2
19.522.049,7

91.981.184.656,00
156.694.846.130,44

1.281,64
2.441,72

Înlocuim în formula coeficienţilor de corelaţie statistică r,
⇒ r = 85.077,6 / 85.111,35
⇒ r = 0,99
Deci între cei doi indicatori există o legătură puternică şi directă intrucat, daca r se
apropie de + 1, atunci legătura dintre cei doi indicatori este puternică şi directă (în acelaşi sens).
Daca r se apropie de – 1 atunci indicatorul independent influenţează puternic şi în
sens invers, indicatorul dependent, in timp ce daca r se apropie de 0, atunci legătura între cei
doi indicatori este considerata redusă.
Se pune problema urmaririi intensitatii legaturii dintre PIB / loc cum influenţează
în acelaşi sens ponderea PIB creat în domeniul serviciilor.
Nr.crt.

Ţara
1
2
3
4
5

x
( euro)
114,2
81,4
65,7
39,5
38,7

Germania
Cehia
Ungaria
Romania
Bulgaria

y
%
22,8
17,2
23,4
13,8
15,8

rx

ry

d2

1
2
3
4
5

2
3
1
5
4

1
1
4
1
1
8

∑

Pentru a calcula coeficientul de corelaţie a rabgurilor Kendall, se ordonează datele
conţinute în tabel, descrescător, în funcţie de rangul lui x ( 1 este rangul cel mai mare).
rx

Ţara
1
2
3
4
5

Germania
Cehia
Ungaria
Romania
Bulgaria
n

n

i =1

i =1

S = ∑ Pi − ∑ Q i

K=

2⋅S
n ⋅ (n − 1)

x
114,2
81,4
65,7
39,5
38,7

S = 7-3

y
22,8
17,2
23,4
13,8
15,8

ry
2
3
1
5
4

Pi
3
2
2
0
0
∑=7

Qi
1
1
0
1
0
∑=3

deci S = 4

K = 8 / 20

deci K = 0,4

Aşadar rezultatele: 0,6 şi 0,4 indică o legătură directă şi destul de puternică între cei
doi indicatori, respectiv, modificarea PIB / loc influenţează în acelaşi sens ponderea PIB
creat în domeniul serviciilor.
În toate situatiile statul intervine pentru a se putea asigura, cel putin partial, accesul
tuturor cetatenilor la aceste servicii. Modalitatile de interventie sunt foarte diferite.
Expresia serviciu de interes economic general folosita în Uniunea Europeana (U.E),
priveste serviciile de natura economica, subordonate obligatiilor serviciilor publice în baza
interesului general.
Serviciile au o importanţă crucială pentru piaţa internă comună a UE, deoarece
acestea reprezintă între 60% şi 70% din activitatea economică a UE-25 şi aproximativ
acelaşi procent din forţa de muncă ocupată a UE-25.
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Principiul care guvernează piaţa internă a serviciilor a fost denumit generic
„principiul libertăţii fundamentale” şi a fost reglementat prin Tratatul Comunităţii Europene.
Potrivit acestui principiu, companiile cu sediul într-un stat membru au libertatea de a se
stabili şi furniza servicii pe teritoriul altor state membre.
Unul din cele mai importante acte ale UE, directiva serviciilor, aprobata de
Parlamentul European in anul 2006 ce are ca obiectiv facilitarea serviciilor trans-frontaliere,
prin inlaturarea obstacolelor din calea liberei circulatii a serviciilor pe piata interna si
facilitarea, prestatorilor de servicii, stabilirea activitatii profesionale in strainatate, intr-un
Stat Membru.
Principiul crucial „ al tarii de origine” a fost abandonat, in locul sau se afla o clauza care
are titlul „ libertatea de a furniza servicii” prin care se asigura servicii pe teritoriul tarii respective.
Printre serviciile acoperite de directiva, figureaza serviciile specifice intreprinderilor
(consiliere de management , servicii de publicitate) si servicii pentru consumatori.
Serviciile de interes economic general cum ar fi aprovizionarea cu gaze, apa, curent
electric, acestea sunt acoperite de dispozitiile referitoare la libertatea de stabilire.
Directiva nu afecteaza domenii deja reglementate si alte dispozitii legale ale uniunii,
unele profesii sunt acoperite de directiva, insa se subordoneaza mai degraba reglementarilor
sectoriale in vigoare.
O piedica in calea dezvoltarii serviciilor, pentru populatie in special, a fost legata de
nivelul redus al puterii de cumparare, intrucat la ora actuala multe tarife ale serviciilor sunt
inca mult mai mari decat posibilitatile medii pe care le are o familie care are ca prioritate
acordarea celei mai mari parti a venitului pe alimente, imbracaminte, intretinere.
În economia de piaţă sfera intervenţiei statului este din ce în ce mai redusă.
Previziunea modificărilor structurale prin utilizarea lanţurilor lui Markov în analiza
cererii de servicii, permite analiza şi previziunea evoluţiei şi structurii serviciilor pe termen scurt
(pentru anul n+1), în condiţiile în care se cunosc structurile acestora pe n ani anteriori.
Pentru a analiza şi previziona modificările structurale ale unui indicator (structura
populaţiei ocupate pe sectoare ale economiei, structura cheltuielilor de consum, structura
contribuţiei sectoarelor la crearea PIB), se utilizează o serie de metode statistice: metoda
indicelui mediu de dinamică, metoda ritmului mediu, metoda trendului liniar, exponenţial
sau parabolic, dar şi metoda lanţurilor lui Markov.
Structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor din România a evoluat astfel:
Anul
2004
2005
2006

cheltuieli cu produsele
alimentare
(a)
49.6
47.2
46.4

cheltuieli cu produsele.
nealimentare
(na)
27.6
28.8
29.7

cheltuieli cu servicii
(s)
22.8
24
24.9

Se doreste realizarea unei previziuni în structura cheltuielilor pe anul 2007
Calcularea matricelor de tranziţie
Se calculează n-1 matrici de tranziţie, unde n este numărul de ani pentru care există date.
Prima matrice de tranziţie evidenţiază modificările în structura cheltuielilor de
consum în 2004 faţă de 2005.
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A
A

NA
49.6

NA

-2.4

S

-

S

2004

-

-

28.8

1.2 27.6

-

2005 47.2

23

49.6

22.8

22.8

28.8 24

100

Din rezultatele obţinute se evidenţiază faptul că ponderea cheltuielilor cu produsele
alimentare a scăzut în 2005 faţă de 2004 cu 2,4%, iar ponderea cheltuielilor cu serviciile a
crescut în 2005 faţă de 2004 cu 1,2% în timp ce cheltuielil cu produsele nealimentare care au
crescut cu 1,2%.
Matricea a doua:
A
A

47.2

NA

S

2005

-

-

47.2

NA

-1.8

29.7

0.9

28.8

S

-

-

2006 45.4

24

24

29.7 24.9 100

În 2006 faţă de 2005 ponderea cheltuielilor cu produsele alimentare a scăzut cu
1,8%, ponderea cheltuielilor cu serviciile a crescut cu 0,9%, iar ponderea cheltuielilor cu
produsele nealimentare a crescut cu 0,9%.
Pentru a deveni un stat membru al Uniunii Europene, România a trebuit să
îndeplinească criteriile de aderare stabilite la Copenhaga şi să se alinieze la legislaţia şi
politicile Uniunii Europene (ceea ce cunoastem sub denumirea de Aquis comunitar).
Negocierile de aderare au stabilit condiţiile în care Aquis-ul comunitar este aplicat în
România, înainte şi după aderare (în toată perioada de tranziţie stabilită în timpul negocierilor –
ceea ce semnifică exceptarea temporara de la aplicarea anumitor exigente ale legislatiei europene)
şi maniera în care România va participa la instituţiile şi la bugetul Uniunii.
Piaţa unică europeană constă în circulaţia liberă a populaţiei, bunurilor, serviciilor şi
a capitalului în ţările membre ca şi când ar circula într-o singură ţară.
Crearea pieţei unice reprezintă esenţa uniunii. Piaţa unica s-a realizat prin adoptarea
de către instituţiile UE si tarile membre a numeroase Directive prin care au fost eliminate
barierele tehnice, legale, birocratice, culturale şi protecţioniste ale statelor membre şi s-a
instituit comerţul liber şi mişcarea liberă în cadrul uniunii.
Potrivit Comisiei Europene, din 1993, piaţa unică a creat peste 2,5 milioane de
locuri de muncă şi a adus ţărilor membre venituri suplimentare de peste 800 miliarde euro.
Eliminarea obstacolelor şi deschiderea pieţelor naţionale a condus la creşterea competiţiei
între firme în beneficul consumatorilor, care au o ofertă mai mare de servicii la preţuri mai
mici, pentru ca nu trebuie uitat ca serviciile sunt considerate ca fiind activitatile cele mai
profitabile ale unei economii.
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TENDINŢE ŞI PERSPECTIVE ÎN EVOLUŢIA
ACTIVITĂŢII BANCARE EUROPENE
(CAZ SPECIAL: ROMÂNIA)
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Universitatea din Piteşti
Rezumat. După o perioadă de tranziţie în care sistemele bancare din ţările Europei
Centrale şi de Est au fost, în mare parte, restructurate şi privatizate, în prezent se găsesc într-o
etapă nouă, caracterizată printr-o mai mare integrare cu sistemele bancare din ţările europene
dezvoltate. Sistemele financiare din ţările Europei Centrale şi de Est se bazează însă pe sectorul
bancar în măsură mai mare decât sistemele financiare din ţările europene dezvoltate. Statisticile
efectuate înainte de primul val de aderare la Uniunea Europeană au scos în evidenţă şi o altă
deosebire esenţială, respectiv ponderea pe care capitalul străin o deţinea în ansamblul capitalului
bancar în ţările Europei Centrale şi de Est.
O tendinţă importantă la nivel internaţional o reprezintă constituirea de
grupuri bancare. In ultimii ani, numărul conglomeratelor financiare a crescut
semnificativ şi în România, acestea îmbrăcând forma grupurilor bancare, ce
cuprind, în principal, filiale bancare, societăţi de valori mobiliare şi societăţi de
leasing. Avantajele concentrării sunt foarte clare, deoarece este bine cunoscut faptul că,
în perioade de tranziţie, băncile mici sunt foarte vulnerabile. Alături de concentrare, o
altă realitate a sistemului bancar românesc este segmentarea activităţii desfăşurate de
societăţile bancare, care s-a suprapus peste natura sau provenienţa capitalului social
bancar.
Coduri REL: 10B, 11B, 11C, 20E.


În trecut băncile din zona euro au fost principalii furnizori de servicii financiare pe
pieţele naţionale care erau fragmentate şi protejate. Când barierele dintre pieţele naţionale şi locale
au dispărut băncile europene au realizat că regulile jocului se vor schimba, că noua realitate
implică noi presiuni. Instituţiile financiare au reacţionat în diverse moduri la aceste evoluţii ale
mediului concurenţial, în general marile instituţii repoziţionându-se pe noua piaţă prin crearea de
noi activităţi şi sau prin extinderea lor pe plan geografic. Ele au simţit astfel de la început nevoia
să-şi mărească dimensiunile şi stabilitatea pentru a face faţă din ce în ce mai bine la competiţia
care există în domeniul serviciilor financiare la scară globală.
În prezent se observă că una dintre cele mai importante caracteristici ale activităţii
bancare este internaţionalizarea. Restructurarea sistemelor bancare din Europa Centrală şi de
Est a creat premizele ca băncile străine să-şi extindă activitatea în această parte a Europei.
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Printre motivele care au determinat băncile străine să investească în zonă se numără menţinerea
clientelei din ţara de origine, dar şi obţinerea unor profituri importante ca urmare a
posibilităţilor de creştere pe care le prezintă sistemelor bancare menţionate.
Pe lângă avantajele pe care le prezintă dezvoltarea activităţii bancare europene şi
intensificarea legăturilor dintre băncile situate în ţări diferite, se ridică o serie de probleme
privind riscurile bancare şi creşterea vulnerabilităţii sistemului bancar internaţional.
În acest proces global a fost inclusă şi România unde după 2000 sistemul bancar a fost
supus unor ample restructurări care au creat premisele ca băncile străine să efectueze şi
investiţii şi în ţara noastră.
Este binecunoscut faptul că la începutul tranziţiei către economia de piaţă, sistemele
bancare din ţările Europei Centrale şi de Est au suferit modificări fundamentale. Sistemul
monobancă a fost desfiinţat şi s-a instaurat sistemul bancar pe două niveluri, format din banca
centrală, cu funcţii specifice (în domeniul implementării politicii monetare şi de credit, emisiunii
monetare, supravegherii, sistemului de plăţi, monitorizării cursurilor valutare etc.) şi bănci
comerciale. Cea mai mare parte a băncilor comerciale care s-au desprins din băncile centrale au fost
restructurate, recapitalizate şi privatizate, iar multe bănci private au primit autorizaţia de
funcţionare. Însa din cauza faptului că, iniţial, licenţa de funcţionare a băncilor a fost acordată,
uneori, cu usurinţă, iar procesul de supraveghere a fost relaxat, au apărut o serie de crize bancare.
Ulterior, întărirea activităţii de supraveghere a băncilor comerciale, precum şi procesul de
consolidare şi lichidare a instituţiilor insolvabile au permis cresterea stabilităţii financiare.
După o perioadă de tranziţie în care sistemele bancare din ţările Europei Centrale şi de
Est au fost, în mare parte, restructurate şi privatizate, în prezent se găsesc într-o etapă nouă,
caracterizată printr-o mai mare integrare cu sistemele bancare din ţările europene dezvoltate. Cu toate
acestea, sistemele bancare din aceste ţări sunt încă puţin dezvoltate faţă de sistemele bancare
din spaţiul Europei Occidentale. În plus, sistemele financiare din ţările Europei Centrale şi de Est se
bazează pe sectorul bancar în măsura mai mare decât sistemele financiare din ţările europene
dezvoltate. Statisticile efectuate înainte de primul val de aderare la Uniunea Europeană au scos în
evidenţă şi o altă deosebire esenţială între sistemele bancare din ţările Europei Centrale şi de
Est aspirante la Uniunea Europeană şi sistemele bancare din ţările Uniunii Europene, respectiv
ponderea pe care capitalul străin o deţinea în ansamblul capitalului bancar. În ţările aspirante la
Uniunea Europeana capitalul străin reprezenta, în medie, 65% din totalul capitalului bancar,
procent cu tendinţe de creştere având în vedere finalizarea proceselor de privatizare a băncilor
de stat. Mai mult chiar, în unele ţări, sistemele bancare erau deţinute aproape în întregime de
capitalul străin. Dimpotrivă, în ţările din Uniunea Europeana, capitalul străin reprezenta doar
aproximativ 20% din capitalul bancar. Printre factorii care au determinat ponderea redusă a capitalului
străin în sistemele bancare din ţările Uniunii Europene se numără gradul redus de integrare a pieţei în
trecut, diferenţele existente în cultura bancară, precum şi dorinţa împărtăşită atât de autorităţi, cât
şi de bănci de a se păstra controlul pe plan naţional. Ca urmare, aderarea primelor ţări din Europa
Centrală şi de Est la Uniunea Europeană a avut drept conseciţă modificarea structurii de ansamblu a
sistemului bancar din Uniunea Europeană lărgită, în sensul creşterii gradului de eterogenitate şi
ponderii capitalului străin în ansamblul capitalului bancar.
Părerea generală este că motivele care au determinat extinderea activităţii băncilor străine în
ţările din Europa Centrală şi de Est au fost aceleaşi ca în cazul firmelor multinaţionale: costuri mai mici
faţă de producătorii locali sau produse şi servicii care nu existau pe piaţa respectivă. La acestea se
adaugă şi faptul că băncile străine şi-au urmat clienţii din ţara de origine care au învestit în
Europa Centrală şi de Est. Având în vedere că procesele de restructurare a sistemelor bancare din
aceste ţări au început după 1990 (cu excepţia Ungariei, unde au început în 1987), băncile străine au
putut oferi produse şi servicii care s-au diferenţiat de cele ale băncilor locale. Un alt factor care a
contribuit la intensificarea prezentei băncilor străine în regiune l-a constituit faptul ca în ţările de
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origine posibilităţile de creştere erau limitate, iar extinderea către est a constituit o modalitate
eficientă de sporire a profiturilor.
Printre cele mai active bănci străine prezente în regiune se numără băncile austriece,
italiene şi belgiene. Activitatea desfăşurată de băncile străine în Europa Centrala şi de Est cuprinde
o gamă largă de produse şi servicii bancare, cum ar fi: deservirea firmelor din ţara de origine care
au investit în străinătate; acordarea de imprumuturi altor firme multinaţionale şi celor mai buni
clienţi locali; activitatea bancară de investiţii; activităţi detailiste; consultanţă bancară.
Chiar dacă atitudinea faţă de băncile străine a diferit de la o ţară la alta sau de la o etapă la
alta, totuşi părerea generală este ca, prin aportul de capital sau know-how-ul adus, băncile străine au
un rol foarte important în modernizarea sistemelor bancare din Europa Centrală şi de Est, în
creşterea concurenţei şi eficienţei acestora. Pe lângă avantajele incontestabile ale implicării
străine în domeniul bancar, există şi unele temeri concretizate în pierderea controlului asupra
sistemului bancar naţional şi posibilitatea destabilizării acestuia, dependenţa băncilor străine faţă
de sediile centrale din ţară de origine, îngreunarea procesului de supraveghere bancară,
concurarea băncilor locale cu mai puţină experienţă etc.
Dat fiind acest proces de regionalizare, tendinţele care se manifestă în sistemul
financiar european îşi pun amprenta şi asupra evoluţiei pieţei bancare din România. Astfel,
aşa cum pe plan european băncile mari vor să devină şi mai mari, şi în România este în plină
desfăşurare un proces de concentrare, prin achiziţii şi fuziuni, cea mai recentă fiind cea
dintre HVB Bank România şi Banca "Ion Ţiriac". Concomitent, se înregistrează o tendinţă
de specializare, ilustrată foarte bine în domeniul finanţării IMM-urilor de ProCredit Bank, în
domeniul locativ de băncile pentru locuinţe create de Raiffeisen Bank şi HVB Bank, iar în
domeniul creditului pentru autoturisme de Porsche Bank.
De asemenea, conexiunea cu practicile bancare moderne, asigurată de băncile cu
capital străin, la care se adaugă creşterea exigenţei clienţilor au condus la asimilarea rapidă
şi la dezvoltarea unor servicii care implică tehnologie avansată.
România a reuşit să depăşească relativ rapid etapa cecurilor şi a instrumentelor pe
suport hârtie şi să se înscrie în etapa instrumentelor procesate electronic, proces care în alte
ţări a durat câteva decenii. Astfel, dincolo de creşterea accelerată a numărului de utilizatori
şi a volumului de operaţiuni derulate prin mijloace electronice de plată, care, în numai câţiva
ani, au devenit din excepţie, regulă, în România câştigă din ce în ce mai mult teren serviciile
de internet banking, în linie cu tendinţele de dezvoltare la nivel european şi chiar global a
serviciilor de e-banking şi e-finance.
O expresie a rolului tot mai important jucat de tehnologia informaţională în
dezvoltarea serviciilor bancare o constituie şi modernizarea Sistemului Electronic de Plăţi
(SEP) - deşi cu o oarecare întârziere -, care permite, începând cu 2006, reducerea timpilor de
decontare, diminuarea costurilor cu comisioanele, interconectivitatea cu sistemul european
TARGET, precum şi creşterea siguranţei sistemului.
Influenţa procesului de regionalizare se reflectă şi prin tendinţa de inovare a băncilor
autohtone, concretizată în diversificarea continuă a gamei de produse oferite clienţilor, fie prin
deschiderea de filiale cu un profil distinct (societăţi de asigurare, de brokeraj, de leasing), fie prin
oferirea de produse noi (credit imobiliar, credit pentru vacanţe etc.).
La sfârşitul anului 2004, intermedierea bancară a fost de 17,5 la sută (faţă de 9,3 la
sută în 2000), în 2006, ea se situa la peste 20 la sută.
Media gradului de intermediere a celor 10 ţări care au aderat la UE în 2004 a fost de
39 la sută şi, probabil, că vor ajunge în momentul trecerii la euro la un nivel de intermediere
de circa 50 la sută. La acest nivel ar putea ajunge şi România la momentul adoptării euro.
Numărul de bănci din România anilor 2012-2014 (când se va adopta euro), acesta
va fi rezultanta unor procese complexe în care, nu în ultimul rând, un rol important îl vor
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juca atât concurenţa pe piaţa bancară, cât şi politica marilor actori de pe piaţă privând
dezvoltarea reţelelor lor teritoriale şi a profilului de creditare. În viitor, calitatea serviciilor
oferite de sistemul bancar românesc va fi mai importantă decât numărul de bănci.
În contextul internaţionalizării activităţii bancare, şi implicit, ca urmare a creşterii
concurenţei, este necesară acceptarea unei soluţii pentru consolidarea capitalului
băncilor mici, ale căror active nu depăşesc 1% din activele sistemului bancar românesc.
Se apreciază că, la un nivel total al activelor bancare de aproximativ 10 milioane dolari,
numărul băncilor din sistemul bancar românesc este mult prea mare, optimul fiind între 20
şi 30. Totuşi, soluţia este nu să se micşoreze numărul băncilor, ci să crească volumul
activelor acestora.
În viitor, soluţia optimă pe care managerii sistemului bancar românesc trebuie să o
adopte, în contextul integrării economice în Uniunea Europeană, o reprezintă concentrarea
resurselor existente prin procese de fuziuni sau achiziţii, sau majorarea capitalurilor bancare, ca
urmare a atragerii în acţionariat a unor investitori foarte puternici. Avantajele concentrării sunt
foarte clare, deoarece este bine cunoscut faptul că, în perioade de tranziţie, băncile mici sunt foarte
vulnerabile. Astfel, o bancă mică nu dispune de banii necesari pentru a realiza o infrastructură care
să-i permită să ofere servicii financiare integrate pentru a-şi stimula corespunzător clientela, dar şi
personalul şi acţionariatul acesteia. De asemenea, un alt element important îl reprezintă şi
portofoliu de clienţi, băncile mici, din cauza faptului că nu pot acorda credite de dimensiuni mari,
sunt silite să se adreseze întreprinderilor mici şi mijlocii, care la rândul lor sunt expuse la şocurile
din economie. în acest context, necesitatea concentrării bancare este vitală, indiferent de modul
cum se realizează, prin majorarea capitalului social sau prin fuziunea sau achiziţia de către
investitori strategici.
Considerăm că toate băncile româneşti vor trebui să aibă în vedere sporirea capitalului.
Din păcate, multe dintre instituţiile de profil de pe piaţa românească nu au un nume care să le facă
atractive în faţa unor eventuali investitori. În faţa concurenţei băncilor mari din Europa, ele se vor
stinge în linişte. Anul acesta este considerat un reper pentru intensificarea competiţiei în sistemul
bancar. Pentru început asistăm la diversificarea produselor oferite clienţilor, unde băncile străine
vor avea un rol important, iar mai târziu, după integrare, procesul se va încheia, cel mai
probabil, cu reducerea numărului de bănci.
Constatăm ca achiziţia sau fuziunea sunt singurele soluţii pentru băncile
mici. Apreciem că băncile cu rating mai slab arată că nu au forţă financiară, iar in
viitor aceste instituţii fie vor fuziona, fie vor fi preluate. La sfârşitul anului 2005, nicio
bancă nu se califica în cea mai bună categorie de rating, dar cele mai multe bănci,
reprezentând 78,2% din totalul activelor, erau cotate cu rating 2. În clasificarea BNR, o
pondere importantă, de 21,4% din active, se regăseşte în băncile care au primit rating 3, în
timp ce penultimul calificativ acoperă doar 0,4% din sistem. Începând cu 2002, nicio
bancă din România nu este încadrată în cea mai slabă categorie - rating 5. Primele
cinci bănci cumulau, la finele lunii martie2006, aproape 58% din activele bancare şi
60,5% din totalul creditelor.
Nu numai piaţa românească este marcată de fenomenul potenţialelor fuziuni bancare, cea
mai semnificativă fiind evident HVB-Banca Ţiriac-Unicredit. La nivel european, chiar şi greii se
regrupează pentru a se poziţiona cât mai bine pe piaţă. Cine poate cumpăra nu stă pe gânduri şi
amintim aici cazul Credit Agricole-Emporiki, cine nu, tratează fuziuni. Cel mai recent eveniment
ni-l relevă piaţa italiană, unde, în încercarea de a deveni numărul unu, băncile de pe locul doi şi
trei îşi unesc eforturile sub un brand comun.
Pe plan naţional, ideea fuziunilor între băncile mici este agreată de acestea,
existând, la un moment dat, chiar şi unele discuţii privind înfiinţarea Uniunii
băncilor mici din România, la baza acestei propuneri stând tendinţa de globalizare
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la nivel mondial. In concluzie, consolidarea sistemului bancar va continua, pe măsură
ce procesul aderării la Uniunea Europeană va avansa, integrarea europeană punând
băncile mari într-o poziţie mai dificilă, deoarece acestea vor trebui să facă faţă
competiţiei cu marile grupuri financiare europene. în ceea ce priveşte băncile mici, va fi
necesar ca acestea să fuzioneze sau să fie achiziţionate, putând chiar să falimenteze în
cazul în care nu se vor orienta spre o nişă de piaţă cu o clientelă foarte bine specializată.
Alături de concentrare, o altă realitate a sistemului bancar românesc este segmentarea
activităţii desfăşurate de societăţile bancare, care s-a suprapus peste natura sau provenienţa
capitalului social bancar. Astfel, băncile cu capital majoritar de stat au fost implicate, în special, în
finanţarea companiilor de stat şi a sectorului public, finanţare care, datorită faptului că nu de puţine
ori rata dobânzi a fost puternic negativă, a însemnat, practic, o subvenţionare implicită a economiei
naţionale. în mod similar, băncile cu capital privat au finanţat sectorul privat, iar băncile străine sau implicat, în principal, în finanţarea unor companii străine, de preferinţă de aceeaşi provenienţă
ca şi banca mamă.
De asemenea, în România sunt foarte actuale motivele care au stat la baza apariţiei
instituţiilor de credit specializate în numeroase ţări dezvoltate, aceste motive fiind legate,
în principal de: insuficienta ofertă de fonduri din partea sectorului băncilor comerciale
pentru anumite operaţiuni; necesitatea de a asigura un canal de distribuţie pentru
creditul subvenţionat; nevoia de a oferi o cale alternativă pentru a se depăşi
dificultăţile de acces la piaţa de capital pentru numeroşi agenţi economici. Existenţa
acestor instituţii se justifică prin ideea că, sectorul băncilor comerciale generează o
ofertă insuficientă de fonduri pe termen mediu şi lung, deoarece acesta se concentrează
asupra segmentelor celor mai rentabile ale pieţei şi care presupun riscuri relativ reduse.
Astfel, apariţia instituţiilor de credit specializate este utilă pentru finanţarea acelor
investiţii care, prin natură, volum sau scadenţă nu pot fi finanţate într-o măsură satisfăcătoare de
restul sectorului bancar. Totodată, acestea vor trebui să funcţioneze pe principiul subsidiarităţii şi
complementarităţii cu sistemul bancar, pentru a se evita distorsionarea competiţiei şi pentru a
sprijini dezvoltarea băncilor comerciale cu care vor colabora în distribuirea de resurse financiare.
De asemenea, pentru a-şi îndeplini cu succes misiunea de interes public, instituţiile de credit
specializate vor trebui să se bucure de autonomie decizională şi să acţioneze independent de stat.
Existenţa băncilor specializate este de natură să îmbunătăţească calitativ
sistemul bancar, iar un domeniu important în care băncile specializate ar avea un câmp
larg de acţiune este atragerea de economii. O formă a băncilor specializate este
reprezentată de Casele de Economii pentru Construcţii existente în Germania, aceste
instituţii punând la dispoziţia clienţilor produse specifice. Acest tip de instituţii ar
trebui să apară şi în sistemul bancar românesc în condiţiile în care Agenţia Naţională de
Locuinţe prevede introducerea sistemului de economisire şi creditare în sistem colectiv, în
scopul soluţionării problemei locuinţelor. Un alt tip de instituţie specializată care nu
există încă în România, băncile ipotecare, au create toate condiţiile pentru apariţie,
datorită existenţei legii pentru reglementarea creditului ipotecar şi ponderii scăzute a
unor astfel de operaţiuni în portofoliile băncilor actuale.
O tendinţă importantă la nivel internaţional o reprezintă constituirea de
grupuri bancare. In ultimii ani, numărul conglomeratelor financiare a crescut
semnificativ şi în România, acestea îmbrăcând forma grupurilor bancare, ce
cuprind, în principal, filiale bancare, societăţi de valori mobiliare şi societăţi de
leasing. Structura acestor conglomerate este influenţată de cadrul de reglementare
existent ce nu permite băncilor să opereze direct pe piaţa de capital. Totodată, legislaţia
bancară prevede că operaţiunile de leasing financiar vor fi desfăşurate de bănci prin
societăţi distincte, constituite în acest scop. Prin urmare, marile bănci comerciale şi-au
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înfiinţat societăţi de valori mobiliare pentru a putea opera indirect pe pieţele de valori
mobiliare şi sunt acţionari principali la o serie de firme de leasing.
Câteva bănci româneşti deţin participaţii şi în societăţi autohtone de
asigurări, legăturile de proprietate între industria bancară şi cea a asigurărilor nefiind
însă puternice, întrucât legislaţia românească nu permite participaţii ale băncilor mai
mari de 20% din capitalul unei societăţi de asigurări. Pentru a permite o mai bună
monitorizare a activităţii conglomeratelor financiare, colaborarea între autorităţile
sectoriale de supraveghere a fost întărită în ultimul timp. În acest sens, în octombrie
2001, a fost semnat un Memorandum de înţelegere între Banca Naţională a României şi
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Un document similar a fost încheiat în
cursul lunii februarie 2002 între autoritatea de supraveghere bancară (Banca
Naţională a României) şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
Deşi structura sistemului bancar românesc înainte de 1990 a fost în mare
măsură similară cu cea a celorlalte economii din Europa Centrală şi de Est, totuşi, în
anumite privinţe a fost mai rigidă şi a avut un rol pasiv în economie. După 1990, deşi
afectat de falimentul câtorva bănci private, sistemul bancar românesc a avut o bună
evoluţie, prestaţia Băncii Naţionale influenţând hotărâtor atât băncile comerciale cât şi
evoluţia economiei în ansamblu.
Implicarea capitalului străin în sistemul bancar românesc, reprezintă, în opinia
noastră, una dintre cele cele mai puternice tendinţe care va afecta activitatea băncilor
comerciale sub toate formele sale. Caracterul global al activităţii bancare din România
poate fi analizat la modul cel mai simplu, dar şi cel mai elocvent în acelaşi timp, prin
pătrunderea efectivă a băncilor străine în România. Prin această pătrundere efectivă
înţelegem intrarea şi creşterea (fie organică sau prin preluări, achiziţii sau fuziuni,
fie în forma subsidiarelor sau a sucursalelor) prezenţei şi implicării băncilor
multinaţionale în România. Acest proces s-a realizat pe fondul liberalizării economice şi
politice de după 1989 în România şi în contextul mai general al expansiunii băncilor
străine în Europa Centrală şi de Est.
România este deja una dintre ţările cu cea mai mare dominaţie a băncilor străine în
sistemul bancar (88% din active, după privatizarea BCR, iar după privatizarea CEC
activele bancare controlate de străini vor depăşi 92%). Aceasta nu înseamnă că
băncile străine trebuie considerat neapărat mai bune, dată fiind şi eterogenitatea lor.
Pe piaţa românească sunt prezente şi bănci multinaţionale de prestigiu, dar şi foarte multe
bănci regionale. Criteriile de selecţie trebuie să fie şi vor fi cele strict de performanţă,
indiferent de natura capitalului, autohton sau străin. Am putea spune chiar, dacă
afirmaţia nu pare hazardată, că sistemul bancar românesc ar fi ajuns dominat de băncile
străine chiar şi prin dezvoltarea organică a acestora, în lipsa privatizărilor. O simplă privire
a evoluţiei cotelor de piaţă ale principalelor bănci doar în ultimii 7 ani (1998-2005) arată
că, de exemplu, BCR (inclusiv Bancorex) a pierdut în aceşti ani 40% din cota sa de
piaţă (dacă în 1998 avea, împreună cu Bancorex, 41,4% din activele sistemului bancar,
în 2005 ajunsese la 25,7%). Cotele de piaţă pierdute de BCR şi de alte bănci (CEC) au fost
trecute în special în contul băncilor multinaţionale care s-au dezvoltat de la zero şi al
celor privatizate prin investitori strategici (BRD-GSG). Unele bănci privatizate
(Raiffeisen, Bancpost) nu au obţinut, totuşi, performanţe la fel de notabile ca BRD-GSG.
Putem spune că simpla existenţă a unor bănci străine nu asigură de la sine
performanţa şi stabilitatea sistemului, respectiv capacitatea sistemului financiar de a
aloca eficient resursele economice, de a gestiona riscurile financiare şi de a face faţă
şocurilor sistemice pe bază durabilă; uneori, chiar dimpotrivă. Rolul fundamental în
asigurarea stabilităţii sistemului bancar revine Băncii Naţionale.
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Una dintre direcţiile prioritare de acţiune pentru banca centrală, aşa cum
spuneam anterior, priveşte armonizarea cu cadrul legal, instituţional şi de supraveghere
al Uniunii Europene, spaţiu caracterizat prin larga liberalizare a circulaţiei mărfurilor,
serviciilor, capitalului şi (mai puţin) forţei de muncă. Aplicarea cu succes a
reglementărilor europene depinde de existenţa unor condiţii prealabile stabilite de
Comitetul de la Basel şi care au o mare relevanţă şi pentru cazul României: politici
macroeconomice sănătoase şi durabile; infrastructura publică dezvoltată; disciplina de
piaţă eficace; proceduri corespunzătoare pentru rezolvarea eficientă a problemelor
băncilor; mecanisme de protecţie sistemică.
Armonizarea standardelor şi corelarea lor cu cele cuprinse în Acordul Basel
II (Directiva nr. 12 din 2000, revizuită şi actualizată) vor conduce, pe de o parte, la
asigurarea unui cadru mai flexibil pentru stabilirea cerinţelor de adecvare a capitalului,
în funcţie de profilul de risc al instituţiilor de credit, iar pe de altă parte, la crearea
premiselor pentru stabilitatea sistemului financiar. Reglementările cuprinse în cei trei
piloni ai Acordului Basel II privesc tocmai aceste cerinţe legate de capitalurile necesare
pentru acoperirea riscurilor principale (riscul de credit, de piaţă şi operaţional), de
supravegherea adecvării capitalului şi întărirea disciplinei de piaţă. De asemenea,
îmbunătăţirea sistemului de supraveghere mai presupune îmbunătăţirea sistemelor de
control intern ale băncilor, reglementarea expunerilor mari şi a expunerilor faţă de
persoanele aflate în relaţie specială cu băncile, supravegherea pe baze consolidate, în
contextul în care majoritatea băncilor sunt membre ale unor conglomerate financiare.
Cu atât mai mult în condiţiile unui sistem bancar dominat de bănci străine,
implicarea băncii centrale în monitorizarea, analiza şi evaluarea sistemelor financiare
naţionale şi a principalelor pieţe internaţionale şi eficienţa aceste intervenţii sunt
determinante pentru stabilitatea sistemului.
În fine, să nu uităm că băncile străine au mai multă libertate de mişcare în
afara graniţelor ţării, iar o serie de măsuri luate de banca centrală se pot dovedi
ineficiente. Un exemplu foarte recent în acest sens îl furnizează restricţiile impuse de
Banca Naţională asupra creditelor în valută, care reprezintă în prezent unul dintre
riscurile cele mai mari din sistemul bancar în prezent. într-adevăr, în urma acestor
restricţii, marile bănci aparţinând unor grupuri externe au continuat să acorde credite în
valută, externalizând o parte a acestora prin înregistrarea lor în bilanţurile băncilor
mamă sau ale altor bănci „surori" din grup. De aceste avantaje competitive celelalte
bănci româneşti, puţine ca număr de altfel, nu s-au putut bucura.
Este unanim recunoscut faptul că piaţa bancară din România are un potenţial
de dezvoltare ridicat generat de gradul de intermediere financiară încă scăzut şi nivelul
redus de îndatorare a populaţiei ceea ce face din piaţa bancară românească o ţintă deosebit
de atractivă pentru marile bănci străine.
In opinia noastră, integrarea europeană va reorienta activitatea şi
managementul marilor bănci româneşti, deoarece acestea vor trebui să facă faţă
competiţiei cu marile grupuri financiare europene. In ceea ce priveşte băncile mici, va fi
necesar ca acestea să fuzioneze sau să fie achiziţionate, putând chiar să falimenteze în
cazul în care nu se vor orienta spre o nişă de piaţă cu o clientelă foarte bine specializată.
Urmare a creşterii concurenţei, este deci necesară găsirea unei soluţii
pentru consolidarea capitalului băncilor mici, ale căror active nu depăşesc 1% din activele
sistemului bancar românesc. Se apreciază că, la un nivel total al activelor
bancare la nivelul trimestrului IV al anului 2006 de aproximativ 51.467,8 milioane euro,
numărul băncilor din sistemul bancar românesc este mult prea mare.
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Situaţia activelor primelor 10 bănci comerciale în total sistem bancar
românesc pentru 2006
Tabelul 1
Banca

Active (%)
25,90
16,10
7,94
5,07
4,64
59,2

l.BCR
2. BRD
3. Raiffeisen
4. HVB Tiriac
5. Banca Transilvania
Total primele 5

Banca
6. Bancpost
7. ING
8. Alpha Bank
9. CEC
10. ABN Amro
Total primele 10

Active (%)
4,42
4,15
4,10
4,04
3,02
78,93

Sursa: prelucrare după informaţiile furnizate de Ziarul Financiar nr. 2060 din 29.01.2007

În acest context, necesitatea concentrării bancare este vitală, indiferent de
modul cum se realizează, prin majorarea capitalului social sau prin fuziunea sau
achiziţia de către investitori strategici. Acceptarea acestei idei este demonstrată şi de
propunerile făcute de managerii unor bănci din România privind majorarea capitalului
social, sintetizate în tabelul următor:
Bănci care au anunţat majorarea capitalului social în anul 2007
Tabelul 2
Banca

Cota de piaţă
în 2006

Mindbank (ATEbank)

0,19

Volksbank România
Pireus Bank
Banca Carpatica
Bank Leumi
Banca Transilvania

2,67
1,10
0,93
0,33
4,64

Suma cu care se
majorează
capitalul social
68,17 mii. Iei

Acţionarul majoritar
Agricultural Bank of Greece (ATE Bank)

112 mii. lei Volksbank International AG
50 mii. euro Piracus Bank Group
23,08 mii. lei
1,8 mii. lei Bank Leumi Israel
217,7 mii. lei
-

Sursa: prelucrare după informaţiile furnizate de Ziarul Financiar în perioada ianuarie – aprilie 2007

Concurenţa acerbă şi intrarea pe piaţă a unor bănci străine puternice obligă
băncile mici şi nu numai pe acestea să găsească sursele de finanţare pentru susţinerea unor
planuri de investiţii majore pentru dezvoltatea sistemelor IT, înfinţarea de subsidiare
(asigurări, leasing, microcredit, factoring) dar şi pentru extinderea reţelei.
Ca şi în cazul multora dintre sistemele bancare europene şi în România asistăm la
un proces de reducere continuă a marjelor de dobândă datorată competiţiei bancare.
Băncile străine intrate în sistemul bancar românesc în urma proceselor de achiziţii
promovează strategii agresive de creştere a cotelor de piaţă lansând tehnologii moderne
cum ar fi banca la domiciliu cu servicii prin telefon sau internet banking. Celelalte bănci
sunt obligate să intre în această competiţie făcând eforturi financiare considerabile
încercând să-şi păstreze cota de piaţă şi clienţii cei mai profitabili.
Dezvoltarea conceptului băncii de la distanţă (internet banking) va fi, în
opinia noastră, una dintre tendinţele cu cel mai mare impact asupra evoluţiei
sistemului bancar privat, opinie susţinută şi de evoluţiile înregistrate în urmă cu câţiva
ani în majoritatea ţărilor Uniunii Europene şi în special în Marea Britanie şi Irlanda.
Diversificarea produselor şi serviciilor bancare atât pentru clientela corporatistă cât
şi pentru persoane fizice dar şi pentru stat şi colectivităţi locale, generalizarea utilizării
în tranzacţiile bancare a tehnologiilor IT şi a reţelelor informatice complexe, reducerea
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în continuare a preţului creditului şi dezvoltarea creditului de consum şi a creditului
ipotecar reprezintă, în opinia noastră, principalele tendinţe dar şi provocări pentru băncile
româneşti aflate în procesul de integrare în sistemul bancar european.
Când este vorba despre sistemul bancar românesc, restructurarea acestuia trebuie să
aibă în vedere previziunile referitoare la evoluţia economiei pe ansamblu, precum şi
nivelurile posibil de atins pentru anumite perioade.
Sistemul bancar românesc, mult avansat în opinia noastră pe calea reformei, are
rolul de asigurare a circulaţiei sănătoase a banilor în economie, de implementare în practică a
reglementărilor şi măsurilor de politică monetară şi de realizare a condiţiilor necesare
reluării procesului de creştere economică a ţării.
Aflată, datorită conjuncturii actuale şi în circumstanţele modificărilor de substanţă ce
se desfăşoară în economia continentală şi mondială, în centrul politicilor de restructurare şi de
dezvoltare economică, funcţionarea eficientă, pe baze moderne, a sistemului bancar din
România reprezintă una din condiţiile fundamentale ale strategiei de aderare a ţării noastre la
standardele Uniunii Europene.
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Rezumat: Interdependenţele dintre state şi importanţa legăturilor dintre ele au
crescut şi s-au extins într-o modalitate fără precedent în istorie. În contextul globalizării,
mobilitatea factorilor de producţie poate genera presiuni asupra guvernelor de a reduce
fiscalitatea astfel încât ţările lor să ramână atractive.
Reducerea cotelor de impunere în multe ţări membre ale Uniunii Europene, în
ultimii ani, pare să constituie un suport pentru ipoteza competiţiei dintre state. Politica
fiscală rămâne unul dintre instrumentele aflate la dispoziţia guvernelor în efortul lor de a
influenţa propriile economii. Pentru a-şi păstra economiile atractive, multe dintre noile
state membre au recurs la reducerea cotelor de impunere. Statele vestice se tem de faptul că
această reducere va atrage companiile care vor lua cu ele locuri de muncă şi investitţii.
Aceste ţări au propus o armonizare a fiscalităţii, în special o armonizare a sistemelor de
impunere a societăţilor de capital.
Reforma fiscală în România (2005) a fost prezentată iniţial ca relaxarea fiscală
necesară susţinerii întreprinzătorilor privaţi, atragerii investiţiilor străine şi stimulării
liberei iniţiative, ceea ce ar trebui să conducă la consolidarea şi dezvoltarea economiei de
piaţă în România, una dintre principalele cerinţe impuse României în procesul de aderare
la Uniunea Europeană.
Cuvinte cheie: globalizare; competiţie fiscală; armonizare fiscală
Coduri REL: 3D, 8K, 13A

1. Controverse privind concurenţa fiscală
Globalizarea economiei mondiale, progresul realizat în liberalizarea comeţului şi
expansiunea fluxurilor de capital au făcut mai facilă mişcarea bunurilor, serviciilor, forţei de
muncă şi capitalurilor peste graniţele naturale. Ca o consecinţă, contribuabilii au mai multe
posibilităţi de a evita impunerea ridicată dintr-o ţară prin mutarea sursei impunerii în ţări cu
niveluri ale fiscalităţii mai reduse, astfel încât oportunităţile de creştere economică se mută
dintr-o ţară în alta. Concurenţa fiscală apare în momentul în care guvernele sunt încurajate
să diminueze sarcinile fiscale în scopul atragerii investiţiilor străine directe, a investiţiilor
financiare sau pentru realizarea altor obiective ale politicii lor economice.
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Impunerea veniturilor crează mari dificultăţi într-o economie deschisă, din moment
ce există o competiţie mondială în atragerea investiţiilor. Astfel, cele mai multe state au
început reforma politicilor lor fiscale pentru a-şi îmbunătăţii competitivitatea pe plan
internaţional. Trebuie menţional, însă, că sarcina fiscală nu reprezintă decât o parte din
formula complexă care descrie competitivitatea naţională, alături de costul forţei de muncă,
flexibilitatea acesteia, nivelul pregătirii profesionale, stabilitatea politică şi legislativă etc.
În condiţiile eliminării barierelor în calea mişcării libere a capitalurilor şi forţei de
muncă, Uniunea Europeană ilustrează cel mai bine rolul competiţiei prin taxe. Un exemplu
concret îl reprezintă Irlanda. Din cea mai săracă ţară a Comunităţii în momentul aderării, în
anul 1972, Irlanda a devenit una dintre cele mai bogate în numai trei decenii. În mod evident
unul din principalii factori care au determinat aceasta evoluţie l-a constituit apartenenţa la
Uniunea Europeană şi sprijinul însemnat pe care l-a primit de-a lungul timpului. Spre
deosebire de state (Grecia, Portugalia, Spania) care pe parcursul aceleiaşi perioade şi în
condiţii similare nu au înregistrat aceleaşi niveluri ale prosperităţii (vezi tabel nr. 1), Irlanda
a optat pentru o politică fiscală prietenoasă, practicând cele mai reduse cote ale impozitelor
pe veniturile companiilor din Uniunea Europeană, reuşind să atragă un volum important de
investiţii străine, în timp ce necesarul de infrastructură a fost finanţat din fonduri europene.
După aderarea ţărilor din centru şi estul Europei la Uniunea Europeană scenariul s-a
repetat. Astfel, în condiţiile desfiinţării avantajelor fiscale pentru investitorii străini, noile
state membre au fost obligate să recurgă la reducerea nivelurilor de impunere atât pentru
investitorii străini, cât şi pentru cei autohtoni reuşind să-şi păstreze economiile atractive.
Contribuabilii neţi la bugetul Uniunii Europene (Germania, Franţa, Italia) au luat
poziţie în faţa acestei situaţii, considerând că noile membre trebuie să îşi mărească taxele
pentru a nu face o concurenţă neloială ţărilor cu taxe mai mari. De asemenea, ţările cu un
regim fiscal generos au devenit ţinte ale atacurilor unor organizaţii internaţionale precum
Fondul Monetar Internaţional sau Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. În
concepţia acestor organizaţii competiţia fiscală dintre state v-a genera implicaţii negative
serioase în distribuţia veniturilor şi posibilitatea finanţării cheltuielilor socio-culturale. În
aceste condiţii, atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi pe plan internaţional se pune tot mai
frecvent problema încheierii unor acorduri multilaterale pentru evitarea apariţiei
fenomenului de dumping fiscal.
În 1996, miniştri de finanţe ale statelor membre au cerut Organizaţiei pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică să elaboreze un plan de măsuri pentru limitarea
distorsiunilor provocate de competiţia fiscală neloială în deciziile de investiţii şi de finanţare
ca o consecinţă a nivelurilor fiscale naţionale. Acest Raport a fost aprobat la 19 aprilie 1998
de Consiliul OCDE, care a adoptat o Recomandare pentru guvernele ţărilor membre.
Problematica ridicată în cadrul OCDE a fost preluată şi de Grupul ţărilor G7 la
Summit-ul de la Lyon din 1996. Acestea au concluzionat faptul că mondializarea creează
noi probleme în domeniul fiscal. Dezvoltarea facilităţilor fiscale destinate atragerii
investiţiilor pot produce o concurenţă fiscală neloială între state, antrenând un risc al
schimburilor şi investiţiilor şi ducând după un timp la divergenţe fiscale internaţionale. Mai
mult, acest aspect poate prejudicia echitatea şi neutralitatea regimurilor fiscale şi poate
afecta atât dezvoltarea economiei mondiale, cât şi încrederea contribuabililor. Astfel,
raportul a recunoscut limitele de responsabilitate unilaterală şi bilaterală provocate de
problema practicilor fiscale neloiale, care sunt - în esenţă - multilaterale, în contextul
mondializării, ceea ce presupune liberalizarea progresivă a schimburilor economice şi al
investiţiilor transnaţionale, cel mai puternic motor al creşterii economice şi al progresului
nivelului vieţii. Pe de altă parte, şi Uniunea Europeană a întreprins o serie de acţiuni în
sensul evitării concurenţei fiscale neloiale. În decembrie 1997, Consiliul Europei a adoptat
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un set de măsuri destinat evitării acestui fenomen, ceea ce a contribuit la atenuarea
distorsiunilor pe piaţa unică, la evitarea pierderilor provocate de diferitele „reţete" fiscale şi
a permis stabilirea unor strategii fiscale mult mai favorabile. La şedinţa Consiliului pentru
Economie şi Finanţe (ECOFIN) din 01.12.1997 Miniştrii finanţelor ai Statelor Membre au
convenit în unanimitate asupra unui Pachet fiscal pentru combaterea concurenţei fiscale
neloiale, care includea codul de conduită privind impozitarea afacerilor, elementele cheie
ale impozitării dobînzilor şi acordul de principiu cu privire la necesitatea eliminării
impozitelor asupra plăţilor transfrontaliere de dobînzi şi redevenţe între companii.
Tabelul 1
Dezvoltarea economica a Irlandei, comparatie intre cele mai sarace patru tari din
Uniunea Europeana (in functie de produsul intern brut - 100% este media U.E.)
Irlanda
Portugalia
Spania
Grecia

1983
64%
55%
71%
62%

1993
80%
69%
78%
65%

1995
90%
70%
76%
64%

1997
100%
70,7%
77%
64%

Sursa datelor: Eurostat
2. Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană
Obiectivul principal al tratatului CEE îl constituie crearea în cadrul unei uniuni
economice a pieţei comune în cadrul căreia domină concurenţa loială şi ale cărei
caracteristici sunt similare cu cele ale unei pieţe naţionale. Procesul armonizării impozitelor
indirecte în cadrul Comunităţii, potrivit Art. 99 al Tratatului, cuprinde mai precis acele
măsuri care sunt necesare pentru garantarea creării şi funcţionării Pieţe Interne, prin
prevenirea distorsionării concurenţei şi desfiinţării obstacolelor din calea liberei circulaţii a
bunurilor şi serviciilor.
Primul pas pentru realizarea acestui obiectiv a a fost iniţiat în anul 1967, prin
înlocuirea impozitelor cumulative în cascadă aplicate până atunci de Statele Membre cu o
taxă pe valoarea adăugată, necumulativă, care se aplică în toate stadiile producţiei şi
comercializării. Astfel, a fost introdusă o taxă generală de consumaţie în toate Statele
Membre, care s-a bazat pe principiul că taxa pentru bunuri şi servicii este direct
proporţională cu preţul, indiferent de numărul tranzacţiilor care au avut loc în procesul de
producţie şi de distribuire înainte de faza în care taxa a fost percepută. Al doilea pas a fost
abolirea controlului fiscal la frontierele interne ale Comunităţii .
Procesul de armonizare fiscală în Uniunea Europeană a început din anul 1996 când
Comisia Europeană a prezentat un program de acţiuni în vederea urgentării trecerii de la
sistemul de tranziţie a TVA către un sistem comun definitiv. Acest program conţinea cinci
faze referitoare la principiile generale ale TVA (obiectul impozitării, cota impozitelor,
definiţia persoanei impozabile, excepţiile, aproximarea ratelor etc.), locul impozitării, adică
principiul impozitării la locul de origine (scopul teritorial al TVA, locul impozitării şi
controlul exercitat asupra persoanelor impozabile), măsurile pentru asigurarea tranziţiei la
sistemul definitiv, menţinerea schemelor speciale şi procedura repartizării veniturilor fiscale
între Statele Membre. Cu toate că ideea trecerii la sistemul definitiv a TVA, bazat pe
principiul impozitării în ţara de origine a bunurilor şi serviciilor este o prioritate strategică a
Comunităţii, s-a dovedit a fi foarte dificil de a găsi consens între Statele Membre în această
privinţă. Din această cauză Comisia a propus la 14.06.2000 o nouă Strategie pentru
asigurarea unei operări mai eficiente a sistemului TVA în piaţa comună (IP/00/615). Prin
această strategie, recunoscîndu-se imposibilitatea trecerii în scurt timp la sistemul comun
definitiv al TVA, se identifică principalele activităţi ce urmează a fi întreprinse în vederea
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eficientizării sistemului existent: mărirea veniturilor fiscale prin îmbunătăţirea controlului şi
cooperării administrative dintre autorităţi, combaterea fraudei, stabilirea ratei minime
standard a TVA; micşorarea costurilor de administrare pentru subiecţii impozabili şi
simplificarea procedurilor de plată, evidenţă şi restituire a TVA, stabilirea aranjamentelor
speciale pentru unele categorii de bunuri şi servicii etc. Un sistemul comunitar privind
accizele a fost introdus pe data de 1.01. 1993, ca parte a creării Pieţei Interne. Bunurile
înglobate de sistemul comunitar al accizelor sunt: uleiurile minerale, produsele pe bază de
tutun şi cele alcoolice. Legislaţia comunitară defineşte acele produse, pentru care pot fi
percepute accizele împreună cu un sistem minim de rate pentru fiecare grup de produse.
Statele Membre pot menţine sau introduce accize cu privire la alte produse, cu condiţia ca
ele să nu presupună formalităţi legate de trecerea frontierelor interne ale Comunităţii şi în
condiţiile obligaţiilor conforme cu Tratatul. Potrivit legislaţiei Comunitare privind accizele,
bunurile sunt impozabile când sunt produse în Comunitate sau importate în Comunitate din
terţe ţări, dar taxa trebuie plătită numai când bunurile sunt puse în circulaţie pentru consum.
Astfel, accizele sunt plătite Statului Membru, în care bunurile sunt consumate şi la ratele
care se aplică în acel Stat Membru.
În ceea ce priveşte accizele, principalele măsuri întreprinse după 1995 au privit
apropierea continuă a structurii şi ratelor accizelor în Statele Membre, precum şi perfecţionarea
controlului fiscal în vederea aplicării accizelor şi asistenţei mutuale a autorităţilor fiscale. La
14.03.2001 Comisia Europeană a prezentat propunerea pentru Directiva privind modificarea
Directivei 92/79/EEC, Directivei 92/80/EEC şi Directivei 95/59/EC în ceea ce priveşte structura şi
ratele accizelor aplicate produselor din tutun. Propunerea are drept scop minimizarea diferenţei
dintre ratele accizelor aplicate la aceleaşi produse în diferite State Membre şi creşterea generală a
ratei accizelor. Măsuri specifice în domeniul impozitării au fost adoptate în Uniunea Europeană în
sectoarele transport şi energie în vederea promovării combustibililor biologici şi protecţiei
mediului. Comisia Europeană a adoptat un program de acţiuni şi propuneri pentru două directive
menite să impulsioneze utilizarea surselor alternative de combustibil în transport, apelând la
promovarea normativă şi fiscală a combustibililor biologici. Acţiunile propuse vor coordona
schemele naţionale de impozitare a combustibilului biologic şi vor ajuta Statele Membre să
implementeze premise economice şi legale pentru reducerea emisiilor de bioxizi de carbon şi
asigurarea securităţii energetice a Uniunii Europene. La 24.07.2002 Comisia a prezentat
propunerea pentru Directiva Consiliului privind modificarea Directivei 92/81/EEC şi Directivei
92/82/EEC în vederea introducerii aranjamentelor fiscale speciale pentru carburanţii disel utilizaţi
în scopuri comerciale şi alinierea ratei accizelor la petrol şi carburaţi disel. Această propunere are
drept scop eliminarea concurenţei neloiale pe piaţa liberalizată a transporturilor auto, prin
armonizarea ratelor accizelor la carburanţii comerciali.
În domeniul impozitelor directe pot fi evidenţiate următoarele măsuri în direcţia
armonizării fiscale:
– propunerea cu privire la sistemul comun de impozitare a plăţilor de dobînzi şi
redevenţelor efectuate între companii asociate din diferite State Membre,
prezentată de Comisia Europeană în 1998 şi care are drept scop abolirea dublei
impozitări a plăţilor de dobînzi şi redevenţe efectuate între companii asociate
(inclusiv filialele) din diferite State Membre. Statele Membre în care sunt
situate companiile (filialele) ce efectuează plăţile stipulate în directivă
companiilor asociate situate permanent pe teritoriul altor State Membre
urmează să se abţină de la aplicarea oricăror impozite şi reţineri acestor plăţi.
Sumele respective se atribuie la baza impozabilă a societăţilor comerciale în
folosul cărora au fost transferate, în vederea determinării impozitului pe venit.
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propunerea privind asigurarea impozitării eficiente a veniturilor persoanelor
fizice în formă de dobînzi de pe depozite pe teritoriul Comunităţii, prezentată
de Comisie în 1998, dar materializată sub formă de proiect în 2001. Directiva
se bazează pe principiul conform căruia toate veniturile rezultate din plata
dobînzilor cuvenite unei persoanei fizice rezident al unui Stat Membru urmează
se fie impozitate în conformitate cu legislaţia acelui stat. Principalul mecanism,
prevăzut de directivă în vederea atingerii scopului enunţat, este schimbul
automat de informaţii între agenţii ce efectuează astfel de plăţi şi autorităţile
fiscale ale statelor lor pe de o parte şi schimbul automat de informaţii între
autorităţile fiscale ale diferitor State Membre. Realizarea acordului în privinţa
acestei Directive a fost anevoioasă, deoarece implementarea ei şi protecţia
intereselor economice a unor State Membre necesită adoptarea unor mecanisme
similare de către statele ce nu fac parte din UE, dar pot să influenţeze scurgerea
capitalurilor în rezultatul îmbunătăţirii transparenţei în scopuri fiscale în UE.
– prezentarea de către Comisia Europeană la data de 28.05. 2001 şi 23.10.2001 a
comunicatelor „Politica fiscală în Uniunea Europeană. Priorităţi pentru anii
următori”, respectiv „Către piaţa internă fără obstacole fiscale. Strategia
privind asigurarea pentru companii a unei baze consolidate a impozitului
corporativ pe activităţile cu dimensiune comunitară”. Primul comunicat a
cuprins o strategie pentru viitoarea politică fiscală a UE în condiţiile celor
stabilite de Consiliul European de la Lisabona privind transformarea UE în cea
mai competitivă economie din lume pînă în 2010. Al doilea comunicat descrie
necesitatea unei noi abordări a sistemului de impozitare a companiilor în
Uniunea Europeană. Comisia Europeană a constatat că variaţia semnificativă
(pînă la 30%) a ratelor impozitării societăţilor comerciale în diferite State
Membre, constituie o barieră serioasă în calea activităţii economice
transfrontaliere în cadrul Peţii Comune, fapt ce îndreptăţeşte intervenţia
Comunităţii. În acest s-a stabilit drept perspectivă pe termen scurt adoptarea
unor măsuri pentru extinderea sferei de acţiune a directivelor cu privire la
dobînzi şi fuziuni şi a convenţiilor privind dubla impozitare. În acelaşi timp,
Comisia consideră că veniturile companiilor, în perspectivă, urmează să fie
impozitate conform unei baze fiscale consolidate pentru activităţile desfăşurate
la nivelul Uniunii Europene pentru a evita ineficienţa şi pierderile curente,
generate de existenţa unor seturi de reguli fiscale diferite.
Sistemul propus de Comisia Europeană, cunoscut sub denumirea de Baza Unică
Consolidată a Impozitului pe Profit (Common Consolidated Corporate Tax Base 'CCCTB')
urmează a fi aplicat în paralel cu metodele de calcul existente în fiecare stat membru,
companiile având posibilitatea de a alege să adopte sistemul pan-european sau să aplice în
continuare regulile naţionale. Companiile care vor folosi formula unică vor calcula totalul
profiturilor obţinute de pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi apoi le vor realoca ţărilor în
care companiile au activitate economică, pentru a fi impozitate cu cota de impozit pe profit
aplicabilă în ţările respective. Simplificarea sistemului de impunere a veniturilor
companiilor ar permite investitorilor care operează în mai multe ţări ale Uniunii Europene să
aplice aceleaşi principii pentru calculul impozitului pe profit ca şi în alte state, ceea ce ar
însemna ca ar aloca mai puţin timp administrării fiscale.
O politică a Comisiei Europene de realizare a unui baze comune consolidate
corporatiste este motivată doar ca un prim pas spre un nivel fiscal corporatist armonizat.
Astfel, corporaţiile care utilizează infrastructura europeană, serviciile publice şi angajaţii
calificaţi nu vor putea evita contribuţia la finanţarea acestora.
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3. Evoluţia nivelului de impunere în cadrul UE
Dacă începând cu prima jumătate a secolului XIX, majoritatea statelor lumii au
adoptat un sistem progresiv sau gradual de impozite, în prezent se observă, însă, opţiunea
tot mai multor guverne pentru regimul taxei unice. Astfel, taxa unică pe venit a fost
introdusă de către Estonia, urmată de Letonia (1994), Lituania (1994), Rusia (2001), Serbia
(2003), Ucraina (2003), Slovacia (2003), Georgia (2004) şi România (2005).
Cu toate că "taxa unică" nu este considerată un panaceu pentru toate problemele
economice, din ce în ce mai multe ţări - printre care şi noile state membre - au introdus sau
sunt în procesul de elaborare a unor regimuri de taxare universale. Majoritatea acestor ţări se
confruntă cu deficituri bugetare apreciabile şi câteva se confruntă cu nevoia de a-şi alinia
statutul economic la cerinţele Zonei Euro. Taxa unică ar trebui să ajute la reducerea
birocraţiei, să contrabalanseze evitarea taxelor şi evaziunea, să ofere stimulente pentru a
munci, a economisi şi a investi, să genereze venituri bugetare mai mari ş.a..
În acelaşi timp, însă, un regim fix de taxe presupune eliminarea tuturor formelor de
scutiri de taxe şi facilităţi, favorizând pe cei bogaţi în detrimentul celor săraci
O concluzie esenţială citată de câţiva cercetători este că eficienţa şi succesul
regimului cotei unice de impunere sunt dependente de nivelul acestei taxe unice: cu cât
acesta este mai scăzut, cu atât tinde să devină mai eficient. Experţii mai semnalează şi faptul
că, în afară de sistemul de impozite sau tipul de sprijin acordat noilor întreprizători,
competitivitatea unei ţări este determinată şi de alţi factori. Dacă este adevărat, în general, că
nivelul mai redus al impozitelor lasă mai mulţi bani să circule şi să fie investiţi într-o
economie şi că taxele fixe cresc dorinţa cetăţenilor de a le plăti, impozitele scăzute pot de
asemenea să se concretizeze şi în venituri bugetare mai scăzute, deficite bugetare mari şi
neacoperirea cheltuielilor bugetare.
În condiţiile unei reforme fiscale întârziate, precum cea din România, cota unică şi
relaxarea fiscală se dovedesc opţiuni care au consecinţe multiple. Este evident că efectele
cotei unice nu se limitează numai la aspectul bugetar. Efectele colaterale ale introducerii
cotei unice vizează multiple probleme economice şi sociale. Analizând situaţia economică a
unor ţări europene care au adoptat regimul cotei unice se observă că beneficiile acestui tip de
impozitare sunt evidente în special în condiţiile unei abordări coerente a reformei fiscale şi a
unui mediu economic stabil. Pentru majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, o
politică de relaxare fiscală, compatibilă cu necesitatea evitării dumpingului fiscal îşi va
dovedi avantajele incontestabile.
Impozitarea poate contribui la dezvoltarea şi bunăstarea unei ţări astfel:
- impozitele asigură marea parte a veniturilor necesare pentru finanţarea serviciilor
publice şi a transferurilor sociale la un nivel ridicat de calitate;
- impozitele pot constitui instrumente de influenţare a gradului de ocupare a forţei
de muncă şi de utilizare eficientă şi durabilă a resurselor naturale;
- prin intermediul impozitelor se realizează redistribuirea veniturilor între cetăţeni,
grupuri sociale, sectoare economice sau zone geografice.
Lipsa de coordonare între sistemele fiscale existente la nivelul Uniunii Europene
poate compromite realizarea acestor obiective. În cazul în care capitalul este mobil şi nivelul
de impunere diferă de la ţară la ţară, companiile multinaţionale pot folosi un set complet de
strategii de optimizare fiscală (transferul profiturilor în zonele cu un nivel redus de impunere
sau crearea unor departamente financiare în paradisuri fiscale pentru finanţarea investiţiilor
de către linii de creditare din cadrul grupului). Astfel de strategii de neplată a impozitelor,
generează pierderi de venituri la nivelul ţărilor cu un nivel fiscal ridicat şi dezavantajează
întreprinderile mici şi mijlocii care participă la competiţie pe aceiaşi piaţă. Acest proces
poate fi evidenţiat şi în cazul impozitelor pe venitul personal de capital sau pe câştigurile de
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capital. Competiţia fiscală a influenţat puternic evoluţia nivelului de impunere în cadrul
Uniunii Europene.
Nivelul legal de impunere a veniturilor societăţilor de capital a scăzut de la 38,0%
în 1995 la 29,5% în 2006 în statele UE-15, dar această reducere a fost compensată prin
intermediul unor măsuri care măresc baza de calcul. Diferenţele între cotele de impunere ale
veniturilor societăţilor de capital sunt semnificative: de la 10% în Bulgaria şi Cipru la 38,7%
în Germania. Faptul că veniturile din impozitarea veniturilor corporatiste au rămas în
general la un nivel stabil ca procent din PIB în cadrul UE (vezi tabel nr. 2) este considerată o
dovadă împotriva ipotezei conform căreia există o concurenţă fiscală care nu este benefică.
Tabelul 2
Evoluţia impozitelor
2000
2001
2002
2003
2004
pe veniturile sociatăţi
Belgia
3,2
3,1
3,0
2,9
3,2
Bulgaria
2,8
3,6
3,4
3,4
3,0
Cehia
3,5
4,1
4,3
4,6
4,8
Danemarca
3,3
2,8
2,9
2,9
3,2
Germania
1,7
0,6
0,6
0,7
0,9
Estonia
0,9
0,7
1,1
1,6
1,7
Irlanda
3,7
3,5
3,7
3,7
3,6
Grecia
4,5
3,7
3,7
3,2
3,3
Spania
3,1
2,9
3,3
3,1
3,5
Franţa
2,8
3,1
2,5
2,1
2,4
Italia
2,3
2,9
2,5
2,2
2,2
Cipru
6,2
6,2
6,0
4,3
3,7
Letonia
1,6
1,9
1,9
1,5
1,7
Lituania
0,7
0,5
0,6
1,4
1,9
Luxemburg
7,0
7,3
8,0
7,4
5,8
Ungaria
2,2
2,3
2,3
2,2
2,1
Malta
2,9
3,2
3,9
4,5
4,2
Olanda
4,3
4,2
3,6
3,0
3,3
Austria
2,2
3,3
2,4
2,4
2,4
Polonia
2,4
1,9
2,0
1,8
2,2
Portugalia
3,9
3,4
3,4
2,9
3,0
România
2,5
2,5
2,6
3,1
Slovenia
1,2
1,3
1,6
1,8
2,0
Slovacia
2,8
2,7
2,6
2,8
2,5
Finlanda
5,9
4,2
4,2
3,4
3,5
Suedia
3,8
2,7
2,1
2,3
3,0
Marea Britanie
3,4
3,3
2,8
2,7
2,8
Sursa: Comisia Europeană, Tendinţele fiscalităţii în Uniunea Europeană, Ediţia 2007

2005
3,4
2,9
4,5
3,8
1,1
1,4
3,4
3,6
3,9
2,4
2,3
5,4
2,0
2,1
6,0
2,1
4,0
3,7
2,4
2,5
2,7
2,9
2,8
3,3
3,8
3,3

Concluzii:
Integrarea fiscală la nivelul Uniunii Europene se realizează prin raportare la cele
patru libertăţi fundamentale reglementate de Tratatul Uniunii Europene, respectiv libera
circulaţie a bunurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalurilor. Armonizarea cotelor de
impozitare a profiturilor companiilor europene este un subiect disputat şi discutat.
Guvernele ţărilor care optează pentru creşterea competitivităşii şi atractivităţii economiilor
lor naţionale prin politici fiscale de tipul cotei unice de impozitare, sunt în polemică cu
guvernele ţărilor care mizează pe o rată înaltă a fiscalităţii, pentru a putea asigura resursele
necesare finanţării “statului bunastarii generale”. Propunerea Comisiei Europene de a lua
măsuri în vederea impozitării veniturilor societăţilor de capital conform unei baze fiscale
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consolidate pentru activităţile desfăşurate la nivelul Uniunii Europene şi-a găsit numeroşi
adepţi, atraşi de posibilităţile oferite de un sistem de impozitare mai clar şi o mai bună
planificare a afacerilor ce ar rezulta în urma aplicării unei astfel de formule. Această măsură
va reprezenta un pas important în procesul de îmbunătăţire a mediului de afaceri, prin
consolidarea Pieţei Unice şi creşterea concurenţei. Din cele 25 de ţări member, Irlanda,
Malta, Marea Britanie, Estonia şi Slovacia, s-au opus ideii de armonizare fiscală în domeniul
impozitelor pe profit susţinând ca stabilirea impozitelor trebuie sa rămâna o decizie a
guvernelor naţionale.
Investitorii străini sunt atraşi de nivelul redus de 16 la sută al cotei impozitului pe
profit din România. Armonizarea cotelor de impozitare a profiturilor în toate ţările europene
ar însemna creşterea semnificativă a acestei cote şi diminuarea volumului fluxurilor de
investiţii străine directe.
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ASPECTE PRIVIND INVESTIGAREA
DIMENSIUNILOR COMPORTAMENTULUI
CONSUMATORILOR


Mirela-Cristina VOICU
Asistent universitar doctorand
Universitatea Artifex, Bucureşti
Rezumat. Cercetările referitoare la comportamentul consumatorilor privesc
dimensiunile acestuia şi relaţiile dintre el, finalitatea investigaţiilor urmărind anticiparea şi
canalizarea viitoarelor reacţii ale purtătorilor cererii pentru o cât mai exactă corelare a
ofertei cu cererea. Astfel, se cer determinate toate dimensiunile ce duc la manifestarea unui
anumit comportament. Lucrarea prezentată abordează tocmai acest aspect al studierii
comportamentului consumatorilor.
Cuvinte-cheie: comportamentul consumatorilor, dimensiunile comportamentului
consumatorilor, preferinţele consumatorilor, motivele de cumpărare, cercetare de marketing
Coduri REL: 9A, 14G

Ne regăsim într-o epocă în care putem spune că organizaţiile activează pe principiul
marketingului a cărui premisă impune plasarea în centrul preocupărilor unităţilor economice
cunoaşterea şi anticiparea cerinţelor pieţei. O astfel de orientare spre cerinţele pieţei implică
o bună cunoaştere a acestora în sensul urmăririi sistematice şi chiar a anticipării lor pe baze
ştiinţifice prin intermediul proiectării şi aplicării unui instrumentar de investigare adecvat,
creat şi perfecţionat de teoria şi practica de specialitate context în care un loc aparte îl ocupă
studierea şi modelarea comportamentului consumatorilor.
Înţelegând actul de cumpărare nu ca o simplă reacţie între venituri şi preţuri sau
între venituri şi cheltuieli, se cer determinate toate dimensiunile ce duc la manifestarea unui
anumit comportament al consumatorilor. Astfel vom lua în considerare (Cătoiu et al., 2004:
pp. 21): motivele de cumpărare sau necumpărare a bunurilor şi serviciilor, preferinţele
cumpărătorilor, intenţiile de cumpărare, deprinderile de cumpărare, obiceiurile de consum,
atitudinile şi, nu în ultimul rând, determinarea imaginii.
1.1 Motivele de cumpărare sau necumpărare
Motivele de cumpărare sau necumpărare reprezintă „ansamblul imboldurilor
constituite într-un sistem de impulsuri şi stări tensionale de natură să justifice achiziţionarea
sau respingerea unui anumit produs sau serviciu” (Florescu et al., 1992: pp. 159).
În cercetarea consumatorului una din întrebările cele mai importante este „de ce
cumpără oamenii produsul X?”. Motivele pot fi diferite pentru că au la bază trebuinţe
diferite. Unii oameni folosesc telefonul mobil îndeosebi pentru activitatea profesională, alţii
vor să comunice cu prietenii, iar alţii vor să ţină legătura permanent cu membrii familiei.
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Psihologii împart motivele în motive care au la origine anumite probleme (de ex.
oamenii caută un detergent care scoate pete de grăsime sau consumă carne slabă ca să evite
colesterolul) şi motive care au la bază dorinţa de a îmbunătăţi o stare existentă (de ex.
mâncăm o ciocolată ca să ne procurăm o plăcere). De asemenea, pe lângă motivaţiile
generale, ce duc la un anumit comportament, acţionează şi motivaţii speciale (sentimentul
afirmării de sine, sentimentul mulţumirii de sine, sentimentul de preţuire şi afecţiune,
manifestarea spiritului creator, sentimentul originii, etc.), care ne permit o mai bună
înţelegere a comportamentului consumatorilor.
Mobilurile ce stau la baza motivaţiei se pot structura în mobiluri raţionale şi
emotive, pe de o parte, şi primare (înnăscute) sau secundare (dobândite), pe de altă parte
(Cătoiu et al., 2004: pp. 21).
Cercetarea motivaţiei nu este un lucru simplu. Uneori motivele sunt inconştiente, iar
consumatorii nu îşi dau seama ei inşişi de ce cumpără un anumit produs şi nu altul. De pildă, în
SUA, cu ani în urmă discurile insecticide Combat erau mai bune decat spray-ul Raid. Dar Raid se
vindea mai bine. Explorări profunde au găsit că Raid-ul furniza utilizatorului o satisfacţie
inconştientă de a „lichida” cu mâna lui gândacii şi de a-i vedea murind. Discurile nu procurau
aceasta satisfacţie. Pe de altă parte, există şi cazuri în care oamenii nu sunt dispuşi să comunice
motivele care îi animă. Câţi vor admite, de exemplu, că fac acţiuni caritabile ca să-şi etaleze
averea. În sfârşit, motivaţiile se schimbă în timp ceea ce pune la încercare creativitatea
metodologică pentru monitorizarea motivelor de cumpărare şi consum.
Obiectivele stabilite în vederea studierii comportamentului consumatorilor
direcţionată către acest domeniu vor fi acelea de a identifica o ierarhie după care devin
operante fiecare dintre motivele consumatorilor în decizia de cumpărare, această ierarhie
nefiind în concordanţă întotdeauna cu ierarhia trebuinţelor, este necesară, de asemenea
evaluarea intensităţii fiecărui motiv în parte precum şi cercetarea motivelor care împiedică
un anumit cumpărător potenţial să-şi manifeste efectiv cererea.
Multe din studiile privitoare la studierea comportamentului consumatorilor au ca obiect
determinarea unor comportamente motivaţionale, greu de surprins printr-o comunicare verbală
directă, datorită ignoranţei, incapacităţii sau reţinerii subiectului de a răspunde.
În vederea realizării unui studiu în această direcţie dispunem de un instrumentar de
cercetare bogat. Putem face apel în acest sens, de pildă pentru determinarea intensităţii
motivelor la scale de măsurare cum sunt scala lui Likert, scala lui Thurstone, diferenţiala
semantică, scala lui Fishbein-Rosenberg, scalarea multidimensională etc.
Sondajele statistice pe bază de chestionar scris, folosite în această situaţie, se
particularizează prin utilizarea alături de întrebările închise (precodificate) şi a unui număr
relativ important de întrebări deschise ce vor permite intervievaţilor să-şi formuleze mult
mai liber opinia. De asemenea, mai sunt folosite şi testele „oarbe” („blind tests”) aparţinând
categoriei metodelor psihometrice.
1.2 Preferinţele cumpărătorilor
Preferinţele cumpărătorilor reprezintă o motivaţie pozitivă, exprimată prin
compatibilitatea afectivă faţă de un produs, serviciu sau formă de comercializare (Florescu
et al., 1992: pp. 160).
Declanşarea preferinţelor poate fi cauzată de: caracteristicile ce privesc substanţa
materială a unei mărfi (formă, mărime, grafică, gust, colorit, consistenţă, ambalaj, etc.);
elementele referitoare la marcă, nume, instrucţiuni de folosinţă ce însoţesc produsul; statutul
pe care-l conferă celui ce posedă sau foloseşte bunul respectiv. Teoreticienii au înclinat, la
un moment dat să limiteze preferinţa la conceptul de alegere, numai că alegerea şi preferinţa

43

44

România în UE. Calitatea integrării. Creştere. Competenţă. Ocupare

sunt două entităţi total diferite, prima reprezintă o acţiune iar cealaltă o stare de spirit
(Hansson, 2006).
Preferinţa consumatorilor a demonstrat că poate fi măsurată în mod efectiv iar
studierea acestora poate furniza o înţelegere mult mai mare a alegerilor pe care consumatorii
le fac atunci când decid să selecteze un anumit furnizor în defavoarea altuia şi atunci când
decid să continue în timp relaţia cu acesta. În plus, studiile efectuate au stabilit diferite
concepte legate de preferinţă cum ar fi conceptul de „preferinţă construită”, cu alte cuvinte,
ideea că preferinţele consumatorilor nu sunt bine definite ci mai degrabă se contruiesc în
procesul de alegere, idee ce reprezintă un punct de vedere contructiv, ce sugerează că sarcini
şi contexte diferite scot la lumină aspecte diferite ale opţiunilor, consumatorul concentrânduse pe consideraţii diferite ce duc la decizii neconsecvente (Novemsky, 2007).
Cunoaşterea preferinţelor consumatorilor joacă un rol deosebit de important în
cadrul diverselor activităţi desfăşurate la nivelul organizaţiei, necesare supravieţuirii
acesteia. De pildă, în cazul în care un întreprinzător trebuie să stabilească ce caracteristici
trebuie să posede produsul pe care acesta doreşte să-l creeze. În acest scop, întreprinzătorul
intervievează mai mulţi cumpărători potenţiali cerându-le să menţioneze nivelul preferat
pentru fiecare caracteristică în parte. Preferinţele şi comportamentul consumatorilor
constituie baza modelelor de pretestare a noilor produse (ASSESSOR, COMP, DEMON,
NEWS, SPRINTER) care implică determinarea relaţiilor funcţionale dintre impresia
cumpărătorului despre un produs, testarea lui şi intenţia de cumpărare. Nivelul preferinţelor
reprezintă una dintre variabilele ce trebuie avute în vedere la identificarea punctelor tari şi a
punctelor slabe ale concurenţilor. Măsurând preferinţele auditoriului înainte şi după
derularea unei campanii publicitare, emiţătorul poate aprecia succesul sau insuccesul
acesteia. Preferinţele faţă de anumite produse sau mărci poate constitui tema unei anchete
care să furnizeze informaţii despre nonconsumatorii relativi, atragerea acestora constituind o
cale importantă de lărgire a volumului vânzărilor până la limitele maxime ale potenţialului
pieţei, şi multe alte exemple pot fi furnizate pentru a sublinia importanţa cunoaşterii acestei
dimensiuni a comportamentului consumatorilor. (Voicu, 2007)
Teoria alegerii raţionale integrează componentele atitudinii care, în final,
reprezintă piatra de temelie a formării preferinţei, teorie ce furnizează un model capabil să
ofere o mai bună înţelegere a modului de formare a preferinţelor consumatorilor şi, în
acelaşi timp, mijloacele necesare pentru a previziona evoluţia preferinţelor consumatorilor.
Figura 1 reprezintă prezentarea generală a modului de formare a preferinţelor
consumatorilor din punctul de vedere al teoriei alegerii raţionale.
Pentru a înţelege preferinţa consumatorilor este necesară determinarea cerinţelor
acestora în ceea ce priveşte performanţa (funcţionalitatea) implicată de achiziţie, rezultatele
emoţionale aşteptate, precum şi, normele subiective pe care consumatorii le folosesc pentru
a identifica dorinţa acestora pentru un produs sau serviciu în defavoarea altuia. O primă
ipoteză a modelului este aceea că indivizii realizează achiziţii gândite. În anumite cazuri,
actul de gândire poate fi minimal în condiţiile în care achiziţionarea produsului sau
serviciului a devenit o obişnuinţă. În alte cazuri, perioada de gândire poate fi mult extinsă,
fiecare element fiind procesat cu grijă înainte de realizarea achiziţiei.
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Sursa: Developing Customer Insight: The Determination of Customer Preference, International
Communication Research, www.icrsurvey.com/docs/Customer%20Preference%20Formation_1205.doc
Figura 1. Modelul structural al formării preferinţei clienţilor

Ne putem da seama că modelul prezentat este folosit de consumator în fiecare din
experienţele de cumpărare ale acestuia, într-o măsură mai mare sau mai mică, iar pe de altă
parte, componentele care intervin în luarea unei decizii de preferinţă reprezintă, în acelaşi
timp, componentele ce intervin în procesul de evaluare a performanţei produsului sau
serviciului cumpărat precum şi a companiei responsabilă pentru acestea. Astfel, în măsura în
care, componentele preferinţei se modifică, componentele care influenţează satisfacţia se
modifică şi ele în consecinţă.
Teoria alegerii raţionale ia în considerare consecinţele acţiunilor întreprinse. Astfel,
preferăm un produs, persoană sau serviciu pentru că am stabilit că obiectul se aliniază cel
mai bine cerinţelor noastre legate de performanţă ca şi cele emoţionale judecate din prisma
normelor noastre de comparaţie.
Fiecare etapă a procesului de achiziţie conţine componente emoţionale şi de
performanţă preferate de consumatori. Dacă suprapunem modelul teoriei alegerii raţionale
peste etapele procesului de cumpărare vom fi în stare să interpretăm experienţa de evaluare
prin prisma procesului de cumpărare după cum se poate observa în figura 2:
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Etapa
de incubaţie

Etapa
de declanşare

Indicatorul formării
preferinţei

Etapa de cumpărare
propriu-zisă

Selectarea
produsului

Formarea preferinţei poate include:
 Alegerea unui canal
 Alegerea unui detailist
 Alegerea unei caracteristici a
produsului
 Alegerea unui nivel al serviciului

Etapa aşteptărilor
post-cumpărare

Sursa: Developing Customer Insight: The Determination of Customer Preference, International Communication
Research, www.icrsurvey.com/docs/Customer%20Preference%20Formation_1205.doc);
Notă: Indicatorul formării preferinţei reprezintă un scor standardizat care variază în intervalul 1-100.
Figura 2. Evaluarea experienţei de cumpărare/utilizare din cadrul modelului alegerii
raţionale în cadrul diferitelor etape ale procesului de cumpărare

În realitate, decizia de cumpărare este luată prin anumite compromisuri
(compensaţii) bine cântărite între nivelurile de îndeplinire a preferinţelor lui faţă de
atributele semnificative considerate de el decisive pentru cumpărarea unui produs (exemplul
cel mai frecvent este acceptarea unor nivele intermediare ale unor performanţe în schimbul
unui preţ potrivit puterii lui de cumpărare) (Daj, 2002).
În condiţiile în care preferinţa apare numai în contextul unei puternice motivaţii,
cercetarea preferinţelor are o arie mult mai restrânsă dar, în acelaşi timp, mult mai profundă
decât studiul motivelor, căruia i se poate subsuma, evaluarea intensităţii preferinţei utilizând,
de asemenea, aceleaşi instrumente ca şi în cazul evaluării motivelor.
Studierea comportamentului consumatorului având în vedere numai această
dimensiune a comportamentului consumatorilor poate recurge la metoda observării (ca şi în
cazul susprinderii motivelor de cumpărare dealtfel) constituind cea mai ieftină modalitate de
culegere a datelor comportamentale şi în acelaşi timp cea mai exactă, asigurând o autentică
imagine motivaţională. Ancheta selectivă pe bază de chestionar scris este utilizată, de
asemenea, în studierea preferinţelor consumatorilor chiar dacă se determină astfel
comportamentul declarat al consumatorului şi nu cel efectiv, ca în cazul observării.
Măsurarea preferinţelor consumatorilor pentru concepte alternative de produs se
poate realiza cu ajutorul unei tehnici tot mai cunoscută, numită analiza conjugată. Aceasta
este o metodă de deducere a valorii de întrebuinţare pe care consumatorii o acordă diferitelor
atribute ale unui obiect. Subiecţilor li se prezintă mai multe oferte ipotetice formate prin
combinarea diferitelor atribute, ei trebuind să ordoneze aceste oferte în funcţie de preferinţe.
Testarea preferinţei consumatorilor se bazează pe o varietate de tehnici cum ar fi: ordonarea
simplă a rangurilor, comparaţii perechi, scalele de apreciere, fiecare având avantaje şi
dezavantaje specifice.
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Metoda aprecierii unitare furnizează mult mai multe informaţii faţă de metoda
ordonării simple a rangurilor şi metoda comparaţiilor perechi. Metoda presupune ca
subiectul să-şi ordoneze preferinţele pentru fiecare produs pe o scală. Cu ajutorul acestei
metode putem afla atât ordinea preferinţelor, cât, mai ales, nivelurile calitative ale
preferinţelor pentru fiecare produs în parte şi distanţa dintre ele. Această metodă este,
totodată, uşor de folosit, în special, când avem de evaluat mai multe produse. (Voicu 2007)
Cercetarea preferinţelor consumatorului a dus la o mai profundă înţelegere a unor
probleme importante ivite în cercetarea satisfacţiei consumatorilor, în special, cea legată de
faptul că satisfacerea consumatorilor în condiţii superioare nu asigură manifestarea
preferinţei consumatorilor în viitor.
1.3 Intenţiile de cumpărare
Intenţiile de cumpărare reprezintă „estimări probabilistice ale comportamentului
viitor”, constituind o dezvoltare a motivaţiei, conturate sub forma unei tendinţe (Cătoiu,
2004: pp 23).
Două probleme metodologice de mare importanţă se ridică în momentul în care
intenţionăm să determinăm intenţiile de cumpărare a căror cunoaştere prezintă importanţă în
special în situaţia pregătirii lansării pe piaţă a unor produse noi, şi anume:
¾ Asigurarea reprezentativităţii (Anghelache, 2004) informaţiilor referitoare la
intenţiile de cumpărare viitoare;
¾ Garantarea statistică a rezultatelor investigaţiei.
Referitor la cele două probleme metodologice menţionate anterior, studiile realizate
au demonstrat că actul formării şi declarării răspunsurilor în cazul întrebărilor de sondaj
referitoare la intenţii poate altera evaluarea şi comportamentul ulterior al respondentului
(Morwitz, 2004). Deşi ştim că oamenii acţionează altfel decât intenţiile pe care le declară,
totuşi intenţiile declarate continuă să facă obiectul studiilor academice şi comerciale datorită
faptului că datele despre intenţii reprezintă date uşor de colectat referitoare la comportament.
Multe studii au fost realizate pentru a îmbunătăţii capacitatea de previziune a
comportamentului pe baza intenţiilor. În practică, studiile ajustează scorurile intenţiei prin
analizarea comportamentului efectiv de cumpărare al consumatorilor ale căror intenţii de
cumpărare au fost măsurate anterior. Dar cum spuneam, aceste studii de intenţionalitate afectează
rezultatele obţinute şi atunci când se măsoară comportamentul efectiv. Este recomandată, în acest
sens, păstrarea unui eşantion de control de la care nu se va măsura intenţia, putându-se astfel
determina pe baza acestuia, dacă comportamentul acestora este diferit de cel al consumatorilor
supuşi sondajului pentru determinarea intenţiilor (Chandon, 2005).
Cercetarea de tip longitudinal este cea recomandată pentru identificarea acestei
dimensiuni a comportamentului consumatorilor pentru că aceasta permite stabilirea
corelaţiei existente între intensitatea intenţiei şi nivelul de solvabilitate al purtătorilor cererii,
precum şi identificarea gradului în care intenţia s-a transformat în cumpărare efectivă, întrun interval de timp determinat.
Sondajul statistic utilizat pentru determinarea intenţiilor de cumpărare sunt
folositoare în cazurile în care cumpărătorii au opţiuni clare pe care le descriu corect
operatorilor de interviu. Anchetele privind intenţiile de cumpărare sunt folositoare pentru
estimare cererii de produse industriale, bunuri de folosinţă îndelungată, achiziţii de produse
care necesită o planificare avansată şi pentru produse noi (Kotler, 1999: pp 334-336),
acestea venind să completeze studiile axate pe acceptare sau preferinţă a produselor sau
serviciilor, în determinarea pieţei potenţiale a acestora.
Exemple de studii de intenţionalitate sunt de pildă cele efectuate pentru bunuri de
folosinţă îndelungată realizate de organizaţii de cercetare ce efectuează anchete periodice
privind intenţiile de cumpărare ale potenţialilor consumatori. De asemenea, unele sondaje
urmăresc obţinerea de informaţii cu privire la situaţia veniturilor prezente şi viitoare ale
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consumatorilor precum şi aprecierile acestora privind situaţia economiei cu scopul de a
obţine un studiu de intenţionalitate complet.
Studiile de intenţionalitate sunt destul de mult folosite, importanţă ce reiese şi din faptul
că marea majoritate a studiilor academice referitoare la satisfacţia consumatorilor folosesc
intenţiile de recumpărare ale consumatorilor ca variabilă dependentă iar, marea majoritate a
companiilor se sprijină pe intenţiile de cumpărare ale consumatorilor pentru a previziona adoptarea
în consum a produselor noi sau repetarea cumpărării produselor existente.
1.4 Alte dimensiuni investigate
Deprinderile de cumpărare reprezintă forme de manifestare a comportamentului
consumatorului de achiziţionare a mărfurilor şi serviciilor care au dobândit caracter de
repetabilitate. Informaţiile referitoare la deprinderi au utilitate în fundamentarea deciziilor
privitoare la diverse aspecte ale activităţii organizaţiei precum cele referitoare la politica
sortimentală, amplasarea şi dimensionarea corespunzătoare a reţelei comerciale cu
amănuntul, stimularea sau frânarea migraţiei cererii, organizarea interioară a magazinelor,
desfăşurarea unei politici promoţionale adecvate etc.
Deprinderile de cumpărare se pot structura în trei direcţii principale:
 Deprinderile temporale, cuprinzând eşalonarea cumpărărilor pe sezoane, pe
zile, în cursul săptămânii, pe ore în cursul zilei;
 Deprinderile spaţiale, respectiv distanţa medie parcursă de cumpărători pentru
achiziţionarea diferitelor mărfuri, tipurile de magazine din care sunt deprinşi
să-şi procure produsele;
 Deprinderi modale, cuprinzând formele de vânzare preferate de cumpărători,
asocierea produselor în momentul achiziţionării, fidelitatea faţă de o anumită
marcă ori formă de prezentare a unui produs, cantităţile cumpărate, caracterul
ferm sau spontan al cererii etc.
Obiectivele unui studiu orientat către această dimensiune a comportamentului
consumatorilor sunt măsurarea intensităţii deprinderilor pe segmente distincte de
cumpărători, intensitate despre care se cunoaşte că nu este corelată cu numărul de cumpărători, de
asemenea, un alt obiectiv ar fi identificarea mecanismului formării deprinderilor.
Cercetările selective de tipul sondajelor şi observării sunt destinate a ajuta la
determinarea deprinderilor de cumpărare.
Obiceiurile de consum reprezintă modalităţi ce au dobândit constanţă în privinţa
unor mărfuri sau servicii, fiind strâns legate/intercondiţionate de deprinderile de cumpărare
astfel putem afirma că acestea îşi pun ampreta asupra deprinderilor de cumpărare, modelând
în bună măsură comportamentul consumatorilor.
Obiect al studiilor comportamentale constituie în egală măsură şi interacţiunile
pozitive şi negative ce se dezvoltă între obiceiurile vechi şi cele în curs de formare.
Atitudinile – considerată de unii specialişti ca fiind o dimensiune latentă a
comportamentului consumatorului reprezintă rezultatul unor procese afective şi de
cunoaştere, ce creează predispoziţia de a acţiona pe baza unor convingeri reunind influenţele
exercitate de deprinderi, obiceiuri şi de motive într-o singură componentă comportamentală
cu o mai pronunţată stabilitate în timp.
Atitudinea poate fi investigată atât prin intermediul metodelor clasice dar şi apelând
la testele proiective de tipul completării de cuvinte menite să înlăture reţinerile ce ar putea
apărea atunci când li se cere intervatului să-şi descrie propria conduită.
Imaginea reprezintă o sinteză a dimensiunilor comportamentului consumatorilor
fiind rezultatul modului cum sunt percepuţi stimulii de către consumatorii potenţiali.
Obiectivele cercetării acestei dimensiuni comportamentale le constituie stabilirea
conţinutului acesteia (gradul de cunoaştere a produsului, mărcii, firmei a cărei imagine se
cercetează şi a modului de reprezentare a acesteia în mintea consumatorului), determinarea
modului de formare a imaginii în rândul clientelei, precum şi a evoluţiei acesteia,
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intensitatea imaginii, măsurată prin claritatea formării acesteia şi prin gradul de preferinţă
manifestat faţă de stimulul ce face obiectul investigaţiei, şi nu în ultimul rând, identificarea
specificităţii imaginii, dată de gradul de departajare a acesteia de cele ale unor
produse/mărci/firme similare sau concurente.
Măsurarea intensităţii imaginii unui produs în raport cu altele similare se poate
realiza folosind scale de tipul diferenţialei semantice sau diagramei cu profil polar. Tehnicile
de cercetare se folosesc atât de sondaje statistice pe bază de chestionar cât şi de diferite
variante ale testelor proiective.
Comportamentul efectiv se concretizează în trei ipostaze distincte (Cătoiu, 2004: pp. 25):
• Programarea detaliată a achiziţionării de produse/servicii în acest context
decizia de cumpărare a sortimentului fiind luată înainte de manifestarea
comportamentului efectiv;
• Programarea generală a cumpărării pe fondul căreia alegerea sortimentului se
realizează la punctul de vânzare;
• Cumpărarea propriu-zisă şi alegerea sortimentului se realizează în magazin.
Cercetările referitoare la comportamentul consumatorilor privesc dimensiunile
acestuia şi relaţiile dintre ele. Finalitatea investigaţiilor o reprezintă anticiparea şi
canalizarea viitoarelor reacţii ale purtătorilor cererii pentru o cât mai exactă corelare a
ofertei cu cererea. Se cer determinate toate dimensiunile ce duc la manifestarea unui anumit
comportament. Fiecare dintre dimensiunile comportamentului consumatorilor asupra căruia
dorim să ne oprim atenţia în cadrul unei cercetări de marketing imprimă o anumită
specificitate acesteia, o modalitate deosebită de abordare.
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OPŢIUNI INVESTIŢIONALE ŞI SCHIMBAREA
STRUCTURALǍ ÎN SISTEMELE ECONOMICE


Liliana CRĂCIUN
Conferenţiar universitar doctor
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Multe modele teoretice aratǎ cǎ redistribuţia cauzeazǎ o creştere scăzutǎ
sau ieşiri de capital, chiar dacǎ în mod empiric redistribuţia şi creşterea sunt considerate a
fi pozitiv asociate în întreaga lume. Guvernarea unei economii tehnologice superioare poate
atrage capitaluri proprii şi strǎine şi poate avea o creştere GDP relativ ridicatǎ şi mai
multe resurse pentru redistribuire decât în economia închisǎ.
Coduri JEL: B41, D23, D61, D63, K00


Multe critici ale globalizǎrii spun cǎ aceasta este o cauzǎ a sǎrǎciei, cǎ permite ţǎrilor în
curs de dezvoltare sǎ fie exploatate de marile corporaţii, ceea ce face ca oamenii din ţǎrile
dezvoltate sǎ-şi piardǎ locul de muncǎ atunci când importurile strǎine mai ieftine scot companiile
din afacere. De asemenea, criticǎ strǎinii pentru cumpǎrarea companiilor locale şi crearea unei
lumi omogene alergând spre multinaţionale necorespunzatoare guvernǎrii.
Riscul politic este de asemenea un important component al investiţiei internaţionale. Dacǎ guvernarea este înfrântǎ sau dacǎ noile legi impun restricţionarea fondurilor
strǎine – ambele întâlnite în Asia Crucialǎ – investitorii strǎini de cele mai multe ori pierd
totul. Chiar şi ţǎrile care nu fac parte din problema localizatǎ sunt afectate.
Oricine investeşte în locurile de desfacere globale o face pentru trei motive:
speculare, coaliţie sau arbitraj.
Cei mai mulţi investitori în locurile de desfacere internaţionale sunt speculatori in
faptul cǎ piaţa ia o anumitǎ direcţie şi ei cumpǎrǎ sau vând bazându-se pe acest lucru.
Esenţial speculatorii îşi asuma un risc. Dacǎ piaţa se îndreaptǎ spre o direcţie bunǎ
ei au profit, dacǎ nu, pierd. Alţi jucǎtori pe pieţele globale – coaliţia şi arbitrii, balanseazǎ
într-o direcţie a speculatorilor.
Performanţa agregatelor este un produs al stocurilor, acţionari ai investiţiei, care la
randul lor sunt un rezultat al deciziei luate de managerul investiţiei.
Totuşi ipotezele performanţei pot fi testate la niveluri înalte: performanţa agregatǎ
de nivelul fondurilor, stocurile acţionarilor şi comerţul individual.
Caracteristicile stocurilor: preferinţele ar trebui sǎ fie un important factor, ceea ce
explicǎ o întoarcere normalǎ a retragerii comerţului; întoarcerile riscului ajustat este o
funcţie a caracteristicilor instituţionale ale comerţului.
Potrivit lui Fuerst, standardul pentru risc ar trebui sǎ aibǎ o semnificaţie realǎ în
activitatea economicǎ: finanţarea de bazǎ învaţǎ managerii corporaţiilor sǎ evalueze noile
oportunitǎţi investiţionale bazate pe ajustarea riscului.
Firmele sunt îndemnate sǎ investeascǎ în mijlocul recesiunii unde standardul pentru
risc este ridicat; de exemplu, trebuie sǎ ofere o ratǎ ridicatǎ la noile investiţii. Incluzând
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schimbǎrile în investiţii, riscul standard ar trebui sǎ afecteze comenzile durabile, slujba şi
celelalte mǎsuri ale performanţei economiei.
Guvernarea unei tehnologii economice superioare poate atrage capitaluri proprii şi
strǎine şi poate avea o creştere relativǎ şi mai multe resurse pentru redistribuţie decât în
economia închisǎ; redistribuirea guvernǎrii poate avea un interes ridicat în tehnologia
avansatǎ sau în integrarea economiei..
Globalizarea are trei ramuri: valabilitatea unei noi tehnologii, un sistem comercial
internaţional liber şi o forţǎ de muncǎ bine educatǎ.
Companiile investiţionale internaţionale reprezintǎ o afacere dificilǎ.
Esenţial, ţǎrile pot fi considerate ca şi companiile, cu „grad de investiţie rezervat”
pentru acele ţǎri cu o guvernare stabilǎ şi fǎrǎ graniţe pentru comerţ şi investiţie. În final au
fost calculate investiţiile internaţionale putând să producă o întoarcere ridicatǎ ceea ce îi
aminteşte investitorului de varietatea riscurilor asumate. Legile naţionale cer companiilor sǎ
adauge regulile locale stricte şi unele companii sǎ nu facǎ efortul sǎ adopte statutul lor
financiar pentru a se face înţeleşi investitorilor strǎini. Totuşi multe companii globale
pregǎtesc diferite seturi de cǎrţi pentru diferite pieţe în jurul lumii.
De ce participarea fiecarei ţări la relaţiile internaţionale este o condiţie a dezvoltarii
economice si a cresterii standardului de viaţă?
Motivele sunt numeroase. Astfel, prin intermediul comertului international, statele
cumpară factori de producţie şi bunuri de consum pe care nu le-ar fi putut produce în ţară
sau de care ţara nu dispune (resurse naturale), sau bunuri pentru care în ţară cheltuielile de
producţie ar fi fost mai mari. Pe de altă parte, prin relaţii externe, o ţară beneficiază de o
piaţă de desfacere mai mare decât cea naţională. Producând mai mult, firmele realizează
economii de scară (la cheltuielile de dezvoltare), iar eficienţa economică creşte.
Accentuarea concurenţei, ca urmare a concurenţei externe, este şi ea un factor de
progres pentru că obligă firmele la a adopta măsuri pentru mărirea eficienţei economice.
În plus, prin plasamentele de capital externe, o ţară poate beneficia de mai multe investiţii
decât i-ar permite economisirea internă, deci de o creştere economică mai accentuată. Pentru ţările
cu surplus de capital, relaţiile externe oferta plasamente mai avantajoase.
Nu în ultimul rând, participarea la piaţa mondială implică şi participarea la
schimbul mondial de informatţi şi realizări tehnologice remarcabile, ceea ce conduce la
difuzarea progresului tehnic în întreaga economie mondială, deci la creşterea mondială.
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INFLUENŢE ALE INTEGRĂRII ASUPRA
RELAŢIILOR COMERCIALE DINTRE AGENŢII
ECONOMICI PE PIAŢA INTERNĂ
ŞI INTERNAŢIONALĂ


Cornelia AMARANDEI
Doctorand
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Evolutia relatiilor comerciale a generat integrarea, care, la rândul ei, va
determina caracteristicile derivate din scopul principal – cresterea calitatii vietii si din
situatia inevitabila a abandonului de suveranitate la care intr-o anumita masura tara
noastra a recurs atunci cand a aderat la Uniunea Europeana.
Preocuparea exagerata pentru cresterea consumului acopera adesea tendinta de
maximizare cu orice preţ al profitului, cu efecte negative pe termen lung, sub umbrela
imbunatatirii nivelului de trai. Retragerea statului din rolul de actor economic si
schimbarile structurale in natura proprietatii au general tulburari in relatiile comerciale,
desfiintarea si aparitia de noi agenti economici.
Ca urmare, mentinearea in cerere si/sau oferta a echilibrului intre produsele
destinate consumului si cele pentru dezvoltarea capacitatilor de productie, consideram a fi
nivelul de competenta corespunzator care sa conduca la dinamizarea economiei romanesti,
la cresterea performantelor in spatiul economic unic al Europei si sa genereze o crestere
durabila.
Cuvinte-cheie: integrare; noile relaţii comerciale; dinamizarea economiei.
Coduri REL: 20E

1. Influente ale cadrului general instituit asupra relaţiilor comerciale
Pentru a iniţia şi derula relaţii comerciale pe piaţa internă europeană, este necesar
să cunoaştem şi să folosim cadrul legal instituit, care in orice apreciere a realităţii are
prioritate atunci când este în contradicţie cu legislaţia internă naţională.
Pentru agenţii economici, din punct de vedere managerial, integrarea reprezintă
procesul de combinare a diferitelor firme în scopul minimizării costurilor de producţie şi
poate fi: integrare verticală, când unele firme sunt angrenate în stadii diferite de producţie
(ex. combinatul siderurgic); integrare orizontală, când o serie de firme se angajează într-un
anumit domeniu de producţie şi/sau desfacere(ex. cartelul); integrare laterală, când unele
firme sunt angrenate în producerea unor bunuri diferite pentru aceeaşi piaţă şi care se
presupun reciproc. (Fundatura s.a., 1992, p. 117).
Valorificarea oportunitatilor oferite de Integrarea in Uniunea Europeana prin
extinderea si intensificarea schimburilor dintre agentii economici au la baza avantajele
oferite de uniunea vamala care face posibila libera circulatie a marfurilor, persoaneleor,
capitalurilor si serviciilor.
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Impotriva practicilor neloiale s-au instituit regulamente specifice care protejeaza
piata interna europeana si in special existenta si dezvoltarea de noi capacitate de productie.
Obiectivul major al Uniunii Europene este acela de a organiza in mod coerent si
solidar relatiile intre statele member si intre popoarele lor, obiectiv realizabil prin
promovarea unui progres economic si social echilibrat si durabil, prin crearea unui spatiu
fara frontiere interne, prin intarirea coeziunii economice si sociale, prin stabilirea unei
uniuni economice si monetare cu adoptarea monedei unice.
Uniunea dispune de un cadru institutional unic perfectionat, constituit in principal
de Consiliul european, Parlamentul european, Comisia si Curtea de justitie. Comisiei ii sunt
incredintate atributiuni care au drept finalitate asigurarea si functionarea pietei interne
europene ca domeniu de interes deosebit pe plan comunitar. Ea are competenta decizionala.
Astfel s-au adoptat masuri pentru formarea si consolidarea pietei interne ca un spatiu fara
frontiere care trebuie sa funtioneze in aceleasi conditii ca o piata nationala: marfurile,
persoanele, capitalurile si serviciile trebuie sa circule in cadrul ei fara nici un control la
frontierele dintre statele member, dupa exemplul absentei controlului la frontierele dintre
regiunile unui stat. acest spatiu dintre frontierele interioare priveste toate marfurile, serviciile
si capitalurile care circula in cuprinsurile lui.
Cand sunt in cauza obstacole la aceasta circulatie care pot fi atribuite unui stat
membru, daca ele implica o actiune sau inactiune din partea acestuia, care poate constitui o
incalcare la prevederele Tratatului se aplica Regulamentul stabilit de Consiliu. Se au in
vedere situatii care: 1) duc la o serioasa afectare a liberei circulatii a marfurilor, impiedicand,
intarziind sau deviind importurile si exporturile sau transportul printr-un stat membru; 2)
cauzeaza importante pierderi persoanelor afectate; 3) necesita actiunea imediata in scopul
impedicarii oricarei continuari, cresteri sau intensificari a afectarii sau pierderii in cauza.
Cand se produce un asemenea obstacol sau cand exista o amenintare in acest sens,
exista o obligatie de informare a comisiei din partea oricarui stat membru(chiar daca nu este
el in discutie), si, in mod reciproc, din partea Comisiei, precum si, dac aun obstacol a
survenit, o obligatie a statului membru implicat de a lua toate masurile necesare si
proportionale astfel incat libera circulatie a marfurilor sa fie asigurata pe teritoriul sau
conform tratatului si de a informa Comisia despre actiunile pe care autoritatile le-au luat sau
intentioneaza sa le ia.
Cand Comisia considera ca survine un obstacol intr-un stat membru, ea notifica
statul membru in legatura cu motivele care au determinat-o sa ajunga la aceasta concluzie sic
ere statului respective sa ia toate masurile necesare si proportionate spre a inlatura obstacolul
intr-un termen pe care ea il decide prin referire la urgenta cazului.
Asa au fost justificate masurile exaggerate luate in tara noastra in cazul gripei
aviare, a pestei porcine sau a culturilor modificate genetic care au lovit indirect in
capacitatile de productie. Prin astfel de cazuri se integreaza agentii economici exteriori pe
piata noastra si mai putin cei din interior in Uniune. Astfel ne transformam din producatori
in consumatori.
Prin Decizie a Comisiei s-a constituit un Comitet consultative pentru coordonare in
domeniul pietei interne. El poate fi consultat potrivit competentei ce i-a fost stabilita, asupra
tuturor problemelor practice care pot sa survina relativ la funtionarea pietei.
2. Influenţe ale uniunii vamale asupra relaţiilor comerciale
Libera circulatie a marfurilor presupune realizarea unei uniuni vamale care sa
priveasca toate categoriile de marfuri si sa implice interzicerea intre statele membre a
taxelor vamale asupra importurilor si exporturilor ori a altor taaxe cu effect echivalent,
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adoptarea unui tarif vamal comun in relatiile cu tari terte si eliminarea restrictiilor cantitative
sau a masurilor cu efect echivalent.
Instituirea uniunii vamale intre statele member permite conditii egale de concurenta
intre participantii la circuitul comercial si productive, face posibila stimularea productiei si a
varietatii sortimentale a marfurilor, impunearea pe piata a celor mai competitive produse,
tinandu-se seama si de costul lor de productie, concentrarea si specializarea productiei si a
intreprinderilor, ca si implantarea acestora in zonele cele mai indicate economic si
productive.
Interzicerea taxelor vamale are o sfera mai larga. Ea se aplica nu numai marfurilor
care sunt de orgine dintr-un stat membru, ci si celor care provin dintr-o tara terta si care se
vor afla in libera circulatie intre statele membre odata intrate in circuitul commercial
comunitar. Marfurile care au aceasta din urma proveninta vor avea acest regim daca
formalitatile de import au fost indeplinite si orice taxe vamale sau taxe avand effect
echivalent care sunt platibile, au fost incasate in acel stat membru si nu au beneficiat de o
reducere totala sau partiala a unor astfel de taxe.
Uniunea vamala mai implica, intr-un al doilea sens, adoptarea unui tariff vamal
comun in relatiile cu tarile terte, care este impus la granitele comunitare. Orice marfa care
urmeaza sa intre pe teritoriul comunitar va fi supusa acestui tariff, indifferent de tara de
provenienta. Statele mebre si-au declarat disponibilitatea de a contribui la dezvoltarea
comertului international si la reducerea barierelor vamale prin acorduri specifice, pe baza de
reciprocitate si avantaj reciproc, de a reduce taxele vamale sub nivelul general de care ar
putea beneficia ele insele ca rezultat al stabilirii unii uniuni vamale intre ele. Aceste
deziderate au fost infaptuite fie pe calea acordurilor cu diverse tari in mod independent, fie
in cadrul G.A.T.T, dealungul rundelor comerciale (Dillon, Kennedy, Tokyo, Uruguay).
Taxele din tariful vamal comun sunt stabilite de Consiliu la propunearea Comisiei.
Tariful vamal comun nu se aplica de o autoriate comunitara distincta, de sine statatoare , ci de catre
autoritatile nationale ale statelor pe teritorilu carora intra marfurile, actionand in numele
Comunitatii atunci can dele fac incadrarile sau clasificarile tarifare respective. De aici posibilitatea
de contestare a deciziilor acelor autoritati in scopul aplicarii tarifelor vamale.
S-a aratat ca interzicearea in comertul intre statele membre a taxelor vamale se
refera la taxele cerute cu ocazia sau din cauza importului care , impus in mod distinct asupra
produselor importate si nun asupra produselor indigene modifica pretul lor de cost si astfel
produce acelasi effect restrictive asupra liberei circulatii a marfurilor, precum o taxa
vamala. Deoarece aceasta interdictie nu admite vreo distinctie potrivit scopului avut in
vedere in perceperea taxelor pecuniare abolite, ea include spre exemplu, si taxele cerute
pentru inspectia sanitara realizata in cazul importului respective.
O taxa pecuniara impuse pentru ratiuni de control veterinar si de sanatate publica
este considerate ca o taxa avand echivalent unei taxe vamale si interzisa prin tratat. Daca
insa, sunt cerute taxe pentru inspectii veterinare si de sanatate publica in cazul desfacerii
interne precum in cazul exportului, atunci efe formeaza o parte ale sistemului general de taxe
interne si nu constituie taxe cu efect echivalent taxelor vamale asupra exporturilor, dare le
intra in interdictia de discriminare conform Tratatului.
3. Influenţe ale măsurilor de protecţie asupra relaţiilor comerciale
Politica comercială comună se întemeiază pe principii unitare care privesc
modificarile tarifare, incheierea de acorduri, uniformizarea masurilor de liberalizare, politica
de export ca si masuri de protectie comerciala de luat in caz de dumping si subventii.
Intre practicile neloiale care se pot intalni in cadrul relatiilor comerciale sunt
practicile de dupming si subventiile.
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Un produs va fi considerat ca face obiectul practicii de dumping daca pretul sau de
export spre Uniune este mai mic decat un prêt comparabil pentru produsul similar, in cursul
obisnuit al comertului stabilit in tara exportatoare. Valoarea pentru comparat este dificil de
stabilit in lipsa unui prêt comparabil platit sau platibil in realitate in desfasurarea obisnuita a
comertului intern in tara exportatoare sau de orgine. In aceasta situatie este aplicabila o
metoda de calcul distincta a pretului normal.
Sintagma “produs similar” este interpretata ca insemnand un produs care este
identic, adica asemanator in toate privintele cu produsul in discutie, ori in absenta unui astfel
de produs, alt produs care, desi nu este asemanator in toate privintele, are caracteristici ce se
aseamana strans cu cele ale produsului in cauza.
Dupa ce valoarea normala si pretul de export sunt astfel determinate se procedeaza
la compararea lor. In scopul asigurarii unei comparari corecte, in fiecare caz se va acorda
consideratia cuvenita unor adaptari pentru diferente afectand comparabilitatea preturilor,
adica pentru diferente in: caracteristicile fizice; taxe de import si taxe indirecte; reduceri,
rabaturi, cantitati; transport, asigurare, manipulare, incarcare si cheltuieli subsidiare;
ambalare; credit; costuri dupa vanzare; comisioane; conversii monetare.
Rezultatul compararii se concretizeaza intr-o limita(marja) de dumping care este
suma cu care valoarea normala depaseste pretul de export. Cand limitele de dumping
variaza, pot fi stabilite medii ponderate.
Scopul protectiei de baza antidumping este inter alia de a proteja Uniunea contra
importurilor supuse practicii de dumping. In ceea ce priveste sipiritul sau, rezulta din
dispozitii ca valoarea normala si preturile de export trebuie sa fie in mod obisnuit stabilite
individual pentru fiecare exportator. Institutiile comunitare nu sunt obligate sa procedeze la
fel in fiecare caz sau sa impuna o taxa individuala antidumping pentru fiecare exportator.
Spiritual regulamentului lasa instituriilor comunitare o mare liberate de a decide cand
solutia cea mai corespunzatoare este aceea de a acorda tratament individual exportatorilor.
Conditia esentiala pentru aplicarea taxelor de protectie fata de tehnicile de dumping
este cauzarea de prejudicii. Prin prejudiciu se intelege o dauna materiala adusa industriei
comunitare, amenintarea cu aducerea unui prejudiciu material pentru industria comunitara
ori intarzierea crearii unei astfel de industrii. Nu intra in aceasta categorie prejudiciile
cauzate de alti factori precum: volumul si preturile importurilor care nu sunt supuse
practicilor de dumping, diminuarile privind cererea, schimbarile in modelele de consum,
practicile comerciale restrictive si concurenta dintre producatorii straini si comunitari,
dezvoltari in tehnologie si realizarea exportului si in productivitatea industriei comunitare.
Procedura contra practicilor de dumping poate fi declansata printr-o plangere scrisa pe
care o poate face orice persoana fizica sau juridical sau orice asociatie care nu are personalitate
juridica. Aceste personae sau asociatii trebuie sa aibe un interes legitim. Plangerea trebuie sa
contina dovada suficienta a acelor practice, a prejudiciului ce rezulta si a legaturii cauzale intre
importurile pretins supuse practice de dumping si prejudicial reclamat. Ea poate fi prezentata
Comisiei direct sau unui stat membru, care o va inainta acesteia. Comisia va trimite statelor
membre o copie de pe orice reclamatie pe care o primeste, initiaza o investigatie la nivel
comunitar actionand in cooperare cu statele membre. Investigarea va acoperi in mod normal o
perioada de cel putin 6 luni anterioara depunerii plangerii.
In functie de rezultatul constatat, Comisia poate lua masuri privind aplicarea de taxe
antidumping; marimea taxei nu va depasi limita de dumping cum a fost stabilita anterior.
Actiunea definitivain materie de dumping apartine Consiliului; ea se impune atunci
cand faptele, dovedesc ca exista dumping si ca s-au produs prejudicii acesteia si interesele
Comunitatii reclama interventia comunitara.
Tot la nivel comunitar se asigura protectia contra importurilor subventionate din
tarile nemembre ale Comunitatii Europene. Astfel, o taxa cu character protectionist poate fi
impusa in scopul de a se asigura o opozitie contra subventiilor acordate direct sau indirect
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pentru fabricarea, producerea, exportul sau transportul oricarui produs a carui punere in
libera circulatie in Uniune cauzeaza prejudicii. Un produs este considerat ca fiind
subventionat daca el beneficiaza de subventii cu caracter de protectie.
Subventiile pot fi acordate de guvernul tarii de origine a produsului importat sau de
guvernul unei tari intermediare din care produsul este exportat spre Uniune.
Exista subventie daca sunt indeplinite cumulative 2 conditii:
1. O contributie financiara din partea unui govern din tara de origine sau de export; cand, o
practica guvernamentala implica un transfer direct de fonduri(donatii, imprumuturi),
tranferuri directe potentiale de fonduri ori raspunderi(de exemplu garantari de imprumuturi),
sau venitul guvernamental, care altminteri este datorat, este abandonat sau neincasat ori un
guvern furnizeaza marfuri si servicii ori cumpara marfuri, un govern face plati unor
mecanisme de investitii ori incredinteaza sau da instructiuni unui organism sa realizeze
astfel de actiuni care ar reveni in mod normal guvernului.
2. In acest mod este conferit un beneficiu.
Pentru ca subventiile sa fie supuse masurilor cu caracter protectionist ele trebuie
sa fie specifice unei intreprinderi ori industrii sau unui grup de intreprinderi sau industrii.
Nu sunt supuse masurilor cu caracter protectionist subventiile care nu sunt
specifice. In anumite conditii sunt admisibile si deci nesupuse masurilor cu caracter
protectionist, subventiile pentru activitati de cercetare, subventiile pentru regiunile
dezavantajate din teritoriul tarii de origine si/sau de export si subventiile pentru promovarea
si adaptarea la noile cerinte de mediu impuse de lege care au ca rezultat constrangeri si
sarcini financiare mai mari pentru firme.
Marimea subventiilor ce se iau in considerare vor fi calculate in functie de beneficial
conferit primitorului. In mod normal perioada luata in calcul va fi cel mai recent an
financiar al beneficiarului.
Regulile privind determinarea prejudiciului sunt aproape identice cu cele privind
determinarea prejudiciului in caz de dumping. Procedurile sunt initiate in baza unei plangeri
prealabile din partea oricarei personae fizice sau juridice ori asociatii care prezinta un interes
legitim si suficiente probe in sustinerea ei. Daca Comisia decide sa initieze o investigare pe
baza de probe suficiente stabileste termenele pentru aducerea la cunostinta si urmeaza
aceeasi procedura ca si in cazul dumpingului.
Concluzii
Cresterea economica ca expresie a raportului dintre capitalul utilizat si forta de
munca ocupata, pe de o parte si productia obtinuta, pe de alta parte poate fi realizata prin
abtinerea de a folosi o proportie majora din resurse pentru a crea produse destinate
consumului, pentru ca resursele astfel economisite sa fie folosite pentru a mentine, produce
si dezvolta noi capacitati de productie.
Bibliografie
Basanu, Gh., Pricop, M., Managementul aprovizionarii si defacerii, Editura Economică,
Bucuresti (2004);
Fundatura, D., Managementul resurselor materiale, Editura Economică (1999)
Fundatura, D., s.a. Dictionar de management, Editura Diacon Coresi, Bucuresti (1992)
Ignat, I., Pohoata, I., Economie politică, Editura Economică, Bucuresti (1998)
Kotler, P., Managementul marketingului, Editura Teora, Bucuresti (2001)
Popa, I., Tranzactii comerciale internationale, Editura Economică, Bucureşti (2001)
Pricop, M., Tantau, A., “Globalizarea si strategia firmei”, Agentia Eficient, Bucuresti (2001)

57

58

România în UE. Calitatea integrării. Creştere. Competenţă. Ocupare

ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢELOR
ÎN SECTORUL TURISTIC - FACTOR DE CREŞTERE
A COMPETITIVITĂŢII ECONOMIEI ROMÂNEŞTI


Elena Cerasela SPĂTARIU
Conferenţiar universitar doctor
Universitatea Ovidius, Constanţa
Rezumat: Provocările globalizării cât şi tendinţele europene determină necesitatea
valorificării avantajelor competitive ale economiei româneşti în scopul impulsionării
creşterii economice. Însă România prezintă serioase decalaje de competitivitate în raport
cu statele din vestul şi centrul Europei, care se traduc, în ultimă instanţă, într-o eficienţă
scăzută. Integrarea în Uniunea Europeană a ţării noastre a deschis drumul uneia dintre
cele mai importante oportunităţi de dezvoltare economică, iar îmbunătăţirea performanţelor
din sectorul turistic poate fi o cale de creştere economică. Turismul nu poate fi privit ca un
sector izolat, efectele sale fiind resimţite la nivel macroeconomic. De aceea, trebuie
conştientizată importanţa pe care o are în cadrul economiei naţionale şi luate măsuri menite
să dezvolte această ramură, în sinergie cu toate celelalte domenii economice. Lucrarea de
faţa îşi propune să contureze câteva direcţii în vederea realizării obiectivului de creştere a
competitivităţii turismului românesc, ce vizează intensificarea acţiunilor de dezvoltare şi
promovare internaţională a României ca destinaţie turistică, îmbunătăţirea calităţii
serviciilor turistice alături de dezvoltarea unei industrii turistice naţionale durabile.
Cuvinte-cheie: turism; competitivitate; oportunităţi de dezvoltare; avantaje
competitive.
Coduri REL: 14F


În contextul provocărilor mondiale (globalizarea economiei, internaţionalizarea
pieţelor, modificările tehnologice rapide), factorul determinant al creşterii economice
durabile şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei este acela de creştere a
competitivităţii economice. Valorificarea avantajelor competitive trebuie să fie un obiectiv
permanent, iar provocările globalizării trebuie să fie transformate în oportunităţi de
economia românească.
Identificarea problemelor cu care se confruntă România, determinarea soluţiilor
necesare pentru rezolvarea acestora şi, implicit, analiza factorilor de competitivitate
reprezintă o necesitate pentru evaluarea potenţialului economic al ţării. În contextul
integrării în Uniunea Europeană, România se află în faţa celei mai mari oportunităţi de
dezvoltare, însă ea prezintă serioase diferenţe de competitivitate, în raport cu celelalte state
membre. Aceste decalaje apar la nivelul tuturor elementelor ce caracterizează capacitatea
competitivă şi determină o productivitate scăzută care defineşte, în ultimă instanţă, problema
competitivităţii în ţara noastră.
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O analiză atentă a evoluţiei economiei, a mediului de afaceri, a factorilor de
producţie, a procesului investiţional, a consumului de resurse, cât şi a procesului de inovare,
ne permite identificarea factorilor care influenţează competitivitatea României.
Alături de alte domenii economice, turismul poate beneficia de pe urma integrării
ţării noastre în Uniunea Europeană. Concret, efectele acestei integrări ating mai multe
aspecte care vizează şi particularităţile domeniului turistic, şi anume:
• intensificarea concurenţei, care poate avea ca rezultat îmbunătăţirea ofertei
turistice;
• facilităţi în obţinerea resurselor de finanţare internaţionale;
• refacerea infrastructurii;
• creşterea circulaţiei turistice către şi dinspre ţara noastră.
Cu greu s-ar putea închipui o altă activitate economică mai potrivită cu
globalizarea, principalele consecinţe ale acesteia fiind extinderea turismului internaţional şi
dezvoltarea turismului de afaceri. Globalizarea infrastructurii influenţează cel mai mult
turismul prin folosirea internetului, a comunicaţiilor prin satelit, creşterea explozivă a
transporturilor aeriene.
Efectele sectorului turistic sunt resimţite la nivelul întregii economii, de aceea,
trebuie luate măsuri ca să se dezvolte această ramură care, la rândul său, poate stimula
dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi: industria, agricultura, construcţiile, comerţul,
transporturile. Prin urmare, dezvoltarea turismului ca un fenomen cu profunde implicaţii
economice, sociale şi culturale trebuie să ducă la dezvoltarea şi consolidarea pieţei turistice.
Dacă avem în vedere potenţialul turistic şi dacă facem o comparaţie cu fenomenul
turistic existent în statele vecine, atât ponderea contribuţiei turismului românesc în PIB este
mică, cât şi profitul obţinut de întreprinzătorii din turism.
Există o serie de bariere care apar în calea creşterii competitivităţii turismului, care
pot fi sintetizate astfel:
• lipsa produselor turistice complexe;
• existenţa structurilor de cazare vechi şi un indice mediu de utilizare a
capacităţii de cazare scăzut;
• lipsa capacităţii de cazare în zonele turistice ce oferă oportunităţi pentru
practicarea turismului de nişă şi a ecoturismului;
• insuficienţa capacităţilor turistice în zona parcurilor naturale sau a ariilor
protejate;
• existenţa unei infrastructuri deficitare privind sistemul de transport,
comunicaţii şi servicii turistice;
• lipsa şi/sau insuficienţa activităţilor de promovare şi informare turistică;
• instabilitatea cadrului instituţional şi legislativ, lipsa de cooperare între
operatorii turistici;
• absenţa facilităţilor pentru încurajarea iniţiativei de a deschide afaceri turistice
mici şi mijlocii.
Cu toate acestea, turismul poate reprezenta pentru România un sector economic
care, deşi insuficient exploatat, poate deveni o sursă de atracţie atât a investitorilor, cât şi a
turiştilor străini, deoarece dispune de un valoros şi bogat potenţial natural, care reprezintă
una dintre cele mai preţioase resurse ale ţării.
Prin urmare, pentru dezvoltarea sectorului turistic, România are o serie de avantaje
competitive care rezultă din:
• varietatea formelor de relief şi dispunerea acestora simetric, în trepte, dinspre
centru spre margini (munţi, dealuri, câmpii, mare şi deltă), care permite
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posibilitatea practicării unei întregi game de forme de turism, de la cele clasice
până la noutăţile de ultimă cerere;
• existenţa unei treimi din resursele de ape minerale europene;
• climatul temperat continental, cu influenţe mediteraneene în sud-vestul ţării, cu
faună şi floră unică;
• prezenţa a 18 parcuri naturale naţionale, arii protejate, rezervaţia biosfera Delta
Dunării;
• diversitatea patrimoniului cultural şi istoric (mănăstiri, cetăţi, biserici,
monumente);
• zone rurale cu păstrarea tradiţiilor în viaţa cotidiană.
Toate aceste avantaje oferă României posibilitatea practicării şi dezvoltării unei
game variate de forme de turism, şi anume:
• Turismul montan. Între toate tipurile de turism, turismul pentru practicarea
sporturilor de iarnă dispune de un potenţial natural de dezvoltare pentru toate
categoriile de turişti, însă creşterea competitivităţii în această zonă necesită
îmbunătăţirea infrastructurii (amenajarea de noi pârtii de schi cu instalaţii de
transport pe cablu pentru persoane, instalaţii şi echipamente pentru producerea
zăpezii artificiale şi de întreţinere a pârtiilor), modernizarea şi diversificarea
structurilor turistice de primire.
• Turismul de litoral. Avantajele competitive pentru această formă de turism
trebuie să vizeze investiţiile legate de creşterea calităţii produsului turistic prin
îmbunătăţirea capacităţilor de cazare, dezvoltarea industriei de agrement,
calificarea personalului, crearea de evenimente pentru reducerea sezonalităţii,
diversificarea ofertei turistice.
• Ecoturismul. Dezvoltarea acestei forme de turism presupune creşterea
capacităţilor de cazare şi dezvoltarea infrastructurii de acces.
• Turismul balnear. Existenţa potenţialului turistic pentru această formă de turism
(ape minerale, nămoluri sapropelice, factori naturali cu valoare terapeutică şi
calitate fizico-chimică de cură superiori) trebuie completată cu investiţii în
modernizarea bazelor de tratament, îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice şi
dezvoltarea infrastructurii.
• Turismul rural, agroturismul şi silvoturismul. Au ca avantaje competitive
păstrarea tradiţiilor, ospitalitatea, bucătăria tradiţională din fiecare regiune
istorică cu produse alimentare ecologice dar trebuie susţinute prin dezvoltarea
infrastructurii de acces şi prin facilitarea finanţărilor în acest domeniu.
• Turismul de afaceri şi de congrese. În acest domeniu trebuie dezvoltate anumite
activităţi, cum ar fi organizarea de congrese, simpozioane şi expoziţii, acţiuni cu
caracter diplomatic şi cultural-ştiinţific, deschiderea de afaceri cu firme
multinaţionale, trebuie îmbunătăţite serviciile turistice şi capacităţile de primire.
• Turismul cultural şi religios. Această formă de turism este avantajată de existenţa
a celor peste 700 de valori de patrimoniu cultural, de interes naţional şi
internaţional, de existenţa tezaurului etnografic şi folcloric românesc, de prezenţa
comunităţilor cu viaţă rurală tradiţională. Dezvoltarea turismului cultural impune
rezolvarea problemelor legate de infrastructura de acces la obiectivele turistice
(siturile arheologice, monumentele de arhitectură etc.) învechită şi insuficientă,
realizarea spaţiilor de parcare dotate cu puncte de informare şi promovare a
obiectivului turistic cultural, amenajări în punctele de belvedere pentru fortificaţii,
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cetăţi medievale, biserici, monumente istorice şi mănăstiri, dezvoltarea spaţiilor
speciale de campare pentru turismul de pelerinaj.
• Turismul de nişă (turism ecvestru, speoturism, turism de aventură: parapantă,
rafting, mountain-bike, out-of-road).
Creşterea competitivităţii turismului românesc presupune intensificarea acţiunilor
care vizează:
• dezvoltarea şi promovarea internaţională a imaginii României ca destinaţie
turistică prin diversificarea materialelor promoţionale, creşterea ponderii
elementelor de promovare, crearea brandului turistic naţional şi brandurilor
regionale pentru anumite zone;
• dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin dezvoltarea capacităţilor de
primire turistică, dezvoltarea industriei de agrement;
• dezvoltarea unei reţele naţionale de informare şi promovare turistică prin
utilizarea mijloacelor IT, utilizarea internetului, crearea unei baze naţionale
computerizate de informaţii turistice, inclusiv a unui sistem naţional integrat de
colectare şi distribuire a acestuia;
• dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii turistice presupune înnoirea căilor
de acces, precum şi dezvoltarea celor existente, îmbunătăţirea infrastructurii
specifice activităţii turistice;
• pregătirea forţei de muncă în meserii specifice domeniului turistic presupune realizarea
de programe de calificare şi perfecţionare atât la nivel local, cât şi naţional;
• facilitarea accesului la sursele de finanţare.
În ansamblul economiei naţionale creşterea competitivităţii turismului reprezintă un
element dinamizator al sistemului economic global. El reprezintă un important generator al
locurilor de muncă şi o sursă principală de redresare a economiei. Prin urmare, acesta
contribuie la realizarea valorii adăugate, la diversificarea structurală a economiei unei ţări, la
valorificarea superioară a tuturor categoriilor de resurse, şi în special a celor naturale:
frumuseţea peisajelor, calităţilor curative ale apelor minerale sau termale, condiţiile de
climă, la asigurarea prosperităţii unor zone defavorizate, la asigurarea unei circulaţii băneşti
echilibrate realizate pe seama turismului intern şi internaţional, echilibrarea balanţei de plăţi
externe, antrenarea cererii în sfera producţiei, diversificarea industriei locale, sporirea
veniturilor populaţiei, creşterea PIB.
Turismul participă la crearea de noi locuri de muncă, participând astfel la atragerea
surplusului de forţă de muncă din alte sectoare, determinând astfel reducerea şomajului.
În afara efectelor economice, turismul are şi o semnificaţie socioumană, acţionând
atât asupra turiştilor, cât şi asupra locuitorilor din zonele vizitate. De asemenea, turismul are
efecte directe asupra mediului, asupra utilizării timpului liber, contribuind la lărgirea
orizontului cultural şi a formării intelectuale.
Intensificarea şi diversificarea legăturilor dintre naţiuni pe plan mondial poate fi şi
consecinţa directă a dezvoltării turismului internaţional, acesta devenind una din modalităţile
principale de conexiune dintre diferitele culturi şi civilizaţii.
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Rezumat. În noul context european al României, problema calităţii procesului
integrării europene este una acută. Dar ce condiţionează realmente acest proces de
integrare? Eficienţa integrarii economice este condiţionată şi întreţinută de oameni, astfel
preocupările managerilor trebuie orientate către mentalitalitatea, cultura şi competenţele
resurselor umane care activează în organizaţiile economice din România.
Din această perspectivă, managementul resurselor umane capătă o importanţă cu
totul diferită faţă de contextele anterioare. În acest context, ne propunem ca în această
lucrare să prezentăm atât problemele prezentului Managementului resurselor umane
românesc, cât şi în mod deosebit să subliniem noile condiţii la care Managementul
resurselor umane trebuie să răspundă pentru a se alinia trend-urilor europene.
Pornind de la premisa conform căreia calitatea procesului de integrare europeană,
la nivelul mediului economic românesc, depinde în mod direct de calitatea resurselor umane
implicate în acest proces, iar calitatea resurselor umane este dată de modul în care acestea
sunt manageriate, concluzia se impune de la sine – pentru a asigura o calitate durabilă a
integrării europene a României, Managementul resurselor umane specific mediului
economic românesc actual trebuie să suporte o metamorfoză şi totodată să urce trepte
semnificative pe scala interesului antreprenorilor.
Cuvinte-cheie: managementul resurselor umane, integrare europeană, calitate
durabilă, tendinţe europene, metamorfoză
Coduri REL: 14C, 12C, 12I.

1. Prezentul managementului resurselor umane în România
Prin intermediul unui amplu proces de analiză a actualului mediu organizaţional din
România, am dorit surprinderea situaţiei prezente a managementului resurselor umane în
contextul mediul economic românesc. Din această perspectivă putem menţiona drept
caracteristici semnificative ale prezentului managementului resurselor umane următoarele:
- Departamentele de resurse umane din cadrul organizaţiilor investigate resimt în
permanenţă senzaţia de membri ai echipei de management doar la un nivel declarativ, nu şi
la nivel executiv;
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- Majoritar, la nivelul firmelor investigate deciziile manageriale importante se
adoptă fără a se cere punctul de vedere al departamentului de resurse umane sau, în cazul în
care este cerut, este cel mai adesea ignorat;
- Managerii şi specialiştii Departamentului de Resurse Umane se găsesc frecvent în
situaţii conflictuale cu alţi manageri din cadrul propriilor organizaţii, pe baza unor subiecte
referitoare la managementul resurselor umane, la care aceştia din urmă îşi aduc contribuţia,
deşi nu deţin competenţe şi expertiză în acest domeniu;
- Managementul organizaţiilor alocă prea puţine resurse şi interes activităţii Departamentului de Resurse Umane, comparativ cu bugetele şi interesul acordate altor departamente;
- La nivelul organizaţiilor cercetate s-a identificat următoarea tendinţă: activităţile
Departamentului de Resurse Umane cărora le sunt alocate resurse sunt strict acele activităţi
de natură administrativ-birocratică.
În cele mai multe cazuri, Departamentul de Resurse Umane se găseşte într-o
situaţie paradoxală, mai exact în exteriorul organizaţiei îi sunt recunoscute meritele, iar în
interiorul acesteia ocupă un loc lipsit de importanţă. Este departamentul căruia, în general, i
se acordă cel mai mic buget sau de unde se fac primele reduceri de personal atunci când
există această necesitate.
Studiul efectuat de noi, în special asupra IMM-urilor, a evidenţiat următoarele
cauze ale acestei situaţii:
• Departamentul de resurse umane nu poate argumenta beneficiile economice în
termeni de afaceri, şi astfel ajunge să fie privit şi înţeles ca fiind o funcţie de
suport a firmei.
• În majoritatea firmelor din România există împământenită concepţia conform căreia
procesele au întâietate în faţa resurselor umane. În aceste organizaţii se consideră că
atenţia faţă de propriii angajaţi, faţă de preocupările şi nevoile acestora, reprezintă un
subiect de importanţă cel mult secundară. Departamentele de resursele umane deţin
în astfel de organizaţii, o accepţiune similară funcţiunii de „personal". Frecvent se
întâmplă să poarte chiar această denumire, iar atunci când poartă o altă denumire,
acesta reprezintă doar o etichetă.
• În foarte multe cazuri departamentului de resurse umane îi lipseşte viziunea
strategică, problematica managementului resurselor umane nu este înţeleasă ca
o metodă de conducere, ci drept o colecţie de proceduri şi sisteme. Acest fapt
conduce la o ruptură între conducerea operativă a organizaţiei şi departamentul
de resurse umane, care este văzut ca o funcţie de suport al acesteia şi nu drept
una operativă. Se creează astfel o imagine extrem de birocratică a activităţii
derulate de către departamentul de resurse umane.
• Managerii şi specialiştii în resurse umane nu ştiu să se pună în valoare, nu ştiu
să-şi creeze o imagine pozitivă a activităţii lor, pe care să o vândă în interiorul
organizaţiei
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, a devenit imperativ ca
specialiştii în resurse umane să-şi regândească propriul rol, precum şi al departamentului de
resurse umane în cadrul organizaţiilor din România. Această regândire trebuie făcută cu
scopul de a contribui la sporirea gradului de eficienţă organizaţională, precum şi pentru a-şi
asigura propria funcţionalitate. Pentru ca activitatea firmelor din România să se integreze în
tendinţele europene, este necesar ca departamentul de resurse umane să asigure un echilibru
stabil între diferitele roluri pe care trebuie să le îndeplinească. Printre aceste roluri
menţionăm: partener de afaceri, consultant intern, expert operaţional, expert administrativ,
avocatul angajaţilor şi avocatul angajatorului. Concepţia potrivit căreia departamentul de
resurse umane trebuie să-şi însuşească toate aceste roluri poate fi catalogată drept una relativ
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recentă pentru mediul economic românesc; afirmaţie susţinută de faptul că în foarte multe
cazuri organizaţiile care activează în România acordă acestui departament doar o parte
dintre aceste roluri, excluzându-le cu desăvârşire pe celelalte.
Adevărata provocare în realizarea unui management al resurselor umane eficient şi
european constă în asigurarea unui parteneriat puternic atât cu clienţii interni ai
organizaţiilor, cât şi cu cei externi. Numai astfel abilitatea de a vedea întregul tablou
organizaţional şi de a dezvolta resursele pentru a se adresa întregului peisaj organizaţional
devine tot mai importantă.
O situaţie frecvent întâlnită în mediul de afaceri românesc este aceea referitoare la
reputaţia actuală a departamentului de resurse umane, reputaţie care demonstrează şi în
acest caz importanţa care i se acordă acestui departament în peisajul firmelor din România.
Astfel, în cadrul studiului efectuat de noi, am adresat următoarea întrebare la nivelul
angajaţilor mai multor organizaţii din România: „Cu ce anume se ocupă departamentul de
resurse umane?”, iar marea majoritate a angajaţilor nu a ştiut ce să răspundă. Cea mai mare
parte dintre angajaţi percep departamentul de resurse umane ca fiind „acei oameni care se
ocupă cu salariile şi cu interviurile”.
În această situaţie devine imperativă o regândire a rolului pe care îl deţine
departamentul de resurse umane în cadrul firmelor din România, urmată de un proces de
marketing intern, concretizat în cercetări de marketing şi activităţi de relaţii publice la
nivelul organizaţiei. Cheia constă în deschiderea unor conversaţii asupra acestei teme la
toate nivelurile ierarhice ale organizaţiei. Managerii şi specialiştii în resurse umane trebuie
să iasă din biroul departamentului şi să pătrundă în lumea angajaţilor pe care consideră că îi
reprezintă. Pentru a poziţiona corect departamentul, specialiştii în resurse umane trebuie să
desfăşoare activităţi de relaţii publice cu propriii angajaţi. Astfel, activitatea de management
al resurselor umane poate fi gândită ca fiind un produs, produs ce necesită un marketing
inteligent, orientat în special către mediul organizaţional intern.
3. Departamentul de resurse umane – partener strategic al firmei
În prezent, organizaţiile economice la nivel european se găsesc într-o permanentă
schimbare organizaţională pentru a corespunde cu schimbările ce apar pe piaţă, iar pentru a
supravieţui unei astfel de condiţii, acestea sunt populate cu oameni motivaţi, cu o clară
viziune de viitor, care dau dovadă de iniţiativă şi spirit de echipă şi, nu în ultimul rând, de
simţul responsabilităţii. Firmele din România trebuie să înţeleagă faptul că resursele umane
reprezintă speranţa de viitor a unei firme. Iar o organizaţie cu o astfel de cultură se creează
greu, procesul de creare a unei astfel de culturi este dificil de realizat, de durată şi costisitor,
dar în acelaşi timp şi esenţial pentru reuşita organizaţiei, mai ales pe termen lung.
Astfel, pentru a spori competitivitatea firmelor, obiectivele specifice managementului
resurselor umane sunt stabilite pentru a oferi suport acestora şi pentru a se alinia cu strategiile şi
obiectivele firmelor. Un astfel de parteneriat strategic impactează departamentul de resurse umane
în majoritatea activităţilor sale, precum: recrutare şi selecţie, motivarea angajaţilor, evaluarea
performanţelor, sistemul de recompensare, managementul carierei şi dezvoltarea angajaţilor. De
fapt, vorbim de un element strategic esenţial în viitorul firmei, vorbim de Capital Uman.
Cum devine departamentul de resurse umane un partener strategic al firmei?
• Departamentul de resurse umane poate deveni aliatul echipei executive prin
participarea activă la adoptarea deciziilor strategice de afaceri. Prin politicile şi
procedurile pe care le implementează, departamentul de resurse umane ar
trebui să susţină strategia de afaceri a firmei.
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•

Specialiştii în resurse umane trebuie să înveţe şi să stăpânească comunicarea în
termeni de afaceri, tocmai pentru a îmbunătăţi comunicarea şi relaţionarea
departamentului de resurse umane cu managementul de top al organizaţiei.
• Este necesar ca specialiştii în resurse umane să înţeleagă afacerea în ansamblu,
pentru a putea susţine şi argumenta deciziile adoptate de departamentul de
resurse umane.
• Procesele şi acţiunile departamentului de resurse umane vor fi abordate din
perspectiva planului strategic. Orice acţiune de resurse umane are un obiectiv
care se subsumează scopurilor organizaţiei şi care trebuie aliniat planului
strategic.
4. Cum vor reuşi managerii de resurse umane să îndeplinească aşteptări atât
de înalte?
La nivelul mediului economic al Uniunii Europene, nu mai constituie o surpriză
faptul că managementul resurselor umane începe să deţină centrul scenei mediului
organizaţional. Calitatea oamenilor şi angajamentul acestora au devenit factori critici în
funcţionalitatea şi supravieţuirea organizaţiilor. Dar, pentru mediul economic din România,
apare următoarea dilemă: „Cum vor reuşi managerii şi specialiştii în resurse umane să
îndeplinească aşteptări atât de înalte?”
Pentru a manageria un acest proces de metamorfoză a departamentului de resurse
umane, specialiştii în resurse umane trebuie să aibă în permanenţă în vedere următoarele
aspecte strategice:
Leadership dispersat la nivelul întregii organizaţii. Complexitatea şi incertitudinea
inerente mediului actual de afaceri din România cer un grad ridicat de agilitate şi
adaptabilitate din partea firmelor, iar aceste cerinţe nu pot fi satisfăcute decât prin realizarea
unui leadership văzut ca un rol, şi nu ca o funcţie. Leadership-ul unipolar, asociat cu ordine
şi control, specific organizaţiilor puternic ierarhizate, trebuie să lase locul unui leadership
exercitat la toate nivelurile organizaţionale. Majoritatea organizaţiilor europene de succes
întreţin o cultură care încurajează angajaţii să exercite leadership. Astfel, o cerinţă
europeană la care managementul resurselor umane românesc trebuie să răspundă constă în
crearea de culturi organizaţionale care să ceară din partea angajaţilor leadership.
Firmele din România trebuie să fie capabile să capteze o parte cât mai mare din
potenţialul propriilor angajaţi. Problema majoră nu constă atât în angajarea unor persoane
talentate, ci în retenţia acestora şi, totodată, în obţinerea unui angajament cât mai ridicat din partea
acestora. În multe cazuri, firmele romaneşti eşuează în a capta şi reţine o mare parte din talentul şi
potenţialul propriilor angajaţi. Literatura de specialitate ne arată faptul că, în cel mai bun caz, un
angajat lucrează la 60% din potenţialul său. Frecvent, strategiile firmelor din România de a obţine
angajamentul angajaţilor sunt ineficiente. Spre exemplu, în urma cercetării realizate de noi, s-a
observat faptul că la nivelul firmelor romaneşti este utilizată cu precădere motivarea financiară a
angajaţilor, dar măririle salariale pot fi un motivator foarte eficient doar pentru o perioadă scurtă de
timp. Pentru a atinge o congruenţă între nevoile angajaţilor şi cele ale angajatorilor, managerii
trebuie să se focuseze asupra facilitării procesului de interiorizare a scopurilor organizaţionale la
nivelul tuturor angajaţilor.
Măsurile adoptate de către departamentul de resurse umane trebuie să fie credibile. În
mod tradiţional, departamentul de resurse umane adoptă măsuri focusate asupra unor activităţi
specifice precum: timpul necesar pentru angajare, numărul de angajaţi ce urmau a participa la
activităţi de training etc. În prezent, tendinţa la nivel european este următoarea: se aşteaptă de la
managementul resurselor umane în special, şi de la managementul firmei în general, să elaboreze
şi să adopte măsuri privitoare la construirea de capabilităţi organizaţionale.
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Managerii de linie trebuie să comunice direct şi eficient cu angajaţii. Cercetările
noastre au arătat faptul că una din slăbiciunile majore ale firmelor din România constă în
procesul de comunicare existent în cadrul acestora. Managerii de linie prezintă tendinţa de a
se axa doar asupra rezultatelor şi profitului şi au nevoie să li se reamintească de importanţa
comunicării şi relaţionării directe cu angajaţii. Gradul de motivare al angajaţilor este
dependent de calitatea comunicării existente între aceştia şi manageri. Comunicarea în
cadrul unei organizaţii poate face diferenţa între un personal motivat şi cu o atitudine
pozitivă şi un personal nemotivat şi lipsit de angajament faţă de firmă.
Capacitatea de adaptabilitate a firmelor din România trebuie să fie superioară
ritmului de schimbare a mediului de afaceri. Schimbările care apar în cunoaştere la nivel
internaţional reprezintă un proces complex, a cărui viteză cauzează impredictibilitate.
Organizaţiile care rezistă unui astfel de mediu, aflat în permanentă schimbare, sunt acelea
care prezintă o preocupare intensă faţă de nivelul pregătirii profesionale a angajaţilor săi. În
prezent, la nivelul Uniunii Europene, firmele nu se mai bat în produse şi tehnologii, ci
competiţia s-a mutat în zona modalităţilor şi proceselor de pregătire şi perfecţionare a
angajaţilor. Astfel, datoria managerilor din ţara noastră este de a crea organizaţii care să
înveţe cât mai rapid şi eficient.
Procesul de angajare trebuie să suporte un proces de branding. Deoarece în ultimii
ani piaţa muncii din România a devenit una extrem de competitivă, singura opţiune pentru a
atrage în organizaţie talentele dorite constă în gândirea întregului proces de angajare precum
un proces de marketing, în care trebuie creat un brand pentru firmă. Organizaţiile de top
prezente în mediul economic european au elaborat strategii de atragere şi retenţie a
angajaţilor prin procesul de branding. Într-o piaţă a mucii atât de competitivă, sarcina
firmelor constă în a crea o imagine sau un brand cât mai specific firmei, pentru a o diferenţia
cât mai mult de restul firmelor existente pe piaţa muncii.

Leadership
Angajamentul
angajaţilor

Brandul
angajării
PRIORITĂŢI
MANAGEMENT
RESURSE UMANE

Comunicare
internă

Perfecţionare
Măsuri credibile
MRU

Figura 1. Managementul resurselor umane – aspcecte strategice

5. Tendinţe europene pentru viitorul managementului resurselor umane în
România
Tendinţa 1: Resursele umane = capital uman
În general capitalul se creează printr-un efort de tip investiţional, iar deciziile care
privesc crearea sa sunt de tip strategic. Managementul capitalului uman este orientat către a
genera avantaj competitiv pe termen lung, provenit din capabilităţile organizaţiei, şi anume:
adaptabilitatea şi flexibilitatea organizaţiei, spiritul de echipă, capacitatea de perfecţionare
continuă, alinierea la scopurile organizaţiei etc. În aceste condiţii, departamentul de resurse
umane din România va deţine următoarele roluri: rol consultativ (devenind astfel un

66

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

67

consultant intern al firmei), expert administrativ, reprezentant al oamenilor şi agent de
schimbare.
Tendinţa 2: Planificarea strategică a capitalului uman
Ridicarea problemei capitalului uman la rang de problemă strategică este datorată
tendinţei organizaţiilor europene de a se centra pe obţinerea şi menţinerea avantajului
competitiv provenit din capabilităţile organizaţiei. Managerii firmelor din România trebuie
să-şi dezvolte capacitatea de influenţă şi argumentele pentru a susţine necesitatea de a
gestiona capitalul uman la nivel strategic. Următoarele elemente devin esenţiale în
managementul resurselor umane şi trebuie tratate şi agreate la nivel strategic, şi anume:
cultura organizaţională, setul de competenţe esenţiale, procesele-cheie, sistemul de
conducere.
Tendinţa 3: Responsabilitatea pentru instruirea şi perfecţionarea angajaţilor continuă să
se mute tot mai mult dinspre instituţiile de învăţământ către angajatori
În prezent, la nivel internaţional natura muncii devine tot mai tehnică, cerând din
partea angajaţilor un număr ridicat de competenţe tehnice specifice, iar astfel de competenţe
extrem de specifice nu pot fi obţinute în mediile de învăţământ tradiţionale. În condiţiile în
care recrutarea de angajaţi instruiţi devine tot mai dificilă, responsabilitatea instruirii şi
perfecţionării angajaţilor în vederea achiziţionării de competenţe tehnice revine
angajatorilor. Firmele din România trebuie să elaboreze şi să implementeze programe de
instruire a angajaţilor în vederea achiziţionării competenţelor tehnice specifice, cerute de
activitatea curentă a firmei.
Tendinţa 4: Cultura pieţei de muncă este în schimbare
Se poate observa frecvent o lipsă bilaterală de loialitate pe piaţa muncii atât la
nivelul ţării noastre, cât şi la nivelul Uniunii Europene. Mai exact, angajaţii calificaţi sunt
într-o continuă fugă după bani, fiind ajutaţi şi de faptul că există anumite sectoare în care
oferta de pe piaţa muncii este foarte săracă. În timp ce firmele angajatoare urmăresc exclusiv
obţinerea profitului, forţa de muncă devine tot mai tranzitorie, fapt ce conduce la un număr
din ce în ce mai mic de angajaţi care să-şi dezvolte întreaga carieră sau o mare parte a
acesteia în cadrul unei singure firme. Angajaţii tineri şi cu mai puţină experienţă sunt mai
ieftini. Astfel, devine imperativă anticiparea nevoilor de forţă de muncă din cadrul firmei,
iar dificultăţile de recrutare cer din partea firmelor româneşti o mai mare flexibilitate în
utilizarea angajaţilor. Totodată, planurile de recompensare şi beneficii trebuie regândite
astfel încât să fie atractive pentru o astfel de piaţă a muncii, aflată în continuă mişcare.
Tendinţa 5: Dinamica organizaţională se va schimba
Se va pune tot mai mult accent asupra dimensiunii strategice şi se va cere din partea
firmelor un grad înalt de flexibilitate. Majoritatea organizaţiilor din România vor utiliza la
scară largă împuternicirea angajaţilor, iar ca o consecinţă a acestui fapt nevoia de
supervizare va scădea şi va creşte cea de mentoring şi coaching. Schimbările organizaţionale
trebuie să se realizeze cu o mai mare uşurinţă, deci trebuie crescut gradul de flexibilitate şi
adaptabilitate al organizaţiilor. Devine esenţial ca angajaţii să deţină competenţe de
colaborare şi muncă în echipă.
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Tendinţa 6: Pe piaţa muncii va exista o presiune ridicată în vederea congruenţei dintre
recompensare şi performanţă
În cele mai multe cazuri, în cadrul organizaţiilor investigate de noi apăreau
dificultăţi în măsurarea sau evaluarea performanţelor angajaţilor. Apare astfel nevoia, din
partea managementului firmelor, de a elabora strategii inovative de recompensare a
angajaţilor în funcţie de performanţele obţinute de către aceştia în activitatea profesională.
Tendinţa 7: Parteneriatele dintre sectorul public şi sectorul privat vor deveni tot mai
frecvente
Parteneriatele dintre organizaţii aparţinând sectorului public şi cele aparţinând sectorului
privat se realizează din dorinţa ambelor de a atinge anumite nevoi ale pieţei, pe care separat nu le
pot satisface. Managerii ambelor categorii de firme vor trebui să acorde o foarte mare atenţie
relaţiilor de muncă deoarece vor exista situaţii în care angajaţi din sectorul public sunt împrumutaţi
firmei private sau angajaţi din sectorul privat care vor superviza angajaţi ai organizaţiei publice.
Specialiştii în resurse umane vor fi nevoiţi să elaboreze planuri de angajare care să ţină cont de
specificul situaţiei de parteneriat public-privat.
Tendinţa 8: Importanţa crescută acordată managementului sistemelor informaţionale
Odată cu progresul tehnologic înregistrat la nivelul tuturor ţărilor Uniunii Europene,
computerul a devenit o unealtă folosită în mod curent de o mare parte a angajaţilor. Accesul la
bazele date, la internet şi la o varietate de programe informatice va deveni o problemă atât de
securitate, cât şi de eficienţă organizaţională în cadrul firmelor din România. Astfel, încrederea şi
accesul la informaţii vor deveni teme organizaţionale extrem de importante. Devine esenţială
pentru firmele romaneşti crearea unor politici privitoare la accesul şi utilizarea tehnologiei
informaţionale în cadrul firmei şi dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a complianţei
angajaţilor faţă de aceste politici, astfel încât resursele organizaţionale să fie protejate şi în acelaşi
timp să fie menţinut gradul de eficienţă al angajaţilor. Dificultatea constă în evitarea de către
organizaţie a invadării spaţiului privat al angajaţilor.
6. Concluzii
Numeroase organizaţii din ţara noastră desfăşoară acţiuni intense pentru
transformarea departamentului de resurse umane, având ca obiectiv creşte contribuţiei
acestui departament la succesul organizaţiei. În cursul acestui proces de metamorfoză,
departamentul de resurse umane va fi supus atât unei presiuni externe, cât şi unei presiuni
ridicate din interiorul organizaţiei, cu privire la următoare aspecte:
• Îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor privind managementul
strategic la nivelul specialiştilor şi managerilor de resurse umane.
• Dezvoltarea şi implementarea de strategii în vederea planificării strategice a
capitalului uman.
• Utilizarea în cadrul departamentului de resurse umane a unor indicatori specifici
în vederea evaluării performanţelor acestui departament.
• Evaluarea contribuţiei activităţii departamentului de resurse umane în atingerea
obiectivelor organizaţiei.
Toate aceste preocupări arată faptul că resursa umană capătă o importanţă din ce în
ce mai mare şi pe piaţa muncii din România, fapt dovedit şi de următoarele aspecte: bugetele
din ce în ce mai mari alocate departamentelor de resurse umane, investiţiile în tehnologie
realizate la nivelul departamentului de resurse umane şi atractivitatea crescută a pachetelor
salariale ale managerilor de resurse umane, care au început chiar să le depăşească pe cele
ale altor manageri de departamente.
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Schimbările organizaţionale şi cerinţele în continuă schimbare ale mediului de
afaceri la nivel european sunt principalele motoare ale procesului de transformare a
abordării managementului resurselor umane în România, având ca principal obiectiv
alinierea activităţii acestui departament la nevoile organizaţiei.
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SOLUŢII POSIBILE PENTRU DINAMIZAREA
EXPORTULUI ROMÂNIEI ŞI CONTRIBUŢIA
ACESTUIA LA TRIADA
CREŞTERE-COMPETENŢĂ-OCUPARE
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Rezumat. În ultimii 18 ani se remarcă diferenţa din ce în ce mai mare dintre
valoarea exportului şi importului României. Deficitul cronic al balanţei comerciale în
perioada anilor ´90 de peste – 20 de miliarde de dolari, de – 35 miliarde euro între
2001-2006 şi de – 15 miliarde de euro în primele trei trimestre ale anului 2007 ameninţă
echilibrul economic extern al României.
În acest context, stabilirea de noi obiective mobilizatoare în cadrul Strategiei
Naţionale de Export a devenit o necesitate. O atenţie deosebită trebuie acordată creşterii
constante a încasărilor valutare, ca rezultat al obţinerii de preţuri de export mai mari.
Cuvinte-cheie: export; balanţa comercială; Strategia Naţională de Export.
Coduri REL: 10J

I. Decalajul problemelor cu care se confruntă exportul României în prezent
1. Pe parcursul a 18 ani a fost evidentă diferenţa tot mai mare, an de an, dintre
valoarea exportului efectuat de România şi a importului.
Astfel, cronicitatea soldului negativ al balanţei comerciale este revelantă. Deficitul
comercial între anii 1990-2000 a fost de peste 20 de miliarde de dolari, ca apoi între anii
2001-2006 soldul să crească la 35 de miliarde de euro, pentru ca numai pe trei trimestre din
anul 2007 soldul negativ să se ridice la 15 miliarde de euro. Mai mult chiar, prognoza pentru
anii 2007-2013 prevede un cumul de deficit în această perioadă de 150 de miliarde de euro,
care în mod evident ameninţă echilibrul economic, îndeosebi extern al României, şi
majorarea la cote primejdioase a serviciului datoriei externe.
Cât priveşte gradul de acoperire a importului cu export, acesta s-a situat în anii ’90
ai secolului trecut între 77,2 – 78,5%, pentru ca în primii ani ai secolului al XXI-lea să
atingă ponderea sub 70%, iar pe 9 luni cumulat în anul 2007 situaţia să se înrăutăţească şi
mai mult, gradul de acoperire al importului cu export coborând sub 60%.
2. Din punct de vedere a structurii fizice a exportului s-a ajuns la o accentuată
contracţie pe numai câteva grupe mari de mărfuri care, din păcate, însă, au o valoare adăugată
redusă (produse metalurgice, petroliere, textile şi articole de îmbrăcăminte, mobilă).

70

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

71

Semnificativ este faptul că în anul 2006 maşinile şi echipamentele de transport au
înregistrat o pondere de circa 30% în totalul exportului României. Acesta este efectul pozitiv al
exportului autoturismului Logan, exemplu de pătrundere rapidă pe pieţele externe. Totuşi, referitor
la ponderea exporturilor de înaltă tehnologie în totalul exportului, dacă în România aceasta este de
abia 6%, în Irlanda a atins 46%, în Olanda 35%, iar în Ungaria se situează la 26%.
3. Orientarea geografică a exportului de mărfuri a României constatăm că este
puternic limitată, îndeosebi la 5 ţări din Uniunea Europeană (Italia, Germania, Franţa, Marea
Britanie şi Ungaria), care în anul 2006 cumulau peste 50% din totalul exportului. Acest fapt
este dovedit de marea pondere a exportului către ţările Uniunii Europene, care anul trecut a
fost de 67,7%. Gradul de concentrare a exporturilor României în spaţiul ţărilor din Europa a
atins în anul 2006 impresionanta pondere de 86,8% din totalul exportului, ceea ce dovedeşte
o slabă prezenţă pe megapieţele aflate pe celelalte continente ale globului (Asia, America de
Nord şi Sud, ţările din Orientul Apropiat şi Mijlociu, precum şi cele din nordul Africii, cu
îndelungate tradiţii benefice în favoarea producătorilor şi firmelor exportatoare româneşti,
dar şi a partenerilor noştri).
4. Cât priveşte dimensiunea şi structura investiţiilor străine directe şi a cooperării
economice şi tehnico-ştiinţifice internaţionale, acestea nu au reuşit în ultimele aproape două
decenii să susţină sensibil dinamizarea exportului României de produse superior prelucrate. Ca
forme noi avansate ale schimburilor comerciale externe atât investiţiile străine directe, cât şi
cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică pe termen lung nu s-au înscris încă, în cazul României,
în tendinţa internaţională de deplasare a relaţiilor economice dintre state din sfera circulaţiei în
sfera producţiei de bunuri şi servicii de înaltă productivitate, tehnologie şi calitate.
5. Contribuţia Strategiei Naţionale de Export pentru perioada anilor 2005-2009,
prin Programele anuale de susţinere şi promovare a exportului României finanţate de la
bugetul de stat, nu s-a arătat suficientă, în condiţiile creşterii mai mult an de an a
importurilor în România, îndeosebi a celor de consum pentru populaţie. Deşi din anul 2007
au fost introduse noi instrumente de promovare a exporturilor româneşti. Este vorba de
finanţarea parţială de la bugetul de stat a unor activităţi, pe care consilierii noştri economici
ai ambasadelor României în străinătate le realizează în ţările de reşedinţă, cum ar fi
participarea la târguri şi expoziţii, acolo unde România nu este prezentă cu firme din ţară. În
acelaşi context, sunt finanţate şi misiunile partenerilor străini care vin în România în vederea
prospectării şi contractării de mărfuri şi servicii româneşti. Ca o noutate, mai sunt finanţate
din fondul bugetar şi mărcile sectoriale sau de ramură şi publicitatea prin Internet. Este
totuşi limitată sub 200.000 euro (cumul pe o perioadă de 3 ani), furnizarea de ajutor pentru
afaceri la nivelul unei singure firme.
Exemple pozitive de experienţă internaţională sunt practicile de promovare a
exportului din Germania, lider mondial comercial în ultimii ani, prin devansarea SUA.
Astfel, în Germania sunt finanţate avantajos programele de cercetare şi dezvoltare în vederea
realizării de produse noi, obţinerea de informaţii de piaţă şi acordarea de servicii de
consultanţă pentru exportatori. Italia, la rândul său, de aproape douăzeci de ani principalul
partener comercial al României, alocă fonduri Consorţiilor de Export ale IMM-urilor pentru
acţiunile promoţionale la export, precum şi Camerelor de Comerţ italiene create în
străinătate. De asemenea, Austria a introdus, în vederea dublării numărului firmelor
exportatoare, un Program de acordare de consultanţă individuală şi sprijin financiar pentru
IMM-urile exportatoare (o firmă poate beneficia de două tranşe de câte 2.500 de euro pentru
a-şi crea propria strategie şi a derula activităţi de export).
6. Firmele producătoare şi cele de comercializare a mărfurilor de export din
România au solicitat foarte puţin sau deloc elaborarea de studii de piaţă externă fiananţate
parţial în cadrul Programelor anuale de susţinere şi promovare a exportului. Motivul
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principal a constat în faptul că atât firmele, cât şi asociaţiile de producători şi exportatori
consideră deosebit de costisitoare suportarea a 50% din costul unui studiu de piaţă destinat
promovării exportului produselor lor.
Într-o asemenea situaţie alocările anuale de la bugetul de stat pentru acest instrument de
încurajare a exportului au rămas practic neutilizate. De fapt, cercetării ştiinţifice privind exportul îi
lipseşte o susţinere la nivelul importanţei acesteia atât la nivelul institutelor de cercetare ale
Academiei Române, a altor institute de cercetare publice, obşteşti şi private, cât şi la nivelul
facultăţilor de profil ale universităţilor din Bucureşti şi din ţară.
7. Managerii firmelor angrenate în operaţiunile de export, cu prioritate cei ai
IMM-urilor, nu au încă însuşite cunoştinţele necesare practicării unor astfel de activităţi
deosebit de complexe şi cu multe riscuri, dar şi câştiguri importante. În prezent sunt
aproximativ un milion de IMM-uri, multe din ele putând fi şi potenţiale exportatoare.
Faţă de această situaţie, o pregătire intensivă, chiar şi de scurtă durată, la nivelul
managerilor firmelor pentru a obţine performanţe profesionale de excepţie, în raport cu cele
realizate până în prezent, devine o problemă de o actualitate stringentă. Şi aceasta, mai ales
pentru firmele exportatoare debutante, în condiţiile aderării României la Uniunea Europeană
şi ale internaţionalizării economiei ţării noastre.
8. Dezvoltarea deosebită a învăţământului public şi privat universitar prin
înfiinţarea de numeroase facultăţi de marketing şi de relaţii (afaceri) economice
internaţionale are nevoie de o creştere a calităţii procesului de pregătire, care să se ridice
rapid pe ansamblul întregii ţări la standardele ambiţioase europene. Lipsa unor curricule
adaptate la cele mai recente cerinţe legate de aderarea României la Uniunea Europeană şi a
adâncirii procesului de globalizare va trebui remediată prin acordarea unei mai mari atenţii
majorării orelor de aplicaţii practice de sală şi de teren, prin multiplicarea contactelor şi
aranjamentelor reciproc avantajoase cu firmele producătoare şi de comercializare a
exportului, precum şi cu institutele de cercetare, asociaţiile profesionale patronatele,
sindicatele de ramură etc.
9. Este încă modestă contribuţia mass-media la promovarea exportului României,
în raport cu magnitudinea acestei activităţi în formarea PIB şi cu rolul exportului de motor al
dezvoltării economiei naţionale, al creşterii constante a competitivităţii produselor şi
serviciilor româneşti, pentru a putea face faţă concurenţei atât pe plan extern, dar şi pe piaţa
noastră internă. Observăm că numărul ziariştilor specializaţi pe problematica complexă, dar
şi foarte frumoasă, a comerţului exterior cu mărfuri şi servicii este extrem de redus.
10. Instituţiile publice, obşteşti şi private cu responsabilităţi directe pe linia
exportului nu reuşesc decât sporatic şi într-o masură destul de mică să organizeze acţiuni
convergente de natură să dinamizeze promovarea exportului României la nivelul
potenţialului economic, tehnico-ştiinţific şi cultural al României. Consiliul de Export,
important organism în parteneriat public-privat, are nevoie inclusiv de o prezenţă activă la
reuniunile sale şi în comisiile de lucru a unor personalităţi cu mare experienţă de comerţ
exterior, cărora să li se alăture cadre universitare şi cercetători de prestigiu.
II. Propuneri de acţiuni energice privind perspectivele exportului României
1. Stabilirea de noi obiective mobilizatoare în cadrul Strategiei Naţionale de Export:
• dublarea exportului de mărfuri şi servicii comerciale până în anii 2011-2012;
• triplarea numărului de firme producătoare şi de comercializare a exportului până
în 2013;
• intensificarea de către firme a utilizării informaţiei şi documentării profesionale,
inclusiv pe Internet, pentru creşterea constantă a încasărilor valutare, ca rezultat
al obţinerii de preţuri de export sensibil mai mari;
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• încurajarea în forme multiple a exportului bazat pe comerţul electronic, pentru a
atinge nivelul performanţelor europene şi mondiale.
2. Punerea în aplicare pentru creşterea şi eficientizarea exportului de produse şi
servicii competitive cu valoare adaugată de cunoaştere, a Cadrului Strategic Naţional de
Referinţă şi a Programelor Operaţionale Sectoriale, în contextul integrării României în
Uniunea Europeană.
3. Intensificarea prospectării şi încheierii de contracte de export cu firmele din
America de Nord şi de Sud, din Asia şi din alte ţări din Europa de Est, Balcanii Occidentali,
Orientul Apropiat şi Mijlociu, Africa de Nord s.a.
Încurajarea în cadrul Strategiei Naţionale de Export a unor proiecte pentru:
• crearea de linii maritime directe, în etape, în Bazinul Mării Negre şi Mediterane,
precum şi către SUA, America Latină, Golful Persic, India, China, Japonia;
• extinderea liniilor aeriene pe toate continentele pentru intensificarea turismului
şi transportului de mărfuri cu valoare adaugată ridicată de cunoaştere;
• activarea rolului ambasadelor pe baza orientării politicii externe în viitorii 10 ani.
4. Realizarea de importante investiţii străine directe în România şi în alte ţări,
îndeosebi prin societăţi transnaţionale şi firme din UE, SUA, Japonia, Rusia, China, India,
Brazilia şi Mexic, în vederea creşterii exportului României de produse industriale, agricole
şi de servicii cu valoare adaugată cât mai ridicată, bazate pe tehnologii moderne.
Este nevoie în etapa următoare de încurajarea mult mai susţinută a acţiunilor de
cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică internaţională de importanţă regională, europeană
şi mondială.
5. În Strategia Naţională de Export şi programele anuale este necesar să fie incluse
noi acţiuni importante, inovatoare:
• realizarea în parteneriat public-privat a unui vas-expoziţie pentru promovarea
exportului în ţările riverane arterei fluviale Dunăre-Main-Rin;
• realizarea în parteneriat public-privat a unui vas-expoziţie „România” care să
promoveze exportul în marile porturi de pe toate continentele;
• construirea de mari complexe comerciale tip Carrefour SA în parteneriat publicprivat în capitalele ţărilor de deosebit interes pentru promovarea exportului
României de produse industriale, agricole şi servicii comerciale.
Pentru dinamizarea exportului României este nevoie de dublarea ponderii în totalul
bugetului anual de sprijinire şi promovare a exportului pentru Programele de creştere a
competitivităţii produselor industriale şi agricole. De asemenea, propunem completarea
Strategiei Naţionale de Export cu noi Programe pentru creşterea competitivităţii turismului,
în România, precum şi a transportului şi a altor servicii comerciale.
Pe viitor, pentru cuantificarea modului în care sunt utilizate sumele alocate de la
buget acţiunilor de susţinere şi promovare a exportului României este nevoie de introducerea
unui sistem riguros de măsurare a rezultatelor obţinute prin acordarea de stimulente şi
elaborarea unui raport semestrial în Consiliul de Export, propunându-se măsuri pertinente.
6. În etapa următoare este nevoie de:
• acordarea de asistenţă tehnică IMM-urilor pentru creşterea rolului Internetului
în promovarea exportului prin prezentarea pe portal a activităţii de export a
firmelor debutante;
• efectuarea unei analize la nivelul firmelor potenţial beneficiare de stimulente la
export privind cauzele care au făcut ca să nu fie cheltuite fondurile alocate în
ultimii ani pentru studiile de piaţă pe produse sau ţări;
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perfecţionarea şi diversificarea gamei de instrumente de stimulare a
exporturilor în favoarea firmelor, prin diminuarea, în această etapă, a cotei de
participare la plată a studiilor de piaţă de către acestea de la 50% la 20-25%.
Totodată propunem completarea cu alte categorii de stimulente care să vizeze
elaborarea de programe de marketing şi acordarea de servicii de consultanţă de către un corp
de specialişti atestaţi de Camerele de Comerţ şi Industrie.
7. Propunem cooperarea firmelor de export cu facultăţile de profil comercial pentru
realizarea de programe de pregatire intensivă la nivel de manageri. De asemenea, acordarea
de stagii de pregătire practică a studenţilor în firmele de export ar permite o accelerare a
formării tinerilor în condiţiile reale ale mediului de afaceri. Totodată, considerăm necesar
organizarea unui curs de „Managementul de export” (12-15 ore) pe parcursul a trei
sfârşituri de săptămână pentru conducătorii de unităţi, îndeosebi din IMM-uri.
Acest demers ambiţios, parţial ar putea fi finanţat prin programele anuale de
susţinere şi promovare a exportului României. În acelaşi context, ar fi nevoie de organizarea
de cursuri scurte: ,,Comerţul exterior al României la început de secol XXI, în contextul
integrării în UE” pentru alţi angajaţi ai firmelor de export, inclusiv pentru şomerii care-şi
doresc o recalificare în domeniul practicii exportului şi au aptitudini comerciale.
8. În domeniul învăţământului superior de comerţ exterior propunem:
• Organizarea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
Departamentul de Comerţ Exterior şi Camera de Comerţ şi Industrie a
României şi Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din
România a unui schimb de experienţă între cadrele didactice care predau
discipline din domeniul comerţului exterior la cursuri universitare şi
postuniversitare, în vederea convenirii unor curricule reactualizate pentru
creşterea performanţei procesului de învăţământ la nivelul standardelor
europene şi mondiale.
• Crearea unui colectiv în cadrul AGER, în colaborare cu reprezentanţi ai
Inspectoratelor şcolare, ASE şi alte universităţi din Bucureşti şi din teritoriu,
care să studieze în ce mod sunt abordate problemele de comerţ exterior în
manualele de liceu, în vederea elaborării de propuneri curajoase de
perfecţionare, bazate pe condiţiile noi ale internaţionalizării economiei
României şi experienţei ţărilor membre ale UE. Poate a sosit momentul
înfiinţării de licee comerciale, în care să se pregătească viitorii specialişti pe
linie de comerţ atât intern, cât şi internaţional.
9. Propunem analizarea de către cotidianele, revistele, posturile de radio şi
televiziune a posibilităţii introducerii periodice a unor pagini, rubrici sau emisiuni privind
promovarea exportului României.
Totodată, propunem editarea în viitor a periodicului saptămânal/bilunar/lunar: Revista
Exportatorului, cu rezervarea unor pagini în limbi străine de circulaţie internaţională, într-un tiraj
care să aibă în vedere numărul actual de 15.000 de firme cu activitate de export-import, precum şi
interesul partenerilor externi privind oferta românească.
Acordarea unei atenţii deosebite de către mass-media ,,Zilei Exportatorului”,
găsindu-se perioada cea mai potrivită pentru astfel de manifestare naţională.
10. Studierea, de către un colectiv format din practicieni, cercetători şi universitari, a
cadrului instituţional public şi privat actual de comerţ exterior, în vederea prezentării de propuneri
pentru perfecţionarea acestuia în contextul integrării României în Uniunea Europeană.
Considerăm util pentru creşterea interesului public general declararea anului 2008
,,Anul Exportatorului”. În acest context elaborarea unui calendar de acţiuni convergente de
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către Departamentul de Comerţ Exterior, CCIR, ANEIR, Centrul Român de Promovare a
Comerţului, patronate, asociaţii profesionale, universităţi, institute de cercetare, AGER.
Totodată apreciem deosebit de importantă, analizarea de către un colectiv
interdisciplinar, pornind de la experienţa unor ţări dezvoltate, a utilităţii unui act normativ
integrator sub denumirea de CHARTA EXPORTULUI, care să prezinte liniile directoare în
domeniu într-o primă etapă, respectiv perioada anilor 2008-2013.
III. Introducere în studiul contribuţiei exportului României la triada
creştere-competenţă-ocupare
În prima parte a acestui deceniu exportul a participat cu circa o treime la producerea
PIB-ului în România. De aici ar trebui să rezulte o corelaţie strânsă în evoluţia exportului şi al
PIB-ului.
Ritmurile de creştere anuale la exportul şi PIB-ul României între anii 2001-2006
Tabelul.1
- în procente Anul

Ritmul de creştere anual
Diferenţa de procente
la export şi PIB
Export - PIB
2001
9,8
45,8
-36,0
2002
21,9
29,8
+6,9
2003
27,6
30,4
-2,8
2004
33,3
24,7
+8,6
2005
18,1
16,9
+1,2
2006
16,6
18,9
-2,3
Sursa: Anuarul statistic al României 2006 şi date provizorii 2006, Institutul Naţional de Statistică.

Datele din tabel arată că în cinci din cei şase ani luaţi în analiză a existat o influenţă
constantă a exportului asupra PIB-ului atât în anii 2002-2004, cât mai ales în anii 2005-2006.
În ceea ce priveşte relaţia între evoluţiile exportului, gradului de ocupare a forţei de
muncă, respectiv ale ratei şomajului în majoritatea anilor nu se observă o legătură
sistematică între dinamica exportului României şi gradul de ocupare a forţei de muncă,
respectiv evoluţia ratei şomajului.
Ca o excepţie, a fost anul 2003, când ritmul deosebit de înalt al creşterii anuale a
exportului faţă de anul 2002 s-a reflectat într-un grad ridicat al ocupării forţei de muncă
(93%) şi o rată mai mică a şomajului(7%), cea mai redusă din perioada anilor 2001-2006.
Ritmul de creştere anual al exportului şi gradul de ocupare cu forţă de muncă
respectiv a ratei şomajului în România între anii 2001-2006
Tabelul 2
Anul

Ritmul anual de creştere
Gradul de ocupare a
Rata şomajului
a exportului
forţei de muncă
2001
9,8
93,6
6,4
2002
21,9
91,6
8,4
2003
27,6
93,0
7,0
2004
33,3
92,0
8,0
2005
18,1
92,8
7,2
2006
16,6
92,8
7,2
Sursa: Anuarul Statistic de Comerţ Exterior al României, 2006 şi date provizorii 2006, Institutul Naţional
de Statistică
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Rezumat. În condiţiile ambiţiosului obiectiv, acela de a deveni economia bazată pe
cunoştinţe, cea mai competitivă şi dinamică din lume, Uniunea Europeană nu poate avea decât o
singură alternativă în economia globalizată, aceea de a forma resurse umane cu o calificare
ridicată, care să acţioneze pe pieţe ale muncii mai flexibile (Mulatero, Riela, 2006).
Din acest punct de vedere, România a depăşit stadiul competitivităţii bazate pe
exploatarea intensivă a factorilor de producţie (forţă de muncă necalificată sau slab
calificată) aflându-se în situaţia în care trebuie să se orienteze către întărirea eficienţei
(educaţie superioară şi pregătire continuă, capacitatea de a obţine beneficii din tehnologiile
existente) şi asigurându-şi, în acelaşi timp, premisele trecerii în stadiul superior –
competitivitatea bazată pe inovare (IER, 2006).
În acest context, lucrarea de faţă îşi propune să analizeze situaţia României din
punct de vedere al competitivităţii resurselor umane autohtone comparativ cu situaţia din
UE şi la nivel regional, pornind de la literatura existentă şi folosind indicatori şi metode
statistice de analiză multicriterială pentru fundamentarea unor soluţii de ameliorare a
competitivităţii utilizării resurselor umane în plan naţional şi regional.
Cuvinte-cheie: competitivitate; resurse umane; capital uman; analiză multicriterială.
Coduri REL: 10B, 12C, 16F


Strategia Lisabona – instrument de susţinere a creşterii competitivităţii prin
valorificarea eficientă a resurselor umane
În scopul reducerii decalajul de productivitate faţă de principalii competitori SUA şi
Japonia, pentru a face faţă competiţiei noilor jucători pe piaţa mondială (China şi India),
care prezintă avantajele unei forţe de muncă ieftină şi bine calificată, dar mai ales pentru
asigurarea unor standarde de viaţă ridicate propriilor cetăţeni, Uniunea Europeană şi-a
propus ca până în anul 2010 să devină cea mai competitivă economie bazată pe cunoştinţe
şi pe ocupare deplină, formulând în acest sens un set de politici grupate sub denumirea
Strategia Lisabona.
Revizuită de mai multe ori din anul 2000 al lansării sale, Strategia Lisabona se
sprijină pe trei piloni(1):
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a) un pilon economic prin care se doreşte asigurarea premiselor tranziţiei UE
către o economie competitivă, dinamică şi bazată pe cunoştinţe, prin adaptarea continuă la
evoluţiile societăţii informaţionale şi susţinerea activităţilor de cercetare şi dezvoltare;
b) un pilon social de modernizare a modelul social european existent prin sporirea
investiţiilor în resursele umane şi combaterea excluziunii sociale, ghidând statele membre
către sporirea investiţiilor în educaţie, formare continuă, politici active de ocupare, cu scopul
trecerii la economia bazată pe cunoştinţe;
c) un pilon al protecţiei mediului care trasează direcţiile atingerii obiectivului
creşterii economice fără utilizarea excesivă a resurselor naturale.
Chiar dacă evaluările realizate la mijlocul perioadei au evidenţiat slăbiciunile
aplicării şi întârzierea realizărilor obiectivelor, Strategia Lisabona rămâne un instrument de
ghidare al ţărilor membre pe calea realizării obiectivului creşterii competitive prin
fundamentarea priorităţilor, justificarea economică a acestora, coordonarea şi identificarea
oportunităţilor pentru schimb de experienţe şi învăţare şi pentru crearea condiţiilor unor
acţiuni comune.
Rolul său la nivelul UE, justificat de investiţiile insuficiente în înalta tehnologie,
educaţie, cercetare, dezvoltare, produse noi cu valoare adăugată sporită, locuri de muncă
mai bune şi mai bine plătite şi o evidentă utilizare mai slabă a forţei de muncă (IER, 2006,:
p.5) corespunde unei creşteri economice durabile, bazată pe forţă de muncă superior educată
pe tot parcursul vieţii, flexibilă şi adaptabilă, pe formarea spiritului antreprenorial şi inovativ
– dezvoltarea cercetării în domenii ce permit obţinerea produselor şi serviciilor high-tech, pe
formarea angajaţilor bazaţi pe cunoştinţe capabili să asigure conceperea, asimilarea şi
transmiterea tehnologiilor societăţii informaţionale şi de comunicaţii.
Astfel, pentru realizarea obiectivelor de competitivitate, Uniunea Europeană „ nu
poate avea decât o singură alternativă în economia globalizată, aceea de a forma resurse
umane cu o calificare ridicată, care să acţioneze pe pieţe ale muncii mai flexibile „ deoarece
„economia bazată pe cunoştinţe are nevoie de îmbunătăţirea capitalului uman” (Mulatero,
Riela, 2006, pp. 4-8).
Capitalul uman, „cunoştinţele, capacităţile, competenţele şi atributele indivizilor
care facilitează crearea binelui personal, social şi economic” (OCDE, 2001) devine astfel un
factor cheie al competitivităţii, fiind determinant pentru crearea avantajului competitiv bazat
pe cercetare & dezvoltare, inovare, antreprenoriat.
În acest sens, unul dintre cele mai semnificative obiective ale Noii Strategii
Lisabona este valorificarea cât mai eficientă a capitalului uman în economie, dată fiind
restricţionarea acestei resurse de evoluţiile demografice previzionate pentru deceniile
următoare şi implicarea în obţinerea avantajului competitiv prin calităţile sale
antreprenoriale, creative şi inovative.
Modele de analiză a impactului capitalului uman asupra competitivităţii
Modelul evaluării capitalului uman în contextul agendei Lisabona valorifică
indicatorii structurali propuşi de Comisia Europeană în procesul de standardizare a
rezultatelor obţinute de statele membre prin metoda de coordonare deschisă pentru
ordonarea statelor membre în funcţie de performanţele de competitivitate ale factorului
capital uman (Mulatero, Riela, 2006: pp. 1-4).
Pornind de la liniile directoare ale Noii Strategii Lisabona conturate pe trei domenii:
macroeconomic, microeconomic şi ocupare, autorii modelului realizează un clasament al
competitivităţii pe baza indicatorilor care fac referire la capitalul uman (Tabelul 1).
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Măsurarea capitalului uman în contextul Strategiei Lisabona

Tabelul 1
Linii directoare
Creşterea şi îmbunătăţirea investiţiilor în
C&D în special din partea sectorului privat

Indicatori
1. Cheltuielile totale cu C&D

2. Cheltuielile cu C&D pe surse de finanţare
3. Absolvenţii facultăţilor de matematică, ştiinţă şi tehnologie
4. Ocuparea în serviciile high-tech
5. Ocuparea în întreprinderile high-tech şi cele de tehnologii
medii
Facilitarea distribuirii şi utilizării efective a TIC şi
1. Familiile legate la internet
crearea unei societăţi informaţionale integrate
2. Servicii de broadband
Sporirea şi îmbunătăţirea investiţiilor în
1. Cheltuielile totale în educaţia studenţilor
capital uman
2. Cheltuielile publice destinate educaţiei
3. Cheltuielile pe surse de finanţare a educaţiei terţiare totale
4. Rata de participare la educaţie
5. Abandonarea precoce a şcolii
6. Populaţia cu educaţie terţiară
7. Învăţarea pe parcursul întregii vieţi
Adaptarea sistemelor de educaţie şi training
1. Nivelul de educaţie în rândul tinerilor
pentru a face faţă noilor cerinţe
2. Rata studenţilor care revin unui profesor
3. Aptitudinile de a citi ale copiilor
4. Proporţia femeilor cu studii terţiare
5. Numărul mediu de limbi străine studiate
6. Numărul studenţilor străini din nivelul terţiar de educaţie
Sursa: Prelucrare după Mulatero, F., Riela, S., Human Capital for the Competitiveness of the EU: the rol
of the National Reform Programmes, Milano, iulie 2006

Metodologia utilizată porneşte de la calcularea mediei pentru fiecare indicator pe
baza datelor din cele şapte ţări membre analizate, atribuirea unui scor de la 0 la 4 pentru
fiecare ţară pe baza performanţei sale comparativ cu media (ţara i primeşte 0 puncte la
indicatorul Ii dacă Ii<μ-1,5σ; 1 punct dacă μ-1,5σ<Ii< μ-0,5σ; 2 puncte dacă μ-0,5σ<Ii<
μ+0,5σ; 3 puncte dacă μ+0,5σ<Ii< μ+1,5σ; 4 puncte dacă Ii>μ+1,5σ)(2), media scorurilor
indică performanţa unei ţări în funcţie de fiecare dintre cele 5 linii directoare.
Indicele European al Capitalului Uman (Ederer, 2007, pp. 9-15) măsoară
capacitatea ţărilor de a-şi dezvolta şi utiliza propriul capital uman definit ca fiind „costul
educaţiei formale şi informale exprimat în EURO şi multiplicat cu numărul populaţiei care
trăieşte în fiecare ţară.
Pentru determinarea competitivităţii economice a ţărilor în funcţie de performanţele
capitalului uman, autorul menţionat propune calcularea unui scor pe baza a 4 caracteristici :
înzestrarea capitalului uman, utilizarea capitalului uman, productivitatea capitalului uman,
demografie şi ocupare, elemente care reprezintă termenii următoarei formule matematice:
- suma capitalului uman/ locuitor disponibil * gradul de utilizare în economie *
productivitatea cu care este utilizat * creşterea/declinul populaţiei în vârstă de muncă a ţării
= previziune activităţii economice totale.
Rolul complex al capitalului uman manifestat în sensul asigurării unei creşteri
economice competitive, prin efectele multiple asupra productivităţii, modelelor sociale, unor
domenii precum noi tehnologii, inovare, cercetare-dezvoltare, impune implicarea factorilor
decizionali în elaborarea politicilor adecvate.
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Analiza competitivităţii României din perspectiva capitalului uman
Evaluând competitivitatea economiei româneşti sub coordonatele fixate la nivel
european prin Strategia Lisabona, studiul IER Competitivitatea economiei româneşti:
ajustări necesare pentru atingerea obiectivelor Agendei Lisabona arată că România a
depăşit stadiul competitivităţii bazate pe exploatarea intensivă a factorilor de producţie (forţă
de muncă necalificată sau slab calificată) aflându-se în situaţia în care trebuie să se orienteze
către întărirea eficienţei (educaţie superioară şi pregătire continuă, capacitatea de a obţine
beneficii din tehnologiile existente) şi asigurându-şi, în acelaşi timp, premisele trecerii în
stadiul superior – competitivitatea bazată pe inovare (IER, 2006: pp.16-18).
Analizând comparativ cu celelalte state membre performanţele României la
indicatori care surprind calitatea resurselor umane din ţara noastră se poate observa că
acestea se pot constitui într-un avantaj competitiv dacă sunt susţinute prin investiţii mai
mari în educaţie (numai Bulgaria alocă sume mai mici pentru susţinerea acestui sector vital
unei creşteri competitive: BG: 2572,3 mil. EURO-PCS RO: 5273,3 mil. EURO-PCS, în timp
ce Germania de aproape 19 ori mai mult, DE:95721,4 mil EURO-PCS).
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Sursa: EUROSTAT, 2007.
Figura 1: Cheltuieli publice totale destinate educaţiei

Nivelul de educaţie în rândul tinerilor(3) este ridicat, comparativ cu ţări precum Portugalia
Spania, Olanda sau Germania (RO : 77,2 %; PL : 91,7%; PT : 49,6% ; DE : 71,6%), iar aptitudini
precum învăţarea unei limbi străine(4) în rândul elevilor sunt bine dezvoltate (RO: 1,9 ; PT: 1,9 ; NE:
2 ; DE: 1,2), ceea ce denotă că resursele umane reprezintă cu adevărat un factor determinant pentru
creşterea competitivităţii României pe termen lung.
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

91,70%
77,20%

80,50%

82,90%
74,70%

49,60%

România

Bulgaria

Ungaria

Polonia

Portugalia

Spania

Nivelul de educaţie în rândul tinerilor (%) (2006)
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Figura 2. Nivelul de educaţie în rândul tinerilor
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Din păcate, un aspect deficitar, dar de o însemnătate covârşitoare pentru creşterea
capacităţii resurselor umane de a se adapta noii economii bazate pe cunoaştere, în plin
proces de globalizare, îl reprezintă învăţarea pe parcursul întregii vieţi5 (RO : 1,3% ; PL:
4,7% ; NE: 15,6 %; DE: 7,5%).
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Figura 3: Învăţarea pe parcursul întregii vieţi

Disparităţile în ceea ce priveşte capacitatea României de a face faţă provocărilor
trecerii la economia bazată pe cunoştinţe, care impune o utilizare mai eficientă a resurselor
umane prin creşterea calificării acestora, dezvoltarea tehnologiilor şi a inovării sunt şi mai
evidente în interiorul ţării, la nivel regional.
Astfel, o ierarhizare a regiunilor folosind media şi abaterea standard(6) pe baza
indicatorilor relevanţi pentru nivelul de dezvoltare ştiinţifică, tehnologică şi a inovării
(numărul studenţilor, absolvenţi de studii superioare, absolvenţi de studii superioare-femei,
raportul studenţi-profesori în învăţământul superior, ponderea persoanelor cu educaţie
superioară în ocupare, cheltuielile cu cercetarea-dezvoltarea, numărul salariaţilor din
cercetare-dezvoltare, numărul de întreprinderi cu activitate de inovare, cheltuieli totale cu
C&D ale întreprinderilor) a demonstrat faptul că, aşa cum era de aşteptat, diferenţele dintre
regiunea Bucureşti şi celelalte regiuni ale ţării sunt foarte ridicate, în toate aceste domenii.
De asemenea, având în vedere indicatorii menţionaţi, se pot pune în evidenţă şi grupuri de
regiuni, cu un nivel apropiat al potenţialului de dezvoltare a economiei bazate pe cunoştinţe:
Nord-Vest, Vest şi Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest şi Sud.
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Sursa: Calcule proprii pe baza Anuarului Statistic al României, 2006 şi PND, 2007-2013.
Figura 4. Educaţie, C&D, Inovare.

Concluzii
Strategia Lisabona, criticată pentru rezultatele slabe obţinute la mijlocul perioadei
de programare şi lipsa de eficienţă a metodelor de coordonare utilizate pentru implementare,
rămâne totuşi un instrument semnificativ pentru atingerea obiectivelor de competitivitate ale
statelor membre prin liniile directoare formulate, precum şi prin cadrul de cooperare şi
schimb de experienţă creat pentru acestea.
În acest context, un factor cheie propus pentru obţinerea unei creşteri competitive
este capitalul uman, cunoştinţele, abilităţile şi deprinderile oamenilor potenţate prin educaţie
continuă asigură adaptabilitatea şi flexibilitatea necesare acţiunii într-o economie globalizată
şi bazată pe folosirea intensivă a cunoştinţelor.
Astfel, România a depăşit stadiul creşterii economice bazate pe utilizarea intensivă a
resurselor naturale urmând sa se orienteze către gestionarea factorilor care contribuie la creşterea
eficienţei: investiţii în educaţie, cercetare, dezvoltare şi inovare pentru asigurarea condiţiilor
necesare obţinerii şi utilizării tehnologiilor avansate. Realizarea acestor obiective se impune şi la
nivel regional, fiind posibilă şi printr-o eficientă utilizare a fondurilor europene.
De asemenea, evoluţiile demografice negative obligă ţara noastră să acţioneze
pentru creşterea ocupării prin prelungirea vieţii active, sporirea productivităţii muncii,
susţinerea mai activă a educaţiei, în special a celei care facilitează adaptabilitatea prin
recalificarea salariaţilor şi dezvoltarea spiritului antreprenorial, reformarea sistemelor de
inserţie şi protecţie socială.
Note
(1) http://europa.eu/scadplus/glossary/lisbon_strategy_en.htm
(2) unde (μ) este media, iar (σ) abaterea standard.
(3) Nivelul de educaţie în rândul tinerilor - procentul populaţiei cu vârsta între 20 şi 24 de
ani care a finalizat cel puţin studiile gimnaziale.
(4) Limbile străine învăţate de elevi – ca medie în învăţământul gimnazial (raport între
numărul de copii care învaţă limbi străine şi numărul total de copii la nivel gimnazial).
(5) Învăţarea pe parcursul întregii vieţi – procentul populaţiei adulte cu vârsta între 25-64 ani
participantă la educaţie şi trening.
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(6) Metodologia prezentată de Mulatero şi Riela, 2006 în lucrarea Human Capital for the
Competitiveness of the EU: the rol of the National Reform Programmes
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ANEXA 1: Indicatori ai educaţiei, C&D şi inovării la nivel naţional
Indicator /Ţări
Cheltuielile publice totale
destinate educaţiei
(Milioane EURO - PCS)
(2004)
Nivelul de educaţie în
rândul tinerilor (%) (2006)
Numărul mediu de limbi
străine studiate (2005)
Învăţarea pe parcursul
întregii vieţi (formarea
continuă) (%)
Familiile care au acces la
internet (%) (2006)
Servicii de broadband (%)
(2006)

România
5273,3

Bulgaria
2572,3

Ungaria
7644,6

Polonia
22834,9

Portugalia
9086,9

Spania
39837,5

Olanda
23859,5

Germania
95721,4

77,2

80,5

82,9

91,7

49,6

61,6

74,7

71,6

1,9

1,2

1,0

1,1

1,9

1,4

2,0

1,2

1,3

1,3

3,8

4,7

3,8

10,4

15,6

7,5

14

17

32

36

35

39

80

67

-

-

7,5

3,9

12,9

13,2

15,3

Sursa: EUROSTAT, 2007.
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ANEXA 2: Indicatori ai educaţiei, C&D şi inovării în profil regional

Indicatori/Regiuni
NE
SE
S
SV
V
Numărul studenţilor la
10000 de locuitori (2005) 211.46 179.53
118.95
195.7 388.51
Absolvenţi de studii
superioare la 10000
locuitori(2005)
34.65
29.73
24.44
33.82
66.01
Absolvenţi de studii
superioare (femei) la 10000
locuitori(2005)
21.18
17.86
14.03
19.75
35.60
Raportul studenţi profesori
în învăţământul
superior(2005)
19.09
28.72
32.12
28.42
19.52
Ponderea populaţiei cu
nivel superior de educaţie
în ocupare (%)(2005)
9.4
10.4
8.9
11.1
13.2
Salariaţii din CD (la 10000
persoane civile) (2005)
29.3
18.5
32.4
30
22.2
Cheltuieli totale din
activitatea de cercetare (mii
lei preţuri comparabile)
59932
38995
123112 41306 48429
(2005)
Cheltuieli totale cu C&D ale
întreprinderilor (% din cifra
de afaceri a regiunii) (2002) 0.07
0.07
0.37
0.08
0.08
Număr de întreprinderi cu
activităţi de inovare (2002)
607
395
391
247
291
Sursa: INS, Anuarul Statistic al României, 2006, MEF, PND 2007-2013.
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NV

C

B

356.6

299.48

1146.76

52.56

43.19

149.77

30.60

24.63

87.18

18.71

28.03

22.93

10.7

12.1

30.2

23.5

24

207.6

81625

48781

643746

0.04

0.13

0.13

440

764

848
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Rezumat. Ultimii ani au fost marcaţi de continuarea procesului de integrare pe
două coordonate diferite: pe de o parte, este vorba de două valuri succesive de extindere a
integrării UE către est prin acceptarea a 12 noi state membre şi, pe de cealaltă parte, de o
determinare către adâncirea integrării unui număr de sectoare ca telecomunicaţii, energie
şi servicii poştale în cele 27 de state membre. Lucrarea de faţă tratează problema
liberalizării în domeniul poştei din prisma teoriei economice, a avantajelor, dezavantajelor
şi a posibilelor capcane reprezentate de reglementarea unei industrii reţea cu posibile
implicaţii privind eficienţa şi impactul social al acestor reforme. Schimbările îşi au originea
nu numai în voinţa politică de a beneficia mai mult de pe urma acestui sector, ci şi în
impactul pe care tehnologiile avansate în domeniul procesării şi transmiterii informaţiilor le
au asupra celor trei coordonate de servicii prestate în domeniul poştal: comunicare,
publicitate şi transport. În final, vom evidenţia principalele măsuri şi efecte ale liberalizării
sectorului poştal pentru România şi vom concluziona.
Cuvinte-cheie: integrare europeană; liberalizare; servicii poştale; OSU; industrii reţea
Coduri REL: 20Z, 17E, 7D

Introducere
Ultimii ani au fost marcaţi de continuarea procesului de integrare pe două
coordonate diferite: pe de o parte, este vorba de două valuri succesive de extindere a
integrării UE către est prin acceptarea a 12 noi state membre şi, pe de cealaltă parte, de o
determinare către adâncirea integrării unui număr de sectoare ca telecomunicaţii, energie şi
servicii poştale în cele 27 de state membre. În aşteptarea adoptării unei a trei Directive
privind sectorul serviciilor poştale, tema liberalizării acestor servicii este una deosebit de
actuală. Ne-am propus să tratam acest subiect din prisma teoriei economice, a avantajelor,
dezavantajelor şi a posibilelor capcane reprezentate de reglementarea unei industrii reţea cu
posibile implicaţii privind eficienţa şi impactul social al acestor reforme. Schimbările îşi au
originea nu numai în voinţa politică de a beneficia mai mult de pe urma acestui sector, ci şi
în impactul pe care tehnologiile avansate în domeniul procesării şi transmiterii informaţiilor
le au asupra celor trei coordonate de servicii prestate în domeniul poştal: comunicare,
publicitate şi transport. Am structurat această lucrare în logica necesară înţelegerii dinamicii
acestui sector care este unul strategic, cu specificităţi ce decurg atât din natura serviciilor
prestate, dar şi din sensibilităţile pe care le implică din punctul de vedere al dilemei
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public-privat şi al eficienţei economice în prestarea unui serviciu de interes economic
general. După prezentarea în ansamblu a sectorului, vom încerca să vedem care sunt
principalii piloni ai liberalizării şi de ce a fost acest pas necesar în adâncirea construcţiei
europene din care facem acum parte la rândul nostru. Odată această întrebare clarificată,
vom arăta pe scurt cum s-a produs din punct de vedere istoric această liberalizare în Europa
– pe coordonate cronologice, de jurisprudenţă şi comparaţii între ţări şi actori de piaţă
implicaţi. Nu în ultimul rând, vom surprinde câteva tendinţe privind dinamica liberalizării în
România şi vom încerca să desprindem concluzii pentru tendinţele perioadei imediat
următoare.
I. Imagine de ansamblu asupra sectorului: sectorul poştal ca sector strategic
Din raţiuni sociale şi teritoriale, serviciile poştale au reprezentat un element central
pentru asigurarea coeziunii sociale. În plus, infrastructurile pentru comunicare sunt vitale pentru
funcţionarea normală, bună a economiei în general. Sectorul poştal este un sector important, cu
economii de scară semnificative, de obicei pentru economia naţională în ansamblu. În 2000,
veniturile poştale în UE totalizau aproximativ 85 miliarde de euro, ceea ce înseamnă aprox. 1%
din PIB-ul UE, o cifră deloc neglijabilă daca luăm în calcul şi numărul de 1,6 (1,7) milioane de
angajaţi în acest sector. Mai mult, peste de 4 milioane de locuri de muncă în UE ar putea fi direct
dependente sau conexe activităţilor din sectorul poştal.
Dispunerea strategică a serviciilor poştale în cadrul pieţei decurge nu numai din
caracterul de reţea şi obligaţia de serviciul universal, ci şi din specificităţile finanţării,
precum şi din istoria diferită în diferitele state membre ale dinamicii acestui sector.
Serviciile poştale sunt o industrie reţea atipică, în primul rand pentru că, spre
deosebire de telecomunicaţii, energie şi transport, livrarea de servicii poştale nu depinde de
o reţea statică fixă. Ne punem, atunci, întrebarea firească dacă avem de a face, întra-adevăr,
cu cazul unui monopol natural. Prin definiţie monopolul natural este acela care există
datorită economiilor de scară şi al avantajului oferit de costurile reduse la nivelul întregii
pieţe. Serviciile poştale se livrează pe baza unei reţele umane (estimarile la nivel european
arată că în jur de 80% din costuri sunt salariale).
Ca tendinţă a ultimilor trei decenii, se observă că odată cu introducerea unor noi
tehnologii şi servicii de comunicare, cererea pentru servicii poştale clasice are tendinţa de
scădere, în timp ce alte servicii, în special cele bazate pe tehnologia informaţiei se
diversifică şi, pe de o parte, concurează serviciile poştale clasice, în timp ce, pe de altă parte,
le modifică substanţial din punctul de vedere al calităţii şi a modului de servire a clienţilor.
Această dispunere strategică a serviciilor poştale în cadrul pieţei şi atipicitatea ei
conduce la o serie de consecinţe deloc neglijabile pentru agenţiile de reglementare:
– O capacitate scăzută cu probleme de acces la reţea;
– Costurile pentru prestatorii de servicii sunt reprezentate de costurile uriaşe cu
forţa de muncă (aici ne punem problema rolului automatizării sortării şi al
tehnologiei informaţiei);
– Trebuie să ne aşteptăm la o rezistenţă considerabilă din partea forţei de muncă
ocupate în acest sector (exemplul grevelor din Franţa).
Reprezintă servicii poştale un număr de 5 operaţiuni distincte: acceptarea/validarea,
sortarea scrisorilor ce vin şi ce pleacă, transportul şi livrarea la destinaţie a articolelor
poştale. Vorbim aici şi de servicii foarte diferite precum: scrisori recomandate, recomandate
cu confirmare de primire, poşta directă, express/curier, colete, distribuţia de ziare şi
periodice, distribuţia de materiale promoţionale fără adresă specificată. Operatorii de pe
această piaţă sunt reprezentaţi de două mari categorii de jucători, şi anume: poştele
naţionale, toate reprezentând fostele monopoluri de stat, operatori supuşi obligaţiei de
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serviciu universal (OSU), precum şi despre operatorii poştali privaţi, consideraţi adesea
printre integratorii globali cum ar fi DHL, Federal Express, UPS and TNT, dar şi de un
număr de IMM-uri.
II. De ce liberalizare?
Înaintea liberalizării, în majoritate covârşitoare, operatorii poştali erau monopoluri
de stat, adică firme în proprietate publică, puternic protejate datorită justificării oferite de
presupusa existenţă a monopolului natural. Datorită barierelor la intrare reprezentate de
monopolul statului, piaţa era caracterizată la nivelul fiecărui stat european de cvasi-absenţa
presiunilor concurenţiale, ceea ce avea şi marele dezavantaj al prezentării unor niveluri
ridicate de X-ineficienţă. X-ineficienţa este diferenţa dintre comportamentul eficient al
firmelor pe care il implică teoria economică şi comportamentul acestora observabil în
realitate. Cercetările empirice sugerează că, totuşi, un număr de firme nu produc la punctul
corespunzător minimizării costurilor medii pe termen lung. O parte din aceste diferenţe
poate fi explicată prin mecanismul concurenţei imperfecte; ceea ce, însă, nu poate fi explicat
prin teoria economică tradiţională este descris ca fiind X-ineficienţă.
Pe scurt, la serviciile poştale preţurile erau fie prea înalte (necompetitive) sau menţinute
scăzute în mod artificial (prin subvenţii sau alte ajutoare de stat), prin urmare, tarifele nu erau
bazate pe costuri, consumatorii erau veşnic nemulţumiţi de slaba calitate a serviciilor. Mai mult,
standardele de calitate pentru servicii variau considerabil între statele membre UE şi de foarte
multe ori lipsa interoperabilităţii ce decurgea în principal din diferenţe în standardele tehnice punea
probleme operatorilor în prestarea cu succes a serviciilor.
Liberalizarea îşi găseşte raţiunea în însăşi necesitatea realizării pieţei interne europene. Piaţa
internă este enunţată şi adoptată politic de toate statele membre ca principiu de atins în tratatele
CEE/UE. Vorbim aici de liberalizare nu de dragul liberalizării, ci pentru adâncirea integrării. În
situaţia în care lipsa de interoperabilitate care duce la fragmentarea pieţei, şi unde, de multe ori,
diferenţierile în calitatea serviciilor oferite conduc la distorsionarea concurenţei se face simţită nevoia
de acţiuni în alte sectoare cheie, în special în infrastructură. Această liberalizare pentru adâncirea
integrării ar aduce beneficii la două niveluri, deci îşi găseşte raţiunea şi în avantajele pe care le-ar crea
la nivel micro şi macroeconomic. La nivel micro, se speră că o presiune concurenţială sporită (Piaţa
Internă ca program de economie a ofertei) duce la folosirea şi alocarea mai bună a resurselor, ceea ce
atrage reduceri de tarife şi creşterea calităţii serviciilor oferite. În final, atât producătorii datorită
reducerii X-ineficienţelor, dar mai ales consumatorii ar avea de câştigat. Dincolo de considerentele
legate strict de piaţă, liberalizarea ar trebui să conducă la obţinerea unor beneficii ce ţin de nivelul
macroeconomic precum creşterile de productivitate, îmbunătăţirea în crearea de noi locuri de muncă
şi ocupare şi creşterea competitivităţii pe ansamblu (să nu uităm că o parte semnificativă a activităţii
economice este în legătura directă cu serviciile de comunicare şi depinde de volumul şi calitatea
distribuţiei). La capătul lanţului acestor efecte se află, desigur, speranţa unei creşteri economice
sporite, creştere economică ce constituie o preocupare pentru ţările Europei unite datorită stagnării
indicatorilor sau creşterii foarte lente a ultimilor ani.
Art. 16 and Art. 86 Tratatul CEE/UE acordă o importanţă deosebită pentru sectorul
poştal. Art. 16: subliniază rolul central al serviciilor de interes economic general pentru
competitivitatea economică şi coeziunea socială în timp ce Art. 82 (fost 86) statuează că
regulile concurenţei se aplică tuturor întreprinderilor. Acest articol a fost şi reprezintă în
continuare baza pentru liberalizarea industriilor reţea din UE.
Obiectivele de politică ale Uniunii în sectorul serviciilor poştale vizează:

Realizarea unui echilibru între cerinţele economice ale pieţei interne şi natura
de serviciu general al serviciilor poştale.

Deschiderea sectorului în mod gradual, controlat.

Abordare foarte „progresivă” asupra liberalizării sectorului poştal.

Îmbunătăţirea în general şi peste tot a calităţii acestor servicii.
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III. Scurtă istorie a liberalizării în Uniunea Europeană
Liberalizarea sectorului serviciilor poştale începe relativ târziu în UE faţă de alte
sectoare, la începutul anilor “90 (vs. telecomunicaţii). În 1992 apărea Cartea Verde privind
realizarea unei pieţe unice a serviciilor poştale şi abia în 1996 Comunicarea Comisiei
privind aplicarea regulilor concurenţei în sectorul serviciilor poştale vine să deschidă
demersurile oficiale pentru adoptarea de acte normative la nivel european pentru
liberalizare. Jurisprudenţa în domeniu este şi ea relativ recentă şi punctuală. De referinţă
rămân deciziile Corbeau (1993), unde se stabilea o distincţie clară între serviciul universal şi
produsul cu valoare-adăugată, Deutsche Post AG (2000) şi Traco SpA (2001) unde s-a
stabilit necesitatea asigurării viabilităţii financiare pentru PSUs.
Cele două actele normative care au condus la liberalizarea graduală a sectorului au fost
adoptate în 1997 şi 2002, în prezent fiind în curs de adopţie o a treia directivă. Directiva serviciilor
poştale din 1997 (97/67/EC) a determinat deschiderea unui număr de servicii poştale printre care
livrarea de colete şi servicii expres, dar s-a limitat la acestea, neimpunând concurenţă pentru
livrările de scrisori sub 50 g. Directiva serviciilor poştale din 2002 (2002/39/EC) a fost adoptată
tocmai pentru că operatorii existenţi erau îndreptăţiţi să păstreze monopolul asupra aşa-numitelor
„arii rezervate” – ceea ce reprezenta mai mult de 70% din scrisorile trimise prin poştă ale UE şi în
jur de 60% din încasările totale provenite din servicii poştale – cu scopul de a-şi păstra rolul de
„prestator al serviciului universal“(PSU).
Principalele probleme: o rezistenţă deosebit de puternică din partea sindicatelor
(teama de concedieri masive), dificultatea definirii serviciului universal în sectorul poştal,
separaţia problematică dintre serviciile rezervate şi cele nonrezervate şi mai ales, spinoasa
problemă a asigurării viabilităţii financiare pentru prestatorii de servicii universale (PSU).
Directiva serviciilor poştale: 97/67/CE, ca prim pas in promovarea liberalizarii:
– defineşte serviciul poştal universal la nivel de Comunitate Europeană;
– stabileşte o limită maximă pentru sfera serviciilor poştale din ariile rezervate;
– are drept scop deschiderea graduală şi controlată a pieţei pentru concurenţi;
– stabileşte standarde comune de calitate pentru serviciile poştale;
– enunţă principii de tarifare şi cerinţe de transparenţă în contabilitate şi audit
pentru operatori;
– încurajează armonizarea standardelor tehnice (CEN and Technical Committee 331);
– prevede separarea producţiei şi funcţiei de reglementare prin instituirea de agenţii
de reglementare naţionale independente.
Definirea serviciului universal în domeniul poştei priveşte trei aspecte principiale, şi
anume:
– facilităţi minime pentru acceptare, sortare, transport şi distribuţia de articole
poştale până la 2 kg, colete poştale până la 10 kg şi servicii pentru articole
înregistrate şi asigurate;
– o acceptare, o livrare pentru fiecare casă a fiecărei persoane fizice şi legale în
fiecare zi lucrătoare nu mai puţin de 5 zile pe săptămână;
– principiile continuităţii şi regularităţii.
Arii rezervate ale Serviciilor poştale: Sfera liberalizării nu se aplică tuturor
serviciilor poştale, adică orice sub 350 g rămâne rezervat pentru PSU dacă consumatorul nu
plăteşte de 5 ori mai puţin decât preţul reglementat în categoria standard cea mai rapidă
Prevederile financiare erau o necesitate pentru ocrotirea şi garantarea serviciului
universal, fapt pentru care s-a prevăzut posibilitatea stabilirii unui fond compensator când
obligaţia de serviciu universal ar periclita viabilitatea financiară a prestatorului de servicii
universale. În plus, s-a instituit obligativitatea respectării principiul transparenţei

88

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

89

contabilităţii, principiu referitor la estimarea corectă a costurilor (pentru o discuţie a legăturii
dintre estimarea costurilor şi eficienţa prestării serviciului universal şi a eficienţei
monopolului natural vezi preţurile Ramsey vs. distorsionările de extimare a costurilor,
Shermann, 2006, pp. 432)
Deşi redusă ca sferă de aplicare, directiva a avut un impact pozitiv fiind
implementată în general în statele membre. Pieţele pentru colete şi poşta express sunt
caracterizate de o concurenţă acerbă, ceea ce a condus la creşterea calităţii serviciilor,
eficienţă sporită, profitabilitate mai mare şi o inovaţie sporită în aceste sectoare.
O altă tendinţă care s-a manifestat în sectorul poştal mai intes a fost corporatizarea
PSUs. Această corporatizare se referă la tendinţele de adoptare de către operatori de noi
strategii axaze pe eficienţa costurilor, profitabilitate, diversificare şi expansiune. Două
exemple sunt de referinţă în acest sens: TPG (Olanda) a cumpărat TNT (Australia), Jet
Services (FRA), Technologistica (ITA), ulterior, TPG încheind alianţe cu Swiss Post, China
State Post and Kintetsu World Express, iar un alt exemplu de corporatizare este cel al
Deutsche Post, care a cumpărat curierul de colete expres DHL international, Danzas,
Ducros, Securicor, Air Express International (primul operator de transporturi aeriene SUA).
Directiva poştală din 1997 a constituit, în momentul adoptării, un important pas
pentru liberalizare, chiar dacă în sfera limitată – afecta doar între 2%-3% din totalul pieţei
serviciilor poştale. Decalajul major dintre piaţa de bază a serviciilor de librare a scrisorilor a
rămas aria rezervată.
Directiva poştală din 2002 prevedea, în plus faţă de cea din 1997, reducerea
greutăţii /limitelor de preţ pentru serviciile rezervate (50 g/2.5ori), respectarea principiilor de
transparenţă a costurilor şi a nondiscriminării de către PSUs şi interdicţia subvenţionării
încrucişate (vezi UPS vs. Deutsche Post AG). Aceste schimbări au stârnit, după cum era de
aşteptat, două tipuri de reacţii. Pe de o parte, cei care simţeau că directiva nu merge
îndeajuns de departe cu liberalizarea, pe de cealaltă parte, cei care se temeau că aceasta
directivă va conduce la dezmembrarea PSUs, şi deci la pierderi masive de locuri de muncă şi
pericolul asupra prestării serviciului universal.
Dar ne punem, firesc, întrebarea: cine erau actorii şi de vedeau ei liberalizarea atât
de diferit? Pe de o parte, cei care pledau pentru o liberalizare cât mai rapidă şi completă
erau reprezentaţi de grupuri precum: Iniţiativa proliberalizare Iniţiativa pentru o poşta Liberă
şi Corectă (FFPI): liberalizare completă până în 2009 cel târziu & concurenţă loială în
sectorul poştei, ţări mai avansate în privinţa liberalizării serviciilor poştale sunt Suedia,
Finlanda, Germania, Olanda, Belgia, Danemarca, Austria, Asociaţii de Consumatori
(Platforma Europeană pentru Liberalizarea Serviciilor Poştale).
Pe de cealaltă parte, o deschidere mai lentă a pieţei, fără liberalizare completă
(argumentul serviciului universal) era susţinută de grupările prestatorilor de servicii existenţi
în Europa (+CEECs), de Parlamentul European (vezi Raportul Ferber, 2000), precum şi de
anumite ţări precum Franţa (tradiţia cunoscutului „service public à la française”), Marea
Britanie, Irlanda, Italia, Portugalia, Spania, Grecia şi Luxemburg.
Şi în trecut, Opinia Parlamentului European cerea o liberalizare mult mai graduală a
serviciilor poştale (150 g/4 ori vs. 50 g/2.5 ori în propunerea CE) şi amânarea unei
deschideri ulterioare (31/12/04 in loc de 31/12/02 pentru transpunerea directivei şi revizuirea
în 2008. Compromisul din Octombrie 2001 stabilea reducerea limitelor pentru preţuri
rezervate în doi paşi (100 g/3 ori la 01/01/03 şi apoi 50 g/2,5 ori la 01/01/06) pentru
deschiderea a aproximativ 25% din piaţă şi necesitatea realizării unor studii privind
consecinţele liberalizării complete a serviciului universal pentru confirmarea afirmării
obiectivului liberalizării complete până în anul 2009.

89

90

România în UE. Calitatea integrării. Creştere. Competenţă. Ocupare

Probleme nerezolvate au rămas şi atunci în special domeniile intrărilor internaţionale, al
poştei directe şi al tuturor scrisorilor aflate sub titlul de obligaţie de serviciu universal.
În 18 oct 2006, noul comisar pentru piaţă internă, Charlie McGreevy, a confirmat intenţia
Comisiei de a elimina obstacolele rămase în calea realizării unei pieţe unice a serviciilor poştale şi
abolirea ariilor rezervate până în 2009 – dată sugerată deja în directivele anterioare. Această
confirmare a condos către înaintarea proiectului pentru cea de-a treia Directivă a Serviciilor
Poştale, după cea din 1997 şi cea din 2002. În ciuda faptului că procesul de liberalizare a fost
iniţiat în urmă cu 15 ani, statele membre sunt încă foarte divizate în legătură cu planificarea
acestei, planuri care trebuie aprobate de Consiliu şi Parlament. Ca şi în cazul directivei Bolkeştein,
adoptată anul trecut, există temeri că, şi de această dată, Parlamentul va reuşi să golească de
conţinut actul normativ menit să ofere beneficii consumatorilor, dar şi firmelor dispuse să accepte
o luptă bazată pe o concurenţă loială pe piaţă.
IV. Dinamica liberalizării serviciilor poştale în Romania
Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei, denumită în continuare ANRCTI, este instituţia care are rolul de a pune în
aplicare politica naţională în domeniul serviciilor poştale. În activitatea sa, ANRCTI
urmăreşte protecţia intereselor utilizatorilor finali, stimularea investiţiilor, precum şi
promovarea concurenţei, un obiectiv prioritar în contextul liberalizării pieţei serviciilor
poştale din România.
Prin activitatea de reglementare a pieţei serviciilor poştale, Autoritatea Naţională de
Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ANRCTI) a încurajat creşterea
concurenţei sectoriale, astfel încât numărul furnizorilor existenţi pe piaţă a ajuns la 238 la
sfârşitul anului 2006, în comparaţie cu 67 la sfârşitul anului 2002 (anul înfiinţării
Autorităţii). În conformitate cu datele oferite în raportul anual publicat de ANRCI în
monitorul oficial observăm câteva dinamici importante din punct de vedere al procesului de
liberalizare al sectorului poştal după cum urmează:
– din punct de vedere al numărului de furnizori autorizaţi, piaţa serviciilor poştale a
urmat în anul 2006 tendinţa ascendentă a anilor anteriori, numărul de furnizori de servicii
poştale crescând de la 190 la sfârşitul anului 2005 la 238 la sfârşitul anului 2006. S-a
înregistrat deci o creştere cu 25,26%, mai mică decât creşterea dintre anii 2004 şi 2005, care
a fost de 37,68%;
– anul trecut, un procent de aproximativ 60% dintre furnizorii autorizaţi (238) au
reuşit să furnizeze efectiv serviciile pentru care au obţinut autorizaţia, în comparaţie cu anul
2005 când ponderea acestora a fost de aproape 70%;
– deşi în perioada 2004-2006 pe piaţa serviciilor poştale au fost autorizaţi 100 de
noi furnizori, numărul celor care au furnizat efectiv servicii poştale a înregistrat o creştere
substanţială (21%) doar în perioada 2004-2005, în timp ce în intervalul 2005-2006 creşterea
acestui număr este relativ mică (5%);
– în ansamblu, piaţa poştală din România a păstrat acelaşi ritm de dezvoltare,
creşterile de trafic fiind relativ constante (17,49% în perioada 2004 - 2005, respectiv 17,62%
în perioada 2005 - 2006);
– ritmul de creştere a traficului intern se menţine relativ constant; astfel, s-a
constatat că în perioada 2005 - 2006 rata de creştere a fost de 17,42%, comparabilă cu rata
de creştere de 17,55% înregistrată în perioada 2004 - 2005; traficul intern a constat în
proporţie de 96,38% din trimiterile aferente poştei de scrisori;
– după cum era de aşteptat, tendinţa de creştere a traficului internaţional s-a
manifestat de la an la an, iar în anul 2006 ponderea cea mai mare a fost reprezentată de
trimiterile expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul
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acesteia, numărul acestora (2.014.513) fiind de aproximativ 6 ori mai mare decât numărul
trimiterilor (309.075) expediate de pe teritoriul României către adrese din străinătate;
– traficul aferent serviciilor poştale din sfera serviciului universal, unde a activat un
singur furnizor (CNPR), este comparabil cu traficul aferent serviciilor din afara sferei
serviciului universal, unde au activat şi alţi furnizori;
– traficul aferent serviciilor rezervate de care a beneficiat furnizorul de serviciu
universal a crescut în anul 2006 cu 8 % faţă de anul 2005, deşi de la data de 1 ianuarie 2006
limita de greutate care determină întinderea dreptului exclusiv (rezervat) de a presta servicii
poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă internă şi trimiteri de corespondenţă
expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia a fost
redusă de la 100 g la 50 g.
În contextul liberalizării treptate a pieţei serviciilor poştale, putem concluziona că
în România anului 2006 a crescut numărul de furnizori activi de servicii poştale, ceea ce a
condus la intensificarea concurenţei, utilizatorii având posibilitatea de a alege între mai
multe oferte, o gamă diversificată de servicii şi o paletă largă de valori adăugate serviciilor
poştale de bază. Totuşi, 60% din piaţă rămâne în domeniul aşa-numitelor arii rezervate şi,
mai mult, nu putem face aprecieri substanţiale privind salturile calitative pentru această
paletă de servicii de bază.
V. Concluzii
Cele mai recente evoluţii din prisma liberalizării sectorului analizat se referă chiar
la anul în curs. La 11 iulie 2007 Parlamentul European a adoptat un acord de compromis in
prima citire din plenară, iar la 1 oct. 2007 Consiliul pentru Transport, Telecomunicaţii şi
Energie a ajuns la un acord politic asupra Directivei. De curând, pe 8 noiembrie 2007 a avut
loc adoptarea formală a poziţiei comune a Consiliului iar pe 30 ianuarie 2008 se aşteaptă ca
Parlamentul să adopte/amendeze propunerea în timpul celui de-al doilea vot.
În România anului 2006 a crescut numărul de furnizori activi de servicii poştale,
ceea ce a condus la intensificarea concurenţei, dar numai pe o cota de piaţă redusă de
aproximativ 40%. Efectele pozitive sunt resimţite cu precădere doar pe segmentele acestei
cote de piaţă - utilizatorii având posibilitatea de a alege între mai multe oferte, o gamă
diversificată de servicii şi o paletă largă de valori adăugate serviciilor poştale de bază. În
contextul în care tendinţa României de a păstra ariile rezervate o perioadă mai lungă – până
în 2013 (faţă de 2011 pentru alte state membre) ne punem, firesc, întrebarea dacă
specificităţile sectorului serviciilor poştale justifică o abordare a liberalizării atât de înceată
şi graduală. Este un aspect ce vizează deopotrivă voinţa statelor membere şi voturile aleşilor
din Parlamentul European, dar mai ales modul cum fiecare ţară înţelege să se raporteze la
rolul şi modul în care înţelege să îşi asume obligaţiile ale cărei semnatară este, precum şi
scopul final al acestui serviciu: acela de a oferi consumatorilor dreptul şi şansa accesului la
servicii de calitate, difersificate şi la preţuri competitive.
Distingem clar două grupuri de ţări cu interese diferite în chestiunea liberalizăii
sectorului serviciilor poştale: pe de o parte, ţările nordice sau „pionierii” includ Suedia,
Finlanda şi Marea Britanie – ţări unde serviciile poştale sunt complet liberalizate – precum
şi Germania şi Olanda – unde deschiderea completă a pieţei este programată pentru 2008, în
timp ce la polul opus se află, cum era de asteptat, Franţa, Italia, Spania, Grecia, Belgia,
Ungaria şi Polonia (aşa numitul grup al ţărilor sudice).
Compromisul din PE reprezintă însă rezultatul raporturilor de forţe şi influenţe ale
unor grupurilor de presiune care includ categorii structurate pe paliere foarte diferite – de la
consumatori şi producători publici sau privaţi până la sindicate şi reprezentaţi ai societăţii
civile. În principal, acest compromis se referă la:
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amânarea liberalizării complete până la 1 ianuarie 2011 sau chiar 2013 pentru:
– noile state membre;
– ţări cu „topografie deosebit de dificilă datorită insulelor“: Grecia;
– ţări cu „populaţie redusă şi limitare a ariei geografice" :Luxemburg;

existenţa unei „clauze de reciprocitate” prin care se prevede că monopolurile
naţionale care beneficiază de arii rezervate nu vor intra în concurenţă cu
operatorii de pe pieţele complet liberalizate.
La 1 octombrie Consiliul votează compromisul dar Estonia, Bulgaria şi Slovenia nu
au nevoie de aceasta amânare de doi ani.
În România anului 2006 a crescut numărul de furnizori activi de servicii poştale,
ceea ce a condus la intensificarea concurenţei, dar numai pe o cota de piaţă redusă. Efectele
pozitive pe această cotă de piaţă constau în faptul că utilizatorii au posibilitatea de a alege
între mai multe oferte, o gamă diversificată de servicii şi o paletă largă de valori adăugate
serviciilor poştale de bază. Nu ştim cu certitudine care este tendinţa României în situaţia
acestui compromis propus de PE şi nici cum pledează reprentanţii naţionali: pentru păstrarea
ariilor rezervate o perioadă mai lungă – până în 2013 (faţă de 2011 pentru alte state membre)
sau pentru o liberalizare mai rapidă. Ne punem întrebarea, indiferent de forma finală a
directivei poştale, dacă într-adevar specificităţile sectorului serviciilor poştale justifică o
abordare a liberalizării atât de înceată şi graduală?
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EVOLUŢIA ŞI PERSPECTIVELE POLITICII
DE OCUPARE ÎN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL
EXTINDERII EUROPENE
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Rezumat. Extinderea europeană a reprezentat şi reprezintă una din cele mai mari
provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană încă de la înfiinţarea sa.
Piaţa muncii din România a suferit profunde transformări în ultimii ani. Aceasta
s-a confruntat cu serioase probleme care au avut şi au în continuare ca principale cauze:
structurare ineficientă a activităţii economice, nivel de trai scăzut, venituri mici, speranţă de
viaţă scăzută în raport cu ţările dezvoltate.
Piaţa muncii, prin factorul uman, joacă un rol hotărâtor în asigurarea creşterii
economice şi productivităţii pe termen lung, fapt care duce la crearea unui proces de
producţie performant, care să dea naştere la produse competitive menite să facă faţă
cerinţelor de pe piaţa Uniunii Europene.
Cuvinte-cheie: piaţa muncii; ocupare; dezvoltare durabilă.
Coduri REL: 12G,12I


Ocuparea forţei de muncă a reprezentat unul din obiectivele importante ale politicii
economice şi sociale, căruia i s-a acordat în majoritatea ţărilor o atenţie deosebită atât în
perioade de criză, cât şi în perioadele de refacere, în perioade de reformă sau de dezvoltare.
Menţinerea unui nivel cât mai ridicat al ocupării forţei de muncă a ajuns să
constituie deopotrivă un ţel şi o responsabilitate în activitatea guvernelor. Gândirea
economică a furnizat teorii şi analize asupra şomajului masiv, cât şi metode de combatere a
acestuia. Astfel, Keynes susţinea că şomajul este un rău ce ar putea fi prevenit prin
elaborarea unor politici care să asigure ocuparea completă a forţei de muncă.
În urma introducerii în Tratatul de la Amsterdam a noului titlu privind ocuparea, cu
ocazia întâlnirii la nivel înalt la Luxemburg, din noiembrie 1997, întâlnire dedicată exclusiv
ocupării, a fost lansată Strategia Europeană pentru Ocupare (SEO). O primă evaluare a
rezultatelor implementării SEO a avut loc în anul 2002, în urma căreia au fost identificate
noi provocări centrale şi tematici pentru viitorul SEO. Această analiză a subliniat necesitatea
revizuirii SEO cu scopul de a o ancora mai strâns de obiectivul stabilit la Lisabona pentru
anul 2010 (obiectiv strategic: UE să devină cel mai dinamic şi competitiv spaţiu economic
bazat pe cunoaştere din lume – obiective globale: atingerea unei medii a ratei generale de
ocupare de 70 % şi a ratei de ocupare în rândul femeilor de 60 %), cuprinzând o creştere
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economică durabilă, locuri de muncă mai multe şi mai bune, precum şi o mai bună coeziune
socială. Astfel, începând cu anul 2003, la nivel european, s-au pus bazele noii Strategii
Europene pentru Ocupare.
Pe parcursul ultimilor ani, performanţele pieţei muncii din Uniunea Europeană s-au
ameliorat în mod evident prin crearea a peste zece milioane de noi locuri de muncă după
1997 (şase milioane numai pentru femei), numărul şomerilor scăzând cu patru milioane, în
timp ce populaţia activă a continuat să crească. Evaluările confirmă caracterul structural al
acestor realizări, prin reduceri în nivel structural al şomajului, un model de creştere
economică bazat pe întărirea ocupării; şi adaptarea rapidă a pieţei muncii la schimbările de
ordin economic şi social. Este dificil de stabilit însă cât anume din creşterea performanţei în
domeniul ocupării poate fi atribuită aplicării Strategiei Europene de Ocuparea şi cât creşterii
economice. Totuşi, au avut loc schimbări importante în politicile naţionale de ocupare,
manifestându-se o convergenţă către obiectivele comune ale UE. S-au produs o serie de
schimbări de politică. Astfel, politicile de ocupare şi rolul serviciilor publice de ocupare au
fost remodelate în vederea susţinerii unei abordări active şi preventive:
– în unele state membre sistemul de taxe şi ajutoare a fost adaptat în funcţie de
aplicarea acestor principii;
– sistemele de educaţie şi formare profesională se adaptează treptat la cerinţele
pieţei muncii;
– s-au obţinut progrese în modernizarea organizării muncii, în particular prin
acorduri de muncă flexibile şi acorduri cu privire la timpul de lucru;
– direcţia principală privind egalitatea de gen a fost generalizată, prin abordarea
integrată a egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei;
– noile modele precum învăţarea de-a lungul vieţi şi calitatea locului de muncă
au fost recunoscute ca priorităţi politice.
Metoda deschisă a coordonării din procesul Luxemburg şi-a demonstrat valoarea
adăugată sprijinind parteneriatul şi noile metode de lucru la nivel european. În general
strategia a produs o schimbare în formularea politicii naţionale, concentrând atenţia asupra
managementului ocupării.
În ciuda progreselor înregistrate, au rămas destule probleme de rezolvat, care
trebuie să ia în considerare:
– tendinţele demografice,
– reducerea forţei de muncă,
– diferenţele regionale de performanţă,
– continua restructurare economică şi socială,
– globalizarea şi procesul de lărgire UE.
Esenţa reformei pieţei muncii este de a înlocui sistemul dominat de acţiunea statului
cu unul în care piaţa liberă determină nivelul salariilor şi al ocupării forţei de muncă. Totuşi,
nu este suficient doar să se îndepărteze toate restricţiile ce apasă asupra salariilor şi
mobilităţii forţei de muncă, fiind necesar şi suportul oferit de infrastructura economică din
economia de piaţă.
Ţările nou intrate în Uniunea Europeană trebuie să elaboreze o serie de politici
menite să le susţină în atingerea obiectivului menţionat, pe termen scurt, care să se
concentreze pe supravieţuirea din punct de vedere politic şi fiscal şi pe activităţi care sunt
vitale în obţinerea succesului reformei şi, pe termen mediu, ce trebuie proiectate şi începute
cât mai devreme, în vederea obţinerii unor efecte ce vor fi simţite în economia de piaţă şi
care se referă la construirea infrastructurii.
Politicile pasive sunt, în principal, destinate să furnizeze venituri forţei de muncă
aflate în şomaj, cuprinzând ajutoarele de şomaj şi asistenţa acordată şomerilor.
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Politicile active sunt elaborate în scopul de a reduce nivelul şomajului, printr-o
serie de măsuri menite să îmbunătăţească funcţia principală a pieţei muncii, de corelare şi
potrivire cât mai eficientă a cererii cu oferta, să conducă la crearea de locuri de muncă, să
sprijine procesele de formare a forţei de muncă, de calificare, recalificare, reorientare
profesională.
Cele două tipuri de politici se află într-o relaţie directă, strânsă, deseori fiind
considerate că se pot substitui într-un oarecare grad.
Reforma sistemelor de acordare a ajutoarelor de şomaj şi „activarea” plaţilor pasive
reprezintă măsuri importante în cadrul politicii economico-sociale, mai ales în ţările care
s-au confruntat, perioade mai îndelungate, cu un nivel ridicat al şomajului. Această situaţie
de adoptare a măsurilor de politică pasivă ce, pe de o parte, are efecte distorsionante la
nivelul pieţei muncii, iar, pe de altă parte, afectează negativ bugetul, poate fi exemplificată
prin cazurile Belgiei, Franţei, Greciei, Irlandei, Olandei, Spaniei, Danemarcei şi Marii
Britanii. Toate aceste ţări cheltuiesc aproape de două ori mai mult pe aplicarea măsurilor de
politică pasivă pe piaţa muncii, decât pe cele de politică activă.
Întrucât cheltuielile cu măsurile de politică pasivă pot să contribuie şi ele la
creşterea şomajului, faţă de cele active ce tind să-l reducă, în cadrul UE poziţia majorităţii
guvernelor naţionale se situează în sensul adoptării unei politici de restrângere a cheltuielilor
bugetare, unul din criteriile de convergenţă la moneda unică europeană fiind reducerea
cheltuielilor bugetare legate de şomaj.
Analiza şomajului existent în ţările UE a evidenţiat că acestea au la dispoziţie trei
metode prin care să realizeze un grad mai mare de ocupare a forţei de muncă, contribuind, în
acest fel, şi la scăderea nivelului înalt actual al şomajului:
a) prima metodă se referă la încercarea de a crea locuri de muncă în economia de
piaţă oficială, ţinând cont de faptul că trebuie să înregistreze o creştere la
nivelul producţiei mai mare decât cea a nivelului productivităţii muncii;
b) prin a doua metodă se poate mări gradul de ocupare a forţei de muncă în
economia neoficială, care, efectiv, poate absorbi doar o mică parte din forţa de
muncă aflată în şomaj;
c) prin a treia metodă, ţinându-se cont de estimarea gradului de ocupare a forţei de
muncă în funcţie de numărul angajaţilor, se poate obţine o realocare a forţei de
muncă ocupate, prin reducerea numărului mediu de ore lucrate sau a numărului
de locuri de muncă multiple deţinute şi alocarea orelor şi locurilor de muncă
rezultate forţei de muncă aflate în şomaj.
Ansamblul măsurilor de politică activă poate fi clasificat în trei tipuri de programe
care cuprind:
– serviciile publice ce vizează ocuparea forţei de muncă;
– schemele de instruire şi calificare profesională;
– schemele şi planurile desemnate să contribuie la crearea de locuri de muncă.
Concentrarea atenţiei agenţiilor publice de ocupare a forţei de muncă pentru
şomerii aflaţi pe termen lung în şomaj ar trebui să fie unul dintre obiectivele principale ale
politicilor active, în mod direct al celor de promovare a ocupării prin această metodă. De
fapt, în majoritatea ţărilor UE programele de pregătire profesională deţin un procent
semnificativ mai mare în cadrul cheltuielilor publice decât programele de servicii publice
îndreptate în vederea ocupării forţei de muncă, în ultimii ani planurile de pregătire
profesională fiind, cu precădere, orientate spre forţa de muncă tânără, dar şi cea vârstnică
având un acces larg la acestea. Importanţa tot mai mare acordată acestui tip de programe de
politică activă rezultă din faptul că ele sunt tot mai solicitate să se adreseze corelării unor
eşecuri înregistrate pe piaţa muncii, cum ar fi restricţiile legate de creditare şi „braconajul”
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practicat în recrutarea forţei de muncă deja formată de alte întreprinderi sau agenţii, care
conduc la o ofertă insuficientă de personal calificat şi la o constrângere a cererii pentru un
asemenea tip de pregătire.
În multe ţări au fost introduse ca o măsură de politică activă, îndeosebi în sectorul
public, programe de creare directă de locuri de muncă. Elaborarea acestui tip de programe a
fost motivată tot de preocuparea pe care o ridică creşterea accentuată a şomajului pe termen
lung. Pe de altă parte, participanţii la astfel de programe, cum ar fi „Programul în slujba
comunităţii” aplicat în Marea Britanie, „Programul de ocupare prin contract de solidaritate”
aplicat în Franţa, pot avea motivaţii particulare, de genul umplerii timpului liber cu o
activitate, ridicării moralului, simţindu-se oarecum utili, la nivelul comunităţii, iar slaba
disciplină a muncii ce se observă în aplicarea proiectelor de derulare a programelor face ca
imaginea acestora să nu se bucure de apreciere în ochii angajatorilor.
Tendinţa este ca obiectivele politicilor active şi pasive să fie amalgamate, cu scopul
de a spori eficienţa aplicării lor. Politicile ce vizează furnizarea mâinii de lucru şi reforma
instituţională nu par să înregistreze succes pe o piaţă a muncii aflată în stagnare. Aceasta
sugerează că politicile aplicate pe piaţa muncii, în special cele active, au un impact potenţial
ce depinde de mediul macroeconomic. Acolo unde aceste politici înlesnesc procesul de
dezvoltare a pieţei muncii beneficiile aduse de către acestea vor fi mari. Invers, ele se vor
dovedi ineficiente dacă apare, în cadrul măsurilor ce vizează cererea de forţă de muncă, o
restricţionare a creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă. Astfel, în contextul în care în
ultimele două decenii creşterea economică a înregistrat un nivel scăzut, nu este
surprinzătoare tendinţa ce se manifestă pe pieţele muncii ţărilor dezvoltate, de reducere a
eficienţei acestor politici şi impactul limitat pe care îl au asupra micşorării nivelului
şomajului. De aceea, se apreciază că ele nu reprezintă un tip de politici menite să înlocuiască
pe cele macroeconomice şi structurale în lupta contra şomajului, ci doar un instrument cu
ajutorul căruia se poate stimula crearea de noi locuri de muncă şi creşterea producţiei.
Politicile ce vizează piaţa muncii servesc unei importante funcţii de redistribuire,
ele îndreptându-se către grupurile cele mai dezavantajate de pe piaţa muncii, ajutându-le să
se menţină în contact cu câmpul muncii şi într-un anume sens, mai limitat, să-şi
îmbunătăţească perspectivele ocupării. De aceea aceste politici sunt apreciate mai ales
pentru utilitatea funcţiei lor economice şi sociale.
Creşterea ratelor de ocupare în vederea atingerii obiectivelor de la Lisabona
reprezintă obiectivul central al strategiei SEO. Această creştere va fi o condiţie nu numai de
reducere a şomajului, ci şi de creştere economică şi susţinere a modelului social. Provocarea
care stă în faţa SEO – să contribuie la scopul strategic al transformării Uniunii în cea mai
competitivă economie bazată pe cunoaştere până în 2010 – va fi de a promova locuri de
muncă mai multe şi mai bune, care sunt totodată mai productive. Promovarea calităţii
muncii, reducerea disparităţilor privind accesul pe piaţa muncii devine o problemă de
eficienţă a politicilor privind ocuparea.
Societatea românească, profund marcată de dispariţia pieţelor tradiţionale de
materii prime şi de produse, de după anul 1990, a fost nevoită să treacă la lichidarea
structurilor de producţie centralizate care nu mai corespund ca performanţe cerinţelor
economiei de piaţă. Totodată dinamica fenomenelor sociale ale perioadei de tranziţie, spre o
piaţă liberă a forţei de muncă, a generat şomajul şi apoi recrudescenţa acestuia, care s-a
manifestat cel mai mult în regiunile puternic industrializate, cu întreprinderi „mamut”.
Privatizarea şi restructurarea economiei au influenţat semnificativ piaţa muncii, determinând
masive disponibilizări şi apariţia fenomenului de şomaj. Involuţiile din economie au restrâns
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posibilităţile de ocupare a forţei de muncă, numărul populaţiei active şi ocupate, respectiv
rata de activitate şi de ocupare s-au redus, iar şomajul s-a cronicizat.
Ca urmare a reducerii ratei de activitate a populaţiei s-a înregistrat o creştere a
sarcinii economice ce revine pe o persoană ocupată, exprimată în raport de dependenţă
economică, calculat ca raport dintre numărul persoanelor neocupate (inactive şi în şomaj) ce
revin la 1000 de persoane ocupate.
Măsurile de politică macroeconomică întreprinse, în conformitate cu strategia
naţională de dezvoltare economică pe termen mediu, au stopat declinul economic început în
anul 1997 şi au asigurat o creştere a PIB, în condiţiile revigorării procesului investiţional şi a
exportului. Totuşi, procesul de reformă nu a avut consistenţa dorită, ceea ce a determinat
persistenţa unor dezechilibre macroeconomice reflectate în evoluţia structurală a unor
indicatori şi mai ales în evoluţia eficienţei la nivel macroeconomic.
Deşi şomajul este generat de factori cu o influenţă favorabilă pentru dezvoltarea şi
funcţionarea economiei de piaţă, existenţa acestui fenomen are numeroase consecinţe
economice, sociale şi politice nefavorabile.
În ţara noastră fenomenul este perceput ca fiind catastrofal. Aceasta se poate explica prin
mentalitatea populaţiei faţă de acest fenomen social, care de altfel se alimentează din sursele
realităţii: cronicizarea degradării pieţei muncii, lipsa unei protecţii sociale reale.
Oricât de gravă ar fi această boală a societăţii, şomajul trebuie perceput ca o
realitate peste care nu se poate trece în mod superficial cu vederea. El este o problemă a
societăţii în tranziţie în a cărei soluţionare statul trebuie să ocupe un loc primordial. Statului
îi revine sarcina reechilibrării balanţei dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii, el trebuie să
realizeze restructurarea economiei, să elaboreze politici eficiente de ocupare a forţei de
muncă, să creeze cadrul instituţional şi legislativ adecvat.
În concluzie: tranziţia la economia de piaţă a influenţat puternic gradul de ocupare a
populaţiei sub aspectul volumului, structurii şi a determinat adaptarea politicilor pieţei
muncii, în paralel cu procesul de reformă instituţională, iar odată cu promulgarea Legii
nr. 76/2002 s-a deschis calea reglementării, într-o manieră sistematică, a măsurilor pentru
realizarea strategiilor şi politicilor elaborate în vederea protecţiei persoanelor pentru riscul
de şomaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele
pieţei muncii.
Politicile elaborate au rolul de a încuraja migraţia salariaţilor din ramurile aflate în
declin către cele în expansiune şi către specializări pentru care există cerere pe piaţa muncii.
Scopurile principale ale acestor politici sunt: evitarea şomajului pe termen lung, sprijinul
financiar al grupurilor vulnerabile, dar şi împiedicarea erodării încrederii populaţiei.
În contextul integrării în Uniunea Europeană, România întâmpină o serie de provocări şi
în ceea ce priveşte piaţa muncii. Adoptarea valorilor europene impune, de asemenea, şi evaluarea
eforturilor sale de perspectivă. În acest sens noi am evidenţiat următoarele:
– provocări generale (stoparea declinului demografic, accelerarea creşterii
populaţiei ocupate şi active, adoptarea unui model de creştere economică bazat
pe creşterea populaţiei ocupate);
– provocări specifice în sensul ţintelor stabilite la Lisabona (România înregistrând
practic o îndepărtare a performanţelor pieţei muncii faţă de ţintele europene);
– provocări strategice ce revin României în perspectiva dezvoltării sale durabile
(nevoia unei noi structuri a ocupării bazată pe creşterea productivităţii şi a
costului forţei de muncă).
Integrarea României în Uniunea Europeană a impus în mod concret reevaluarea
performanţelor reale în diferite domenii şi, nu în ultimul în rând, în ceea ce priveşte piaţa
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muncii. Adoptarea valorilor europene permite totodată şi delimitarea într-o oarecare măsură
a eforturilor ce sunt necesare a fi depuse implicit.
Dezvoltarea unor anumite programe sau politici la nivel local, regional sau naţional
trebuie să fie de comun acord cu sarcinile stabilite în strategia UE şi să ţină cont de
circumstanţele naţionale specifice. Ocuparea este vitală pentru asigurarea incluziunii sociale.
Politicile de ocupare trebuie să faciliteze participarea la ocupare prin: promovarea accesului
la o ocupare de calitate pentru toate persoanele apte de muncă, combaterea discriminării,
prevenirea marginalizării. Coeziunea economică şi socială trebuie promovată prin reducerea
disparităţilor regionale, prin abordarea problemelor ocupării în zonele defavorizate şi prin
susţinerea reală a procesului de restructurare economică şi socială.
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Rezumat: Lucrarea îşi propune ca, pe baza analizei retrospective, să identifice
tendinţele principale ale pieţei muncii din România, pentru ca, pornind de la acestea, să
poată fi formulate direcţiile de acţiune care vizează adecvarea ofertei cu cererea pe această
piaţă cu evoluţii şi caracteristici specifice. În context este analizată piaţa muncii din
România pornind de la raportul populaţie-forţă de muncă. Astfel, se precizează că populaţia
ţării noastre se află într-un proces continuu şi lent de scădere încă de la începutul anilor
1990, mai ales ca urmare a scăderii natalităţii şi migraţiei externe. În perioada 2000-2005
populaţia activă a ţării s-a redus cu1432 mii de persoane, populaţia ocupată cu 1361 mii de
persoane şi drept urmare rata de activitate a coborât de la 68,8% la 62,4%, iar rata de
ocupare de la 63,6% la 57,6%, comparativ cu media UE-27 de 63,4%. Se menţionează
„cercul vicios” în care se află evoluţia numărului de salariaţi şi şomajul din România,
accentuându-se asupra faptului că deşi şomajul a avut o evoluţie descendentă, acesta se
accentuează mai ales în rândul femeilor şi persoanelor cu calificare redusă. Rata şomajului
în România a înregistrat valori cuprinse între 8,4 şi 6,6% în perioada 2000-2006, sub media
UE-27 care a oscilat între 9 şi 7,9% în aceeaşi perioadă. În final, lucrarea prezintă
perspectivele pieţei muncii şi ocupării în România, stat membru UE, insistând asupra
dezvoltării capacităţilor instituţionale, formării competenţelor de adaptare în perspectiva
creşterii capacităţilor de competitivitate, ocupare şi dezvoltare durabilă, asigurării formării
continue în perspectiva educaţiei permanente, susţinerii potenţialului biologic al resurselor
de muncă şi asigurării unor standarde minimale de formare.
Cuvinte-cheie: populaţie; ocupare; resurse de muncă; ofertă de muncă; cerere de

muncă.
Coduri REL: 12I, 12G, 12E, 8G


Pentru studiul mecanismelor şi politicilor de adecvare a cererii şi ofertei de forţă de
muncă este necesară mai întâi elucidarea unor probleme de ordin conceptual legate de piaţa
muncii, piaţă cu caracteristici specifice, deoarece pe aceasta se tranzacţionează munca,
factorul de producţie cel mai important în procesul dezvoltării.
De regulă, analiza pieţei muncii se realizează atât ca sistem închis care asigură
ajustarea cererii şi ofertei de forţă de muncă prin mecanisme specifice, cât şi ca sistem
deschis, în interdependenţă cu toate celelalte subsisteme economice şi sociale, care exprimă
totalitatea acţiunilor şi proceselor care interacţionează pentru ocuparea forţei de muncă.
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Drept urmare, piaţa muncii va implica totdeauna existenţa unor raporturi specifice între
purtătorii ofertei şi cei ai cererii de muncă. Acestea se referă la existenţa unui sistem de
valori şi norme sociale pe care se bazează ajustarea ofertei şi cererii de muncă şi formarea
preţului muncii.
Piaţa muncii reflectă legăturile reciproce dintre realităţile demografice care
determină oferta de muncă şi cele ale dezvoltării economico-sociale care generează cererea
de muncă. De aceea, piaţa muncii presupune o permanentă negociere între purtătorii ofertei
şi cei ai cererii astfel încât să se ajungă, pe cât posibil, la adecvarea cererii cu oferta atât sub
aspect cantitativ, cât mai ales calitativ şi structural.
Piaţa muncii s-a format şi funcţionează în corelaţie cu rolul determinant al muncii în
dezvoltarea economico-socială, fiind o piaţă cu concurenţă imperfectă. În epoca contemporană, deşi
piaţa muncii şi-a păstrat, în mare parte, atributele pieţei libere, trebuie menţionat faptul că procesele de
ocupare şi utilizare a forţei de muncă sunt ajustate şi prin intermediul altor mecanisme de către firme,
colectivităţi regionale sau locale şi puterea politică.
O altă caracteristică a pieţei muncii o constituie intervenţia statului în tripla sa
ipostază: agent economic, element component al mecanismului de funcţionare al economiei
şi arbitru al reglementării raporturilor cerere-ofertă. Intervenţia statului pe piaţa muncii se
realizează prin mijloace economice sau extraeconomice astfel încât să fie susţinută fie oferta
fie cererea de forţă de muncă şi să se asigure protecţia socială a categoriilor temporar
îndepărtate de pe piaţa muncii.
Privită în acest context piaţa muncii combină mecanismele de piaţă (libertatea) cu
mecanismele de intervenţie şi corectare a efectelor negative (restricţiile) şi obiceiurile (tradiţiile).
Caracterul contractual al pieţei muncii constituie o altă caracteristică a acesteia. Drept
urmare relaţiile dintre agenţii economici, care acţionează pe piaţa muncii ca purtători ai ofertei şi
cererii, au evoluat de la confruntare şi conflict la cooperare, participare şi concertare socială.
În context, instituţia negocierii colective s-a impus pe piaţa muncii ca bază şi cadru
ale organizării, reglementării şi derulării ansamblului relaţiilor de muncă de la orice nivel,
firmă, sector, ramură, regional sau naţional.
Cum pe piaţa muncii se întâlnesc, în dublă ipostază, oameni, rezultă că particularităţile pshiosociale ale acestora, corelate cu particularităţile celorlalte pieţe vor imprima
pieţei muncii sensibilitate, dar şi fragilitate. Din această cauză piaţa muncii va capta şi
amplifica disfuncţiile celorlalte pieţe fiind condiţionată de echilibrul acestora.
Analiza raportului cerere-ofertă pe piaţa muncii trebuie, deci, să aibă ca punct de
plecare populaţia şi caracteristicile demografice ale acesteia.
Populaţia ţării noastre se află într-un proces continuu şi lent de scădere încă de la începutul
anilor’90. Acest fapt se datorează, pe de o parte, sporului natural aflat în descreştere, mai ales pe
seama scăderii natalităţii, iar, pe de altă parte, migraţiei externe, mai ales către ţările UE (tabelul 1).
Populaţia României pe sexe, medii şi grupe de vârste în perioada 2000-2005
Tabelul 1
- număr persoane Indicatori
2000
2001
2002
Populaţia totală la
22435205 22408303 21794793
1 iulie, din care:
 masculin
10968854 10949490 10642538
 feminin
11466351 11458903 11152255
 urban
12244598 12243748 11608735
 rural
10190607 10164645 10186058
Vârsta
 0-14 ani
4098080
3985623
3779298
 15-64 ani
15351612 15368667 14954484
 65 şi peste
2985513
3054103
3061011
Sursa: Anuarul statistic al României. INS, 2006.
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2003
21733556

2004
21673328

2005
21623849

2005/ 2000
96,38

10606245
11127311
11600157
10133399

10571606
11101722
11895598
9777730

10543518
11080331
11879897
9743952

96,12
96,63
97,02
95,62

3632680
14993094
3107782

3500149
15024274
3148905

3372705
15059698
3191446

82,30
98,1
106,9
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Datele tabelului scot în evidenţă următoarele:
• în perioada 2000-2005 populaţia României a scăzut cu 3,62% (811.356
persoane) datorită mai ales sporului natural negativ (figura 1); în aceeaşi
perioadă populaţia UE-27 a crescut cu 1,64% (8.709.883 persoane). Drept
urmare ponderea populaţiei României în populaţia UE-27 s-a redus de la
4,453% în 2000 la 4,412% în 2005. Conform previziunilor Eurostat, populaţia
ţării noastre va ajunge la 20,3 milioane persoane în 2020 şi 17,1 milioane
persoane în 2050;
• populaţia feminină este preponderentă, ponderea ei în totalul populaţiei
crescând de la 51,1% în 2000 la 51,2% în 2005;
• în anul 2005, 54,9% din populaţia ţării trăia în mediul urban, comparativ cu
50,6% la sfârşitul anilor’80. Această creştere a populaţiei din mediul urban
ascunde schimbările importante în tendinţele migraţiei interne între mediile
rural şi urban care a cunoscut tendinţe opuse. Astfel la începutul anilor ’90 am
asistat la o puternică migraţie dinspre rural spre urban pentru ca apoi pe la
jumătatea anilor’90 să asistăm la inversarea fluxului datorită deteriorării
situaţiei economice care a determinat un mare număr de locuitori de la oraş să
se mute la sate şi să practice agricultura de subzistenţă;
• în acelaşi timp asistăm la un puternic proces de îmbătrânire demografică (figura 2)
ponderea populaţiei de peste 65 de ani crescând de la 13,3% în 2000 la 14,8% în
2005, în timp ce ponderea populaţiei din grupa de vârstă 0-14 ani s-a redus de la
18,3% la 15,6% în aceeaşi perioadă. Acelaşi fenomen îl întâlnim şi la nivelul UE-27,
unde ponderea populaţiei de peste 65 ani a crescut în perioada analizată de la 15,6%
la 16,6%, iar populaţia în vârstă de 0-14 ani s-a redus de la 17,2%, în 2000, la 16,2%
din totalul populaţiei, în 2005 (figura 2).
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Figura 1. Evoluţia natalităţii, mortalităţii şi a sporului natural în România, în perioada 2000-2005
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Figura 2. Evoluţia structurii populaţiei pe grupe de vârstă în România şi UE-27,
în perioada 2000-2005

Din punct de vedere economic, populaţia totală are o contribuţie majoră la determinarea
mărimii şi structurii forţei de muncă; în cadrul populaţiei totale în analiza pieţei muncii prezintă
interes categoriile: populaţie activă, populaţie ocupată şi numărul şomerilor BIM.
Astfel, în România, în perioada 2000-2005, populaţia activă a scăzut cu 1.432 mii
de persoane (12,7%) aşa cum rezultă din datele tabelului 2.
Participarea populaţiei la forţa de muncă în România, în perioada 2000-2005
Tabelul 2
- mii persoane Indicatori
Populaţia activă

Populaţia ocupată

Şomeri BIM

Rata de activitate

102

Anii
Total
Urban
Rural
Masculin
Feminin
Total
Urban
Rural
Masculin
Feminin
Total
Urban
Rural
Masculin
Feminin
Total
Urban

2000

2001

2002

2003

2004

11283
5348
5935
6089
5194
10508
4756
5752
5633
4875
775
592
183
456
319

11151
5279
5872
5995
5156
10440
4732
5708
5581
4859
711
547
164
414
297

10079
5188
4891
5525
4554
9234
4607
4627
5031
4203
845
581
264
494
351

9915
5151
4764
5465
4450
9223
4662
4561
5057
4166
692
489
203
408
284

9957
5423
4534
5471
4486
9158
4906
4252
4980
4178
799
517
282
491
308

68.8
62.8

67.7
61.7

63.6
60.5

62.4
59.7

2005

9851
5361
4490
5431
4420
9147
4889
4258
5011
4136
704
472
232
420
284
- procente 63.2
62.4
61.8
60.3
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Rural
76.7
Masculin
75.7
Feminin
62.1
Rata de ocupare
Total
63.6
Urban
55.8
Rural
73.8
Masculin
69.5
Feminin
57.8
Rata şomajului BIM
Total
6.9
Urban
11.1
Rural
3.1
Masculin
7.5
Feminin
6.1
Sursa: Anuarul statistic al României. INS, 2006.

75.6
74.1
61.3
62.9
55.2
73.1
68.5
57.3
6.4
10.4
2.8
6.9
5.8

67.8
70.7
56.7
58.0
53.7
63.7
64.1
52.0
8.4
11.2
5.4
8.9
7.7

66.0
69.6
55.3
57.8
54.0
62.9
64.1
51.5
7.0
9.5
4.3
7.5
6.4

65.1
70.2
56.2
57.9
55.9
60.6
63.6
52.1
8.0
9.5
6.2
9.0
6.9

65.3
69.5
55.3
57.7
55.0
61.6
63.9
51.5
7.2
8.8
5.2
7.7
6.4

Populaţia ocupată s-a redus cu 1.361 mii persoane, iar numărul şomerilor cu 71 mii
persoane.
Semnificativ este faptul că reducerea populaţiei active s-a produs preponderent în
mediul rural (1.445 mii persoane), în timp ce populaţia activă din mediul urban s-a majorat
cu 13 mii de persoane. Reducerea populaţiei active s-a produs mai ales în rândul populaţiei
de sex feminin (774 mii persoane) -54,1% din total.
Drept urmare rata de activitate (raportul procentual dintre populaţia activă şi
populaţia totală) s-a redus de la 68,8% în 2000 la 62,4% în 2005.
Rata de ocupare s-a redus de asemenea cu 5,9% mai ales în mediul rural, unde rata
de ocupare a scăzut de la 73,8% în 2000 la 61,6% în 2005.
Rata şomajului a avut o tendinţă oscilantă, reducându-se în perioada 2002-2005 de
la 8,4 la 7,2%, acest fapt datorându-se creşterii economice accentuate din această perioadă.
Pe ramuri de activitate evoluţia populaţiei ocupate se prezintă ca în figura 3.
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Figura 3. Evoluţia populaţiei ocupate pe ramuri de activitate în România, în perioada 2000-2005
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Urmărind datele din figura 3 constatăm reducerea constantă a ponderii populaţiei
ocupate în agricultură de la 41,5% în 2000 la 31,9% în 2005, deşi agricultura a jucat un rol
de amortizare prin absorbirea pierderilor de locuri de muncă din restul ramurilor.
Îmbucurătoare este creşterea ponderii populaţiei ocupate în servicii de la 31,2% la
39,1% şi construcţii de la 4,1% la 5,5% în 2005 faţă de 2000.
Analiza ratei de ocupare ridică însă două mari probleme: prima este legată de
ponderea ridicată a agriculturii în ansamblul ocupării forţei de muncă cu un procent de circa
7 ori mai mare decât media UE (4,5%), iar a doua este legată de nivelul încă scăzut al
populaţiei ocupate în sectorul serviciilor faţă de nivelul înregistrat în UE – 39,1% în
România, faţă de circa 66% în U E.
Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 15-64 ani era în 2000 de 62,2% la nivelul
UE-27 şi a crescut în 2006 la 64,4%, în timp ce în România aceasta s-a redus de la 63,8% la
58,8%. Rata de ocupare a populaţiei masculine la nivelul UE-27 a crescut, în perioada analizată,
de la 70,8% la 71,6%, în timp ce în ţara noastră s-a redus de la 68,6% la 64,6%. Cât priveşte rata
de ocupare a populaţiei feminine, aceasta s-a redus în România de la 57,5% în 2000 la 53% în
2006, în timp ce la nivelul UE-27 aceasta s-a majorat de la 53,7% la 57,2%.
Rata de ocupare a populaţiei vârstnice 55-64 ani a crescut, la nivelul UE-27, în
perioada 2000-2006, de la 36,9% la 43,5%, în timp ce în ţara noastră s-a redus de la 49,5%
la 41,7%. Reducerea ratei de ocupare a populaţiei între 55-64 ani din ţara noastră s-a
înregistrat mai ales în rândul populaţiei feminine (de la 43,8% în 2000 la 34,5% în 2006), în
timp ce la populaţia masculină reducerea a fost de 6% (de la 56 la 50%). Aceste fenomene sau manifestat în contextul în care rata de ocupare a populaţiei masculine în vârstă de 55-64
ani s-a majorat la nivelul UE-27 cu 5,5% (de la 47,1 la 52,6%), iar a populaţiei feminine cu
7,4% (de la 27,4 la 34,8%) în perioada 2000-2006.
Evoluţia resurselor de muncă în România s-a aflat, în ultimul deceniu, şi sub
impactul unor fenomene demografice şi sociale cum au fost:
• accelerarea scăderii fertilităţi şi menţinerea mortalităţi la un nivel ridicat;
• creşterea migraţiei;
• scăderea calităţii serviciilor medicale şi de asistenţă sanitară.
Ca urmare a reduceri ratei de activitate a populaţiei, cât şi ca urmare a pensionărilor
masive din unele ramuri anticipate, s-a înregistrat o creştere a sarcinii economice ce revine
pe o persoană ocupată, exprimată prin raportul de dependenţă economică calculat ca raport
între numărul persoanelor neocupate (inactive şi în şomaj) ce revin la 100 persoane ocupate
(tabelul 3).
Evoluţia raportului de dependenţă economică
Tabelul 3
- persoane neocupate / 1000 persoane ocupate 2000
2001
2002
2003
Raportul de dependenţă
1135
1146
1360
1357
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din Anuarul statistic al României, INS.

2004
1366

2005
1368

Totodată a crescut şi raportul dintre populaţia ocupată de sex masculin şi cea de sex
feminin de la 116/100 în 2000 la 121/100 în 2005.
Evoluţia resurselor de muncă ale României în perioada 2000-2005 se prezintă ca în
tabelul 4.
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Evoluţia resurselor de muncă ale României în perioada 2000-2005
Tabelul 4
- mii persoane Anii
2000
2001
Indicatori
Resurse de muncă - total din
13358,4
13615,5
care:
6771,7
6688,2
•
masculin
6586,7
6727,3
•
feminin
Ponderea resurselor de
59,5
60,7
muncă în total populaţie (%)
Ponderea resurselor de
muncă în totalul populaţiei
61,7
61,00
masculine (%)
Ponderea resurselor de
muncă în totalul populaţiei
57,4
58,7
feminine (%)
Sursa: Date INS- TEMPO Online şi calcule proprii.

2002

2003

2004

2005

13342,6

13544

13701,9

13816,9

6755,9
6586,7

6857,7
6686,3

6951,6
6750,3

7098,8
6718,1

61,1

62,2

63,1

63,8

63,4

64,5

65,6

67,2

59,0

60,0

60,7

60,5

Datele tabelului 4 scot în evidenţă creşterea continuă a resurselor de muncă în
perioada 2000-2005, pe de o parte, cât şi creşterea ponderii acestora în totalul populaţiei
ceea ce demonstrează existenţa unei oferte suficiente de muncă pentru economia
românească. În ciuda acestui fapt rata de ocupare a resurselor de muncă s-a redus continuu
de la 64,6% în 2000 la 60,7% în 2005.
Această tendinţă s-a manifestat mai pregnant în cazul resurselor de muncă feminine
(reducerea ratei de la 63,5% la 59%), lucru reieşit cu claritate din figura 4.
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total
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60,1

60,7

feminin

61,3

60

59
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58,1

56
54
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Figura 4 Evoluţia ratei de ocupare a resurselor de muncă din România, în perioada 2000-2005

În analiza raportului cerere-ofertă pe piaţa muncii din România de o mare
importanţă este evoluţia numărului de salariaţi, aceasta şi ca urmare a cercului vicios în care
s-a aflat după 1990:
• productivitate redusă → venituri reduse (atât pentru salariaţi, cât şi pentru
angajatori) → rată redusă de economisire şi acumulare → venituri scăzute la
bugetul de stat → investiţii reduse atât în tehnologii, cât şi în dezvoltarea
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capitalului uman → reducerea productivităţi muncii şi creşterea muncii
neînregistrate → dezvoltarea sectorului informal al economiei.
Încă există mulţi „salariaţi” nedeclaraţi, care astfel se găsesc în afara pieţei formale
a muncii, nu sunt protejaţi de contracte de muncă şi în plus pierd în fiecare zi din şansele de
a intra sau reintra pe piaţa formală a muncii pe poziţii care să le asigure o „muncă decentă”
sau un venit decent. Această categorie de persoane este predispusă la sărăcie atât în prezent
cât şi în viitor căci nu va putea, la bătrâneţe, să beneficieze de pensie şi de alte drepturi.
Numărul mediu al salariaţilor din România în perioada 2000-2005 (tabelul 5) a scăzut cu 64
de mii de persoane (1,4%), mai ales pe seama reducerii numărului de muncitori care s-a
redus cu 239 mii de persoane (8,3%).
Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale
în România, în perioada 2000-2005
Tabelul 5
- mii persoane Activităţi
2000
2001
2002
Total salariaţi, din care:
4623
4619
4568
Muncitori
2874
2894
2810
Agricultură, vânătoare,
199
191
162
silvicultură şi piscicultură
Industrie
1873
1901
1891
Construcţii
316
309
300
Servicii şi celelalte
2235
2218
2215
activităţi ale economiei
naţionale
Sursa: Date INS- TEMPO Online şi calcule proprii.

2003
4591
2734
155

2004
4469
2668
145

2005
4559
2635
147

2005/2000 (%)
98,6
91,7
73,9

1848
325
2263

1741
323
2260

1672
348
2392

89,3
110,1
107,0

Paralel cu reducerea numărului mediu al salariaţilor pe total am asistat la creşterea
numărului mediu al salariaţilor din sectorul integral privat +710 mii de persoane (+34,5%),
aşa cum rezultă din figura 5.
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Figura 5 Evoluţia numărului mediu al salariaţilor din România, în perioada 2000-2005

Reducerea numărului total al salariaţilor s-a datorat mai ales reducerii numărului de
salariaţi din industrie (-201 mii de persoane - 10,7%) şi agricultură (-52 mii persoane 26,1%), compensată prea puţin de creşterile înregistrate în construcţii (+32 mii persoane -
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10,1%) şi servicii (+157 mii persoane - 7,1%).
Ca urmare a dezechilibrelor de pe piaţa muncii (unde oferta de forţă de muncă este
superioară cererii) şi de pe piaţa bunurilor şi serviciilor (unde producţia este inferioară
cererii) apare fenomenul şomajului.
Măsurarea şomajului în România, ca de altfel şi în alte ţări europene, se realizează
cu ajutorul a doi indicatori, şi anume şomajul în accepţiunea BIM şi şomajul înregistrat.
Evoluţia numărului de şomeri BIM şi a ratei şomajului BIM a fost prezentată în tabelul 3.
Există diferenţe în sfera de cuprindere a indicatorului rata şomajului BIM şi rata şomajului
înregistrat. Diferenţele dintre cele două serii de date arată că există persoane care în acelaşi timp ce
sunt înscrise ca şomeri la agenţiile de ocupare lucrează în afara cadrului legal.
Numărul şomerilor înregistraţi s-a redus în perioada 2000-2006 cu 546,6 mii de
persoane (tabelul 6) - 54,3%, fapt ce a condus la reducerea ratei şomajului de la 10,5% în
2000 la 5,2% în 2006 (tabelul 6 şi figura 6).
Evoluţia numărului de şomeri înregistraţi în România, pe categorii şi sexe,
în perioada 2000-2006
Tabelul 6
- mii persoane Categorii
2000
2001
Total, din care:
1007,1
826,9

masculin
535,5
445,8

feminin
471,6
381,1
Absolvenţi ai învăţământului primar,
725,9
599,1
gimnazial şi profesional, din care:

masculin
417,2
351,5

feminin
308,7
247,6
Absolvenţi ai învăţământului liceal
248,8
199,7
şi postliceal, din care:

masculin
103,3
81,2

feminin
145,5
118,5
Absolvenţi ai învăţământului
32,4
28,1
universitar, din care:

masculin
15,0
13,0

feminin
17,4
15,1
Sursa: calculat pe baza datelor INS-TEMPO Online.
12
10

2002
760,6
421,1
339,5
584,5

2003
658,9
372,6
286,3
494,9

2004
557,9
323,3
234,6
420,2

2005
523,0
303,8
219,2
418,4

2006
460,5
269,0
191,5
369,8

343,3
241,2
152,1

296,2
198,7
136,2

261,2
159,0
109,0

257,2
161,2
84,8

228,5
141,3
73,2

67,2
84,9
24,0

64,0
72,2
27,8

49,8
59,2
28,6

38,1
46,7
19,7

33,2
40,0
17,5

10,5
13,5

12,4
15,4

12,2
16,4

8,4
11,3

7,4
10,1

10,7
10,5
10,1

8

9,2
8,8
8,4

8,9
8,4
7,8

7,8
7,4
6,8
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Figura 6. Evoluţia ratei şomajului pe sexe în România, în perioada 2000-2006

Datele tabelului 6 scot în evidenţă că în perioada analizată a crescut ponderea
şomerilor cu pregătire slabă (absolvenţi ai învăţământului primar, gimnazial şi profesional)
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de la 72,1% în 2000 la 80,3% în 2006.
Ponderea şomerilor cu pregătire medie (absolvenţi ai învăţământului liceal şi postliceal) s-a
redus la 24,7% în 2000 la 15,9% în 2006, în timp ce ponderea şomerilor cu pregătire superioară
(absolvenţi ai învăţământului universitar) a crescut uşor de la 3,2% în 2000 la 3,8% în 2006, aceasta
ca urmare a creşterii rapide a numărului de absolvenţi de studii superioare.
Conform previziunilor macroeconomice realizate de Comisia Naţională de
Prognoză, PIB al României va înregistra o creştere medie de 5,7-6%, în perioada 2007-2013.
Starea de funcţionalitate a pieţei muncii se reflectă prin dinamica populaţiei totale,
populaţiei ocupate şi a numărului de salariaţi. Sursele demografice ale creşterii cantitative a
forţei de muncă vor fi limitate şi populaţia totală a ţării se va reduce cu aproximativ 0,4%
anual. Importante modificări se vor produce în structura pe vârste a populaţiei, care va fi
caraterizată de continuarea procesului de îmbătrânire demografică, creşterea perioadei de
vârstă activă prin prelungirea vârstei de pensionare la 60 de ani la femei şi 65 de ani la
bărbaţi, care conduce la o creştere majoră a ratei de activitate.
Evoluţia ocupării va fi influenţată, în special, de fluxul de investiţii străine care va genera
noi locuri de muncă, dar şi de expansiunea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii menit să
contribuie pozitiv la creşterea gradului de ocupare, mai ales sub aspectul muncii nesalariale.
În ciuda unei creşteri economice relativ ridicate, piaţa locurilor de muncă va rămâne
tensionată mai ales datorită structurii pe vârstă şi profesii a şomerilor, structură ce nu este
identică cu cererile din economie.
Ca urmare a unor politici de ocupare înţelepte, este de aşteptat reducerea populaţiei
inactive în vârstă de muncă cu circa 500 mii de persoane în perioada 2006-2013.
Deşi gradul de inactivitate se va reduce, totuşi proporţia celor care, din diferite
motive, nu doresc să activeze pe piaţa muncii va rămâne ridicată.
Deoarece o mare parte din populaţia inactivă este alcătuită din persoane aflate în
diverse forme de pregătire profesională se estimează că în perspectivă (orizont 2013) circa
400 de locuri de muncă vor fi ocupate de alte categorii de populaţie activă fie din afara
vârstei de muncă, fie din exterior.
Oferta forţei de muncă va fi puternic influenţată şi de soldul mişcării migratorii
externe, inclusiv a celei cu caracter temporar.
Schimbările structurale din economie au afectat în sens pozitiv sau negativ structura
pe ramuri a populaţiei ocupate.
Urmare a creşterilor semnificative aşteptate mai ales în construcţii şi servicii se
estimează că populaţia ocupată în aceste sectoare să ajungă la 49% (în servicii) şi la 10,8%
(în construcţii) din totalul populaţiei ocupate (comparativ cu 39,1% şi 5,5% în 2005).
În perspectivă se estimează creşterea ratei de activitate a populaţiei în vârstă de
muncă la 67,5% în 2013 faţă de 62,4% în 2005. Totodată, rata de ocupare a populaţiei în
vârstă de muncă se estimează să ajungă la 63,2% în 2013 comparativ cu 57,7% în 2005.
Datorită trendului crescător al VAB din sectorul serviciilor şi cel al construcţiilor,
se aşteaptă o creştere a numărului salariaţilor din aceste sectoare şi drept urmare o creştere a
numărului total de salariaţi cu 2,8% în 2013 faţă de 2005.
Ca urmare a evoluţiilor economice, demografice şi a politicilor ce urmează a fi
implementate, considerăm necesare următoarele direcţii prioritare de acţiune pentru
creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă:
 continuarea creşterii economice susţinute prin dezvoltarea sectorului IMM şi
valorificarea potenţialului de dezvoltare a unor domenii cum ar fi turismul,
tehnologia informaţiei şa a căror pondere în cadrul economei este încă redusă
comparativ cu potenţialul;
 combaterea muncii „la negru” fără forme legale şi iniţierea unor măsuri mai ales
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de politică fiscală, care să reducă costul locurilor de muncă şi să stimuleze
angajatorii pentru respectarea legislaţiei din domeniu;
creşterea mai substanţială a veniturilor obţinute din muncă prin corelarea mai
bună a politicilor active de ocupare cu politica de creştere a veniturilor (o rată
mai mare de creştere a venitului minim brut pe ţară, diminuarea sărăciei);
măsuri eficiente pentru combaterea şi prevenirea şomajului mai ales în rândul
populaţiei tinere (15-24 ani), în scopul creşterii ratei de ocupare a acestei
categorii de populaţie;
programe speciale pentru persoanele care se confruntă cu dificultăţi de inserţie pe
piaţa muncii (persoane de etnie rromă, tinerii din centrele de plasament);
adaptarea sistemului de formare iniţială şi continuă la tendinţele pe termen mediu
şi lung ale lumii ocupaţionale într-o societate bazată pe cunoaştere şi utilizarea
noilor tehnologii IT.
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IMPACTUL MIGRĂRII FORŢEI DE MUNCĂ
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Rezumat. Performanţa şi competitivitatea unei organizaţii depinde în mare măsură
de conţinutul şi calitatea managemetului resurselor umane. În ţările dezvoltate acesta şi-a
câştigat statutul de domeniu primordial de preocupări şi de efervescenţă ştiinţifică.
Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea unei păreri personale cu privire la
evoluţia forţei de muncă în organizaţia din România, în speţă firma de afaceri, afectată cel
mai mult de acest fenomen: migraţia forţei de muncă. A avea un management al resurselor
umane adecvat acestei noi tendinţe în România: emigraţia şi imigraţia, poate fi o soluţie
alternativă la acest fenomen.
România şi întreg continentul european se confruntă cu migraţia forţei de muncă,
atât cea calificată, cât şi cea necalificată, pe fondul factorului demografic.
Cuvinte-cheie: organizaţie; emigraţie; imigraţie.
Coduri REL: J10G


Performanţa şi competitivitatea unei organizaţii depind în mare măsură de
conţinutul şi calitatea managemetului resurselor umane. În ţările dezvoltate acesta şi-a
câştigat statutul de domeniu primordial de preocupări şi de efervescenţă ştiinţifică.
Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea unei păreri personale cu privire la evoluţia
forţei de muncă în organizaţia din România, în speţă firma de afaceri, afectată cel mai mult
de acest fenomen: migraţia forţei de muncă. A avea un management al resurselor umane
adecvat acestei noi tendinţe în România: emigraţia şi imigraţia, poate fi o soluţie alternativă
la acest fenomen.
România şi întreg continentul european se confruntă cu migraţia forţei de muncă
atât cea calificată, cât şi cea necalificată pe fondul factorului demografic.
Publicaţiile naţionale din ultimii ani au abordat problema demografică cu care se
confruntă ţara noastră şi Europa fiind subliniate câteva date statistice:
Numărul bătrânilor peste 80 de ani va creşte în multe ţări cu 180% în următorii 45
de ani”. În 2050, experţii estimează că românii vor trăi mai mult, în medie cu 10 ani bărbaţii
şi cu 7 ani femeile. În paralel, în majoritatea ţărilor europene, numărul locuitorilor scade.
Specialiştii preconizează că una dintre cele mai dramatice scăderi se va înregistra în
România: dacă se menţine actualul nivel al natălităţii, se va ajunge în 2050 la mai puţin de
16 milioane de locuitori. „O treime dintre europeni au peste 60 de ani.” În ultimii 60 de ani,
numărul europenilor trecuţi de 60 de ani a crescut. Prin contrast, există un declin
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semnificativ al numărului de naşteri în toată Europa. În perioada 1950-1955 erau peste 12
milioane de naşteri pe an, în timp ce între 2000-2005 au fost doar 7,3 milioane de naşteri. În
consecinţă, până în 2050, în jur de o treime din populaţia Europei va avea peste 60 de ani.
Numărul celor care vor trece de 80 de ani se aşteapta să crească cu circa 180%, potrivit
statisticilor Organizaţiei Naţiunilor Unite. Schimbările demografice diferă de la o ţară la
alta. În ţări precum Germania, Spania şi Italia se aşteaptă scăderi dramatice în ceea ce
priveşte numărul populaţiei, în timp ce Franţa şi Marea Britanie vor avea mai mulţi locuitori
până în 2050.
Pentru ţara noastră, experţii în demografie au mai multe scenarii posibile pentru
evoluţia populaţiei în următorii 45 de ani. Toate depind de cum va creşte natalitatea, dar şi
de care va fi nivelul mortalităţii, al migraţiei interne şi externe. După 1992 a intervenit şi
migraţia, scăderea naturală a populaţiei, completate de creşterea paralelă a mortălităţii
generale. Din 2003 a început să crească uşor natalitatea conform parerilor specialistlor din
domeniu. Redresarea natălităţii va diminua declinul demografic, însă acesta este imposibil
de oprit. Specialiştii estimează că în România ar trebui crescută vârsta de pensionare, în
paralel cu încurajarea tinerilor să rămână în ţară.
În presa naţională şi internaţională s-a afirmat că şi Uniunea Europeană se confruntă
cu acelaşi gen de probleme demografice. În 2003, creşterea naturală a populaţiei a fost de
numai 0,04% pe an şi toate noile state membre, cu excepţia Maltei şi Ciprului, s-au
confruntat cu o scădere de populaţie. Deşi multe aspecte privind schimbările demografice
sunt exclusiv de competenţa statelor membre uniunii, Comisia Europeană a lansat o
consultare la nivel comunitar, prin publicarea unei Cărţi Verzi. Aceasta urmăreşte găsirea
unor soluţii, inclusiv prin intermediul Strategiei Lisabona, a cărei ţintă este crearea de locuri
de muncă mai multe şi de calitate mai bună. Totuşi, în câteva sectoare precum familia,
sănătatea, educaţia, migraţia sau libera circulaţie a persoanelor există anumite politici sociale
care, în opinia experţilor, trebuie clarificate şi îmbunătăţite.
Imigraţia, o altă problemă adusă în discuţie în raportul Comisiei, poate aduce
îmbunătăţiri temporare, dar pe lunga durată ea poate genera probleme majore pe piaţa
muncii, în sistemul asigurărilor sociale şi al celui de impozitare. Deşi Uniunea Europeană
are în plan menţinerea caracteristicilor naţionale în statele membre, este foarte important ca
fiecare dintre acestea să aibă politici flexibile în ceea ce priveşte sistemul de asigurări
sociale, echivalarea studiilor şi a calificărilor pentru imigranţi.
Pe fondul acestor fenomene şi România se confruntă cu imigraţia ilegală. Se
estimează că în anul 2005 au fost depistaţi 1.700 de cetăţeni străini care au încercat să treacă
fraudulos graniţa, fie pentru a rămâne în România , fie pentru a tranzita teritoriul românesc.
Astfel, 1.300 au încercat să intre ilegal în România, iar 400 au încercat să iasă de pe
teritoriul naţional, potrivit raportului realizat de Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Pe fondul emigrării populaţiei româneşti în spaţiul european o soluţie alternativă
pentru firmele din România este utilizarea forţei de muncă străină aflată pe teritoriul nostru.
În prezent în străinătate în construcţii lucrează aproximativ 100 de mii de muncitori
români. Una din soluţii o poate reprezenta utilizarea forţei de muncă străine aflate pe
teritoriul ţării noastre. Pentru menţierea controlului şi regularizarea fluxurilor lucrătorilor
străni din construcţii care muncesc în România, membrii Casei Sociale a Constructorilor au
propus câteva posibile soluţii. Una dintre acestea ar fi o colaborare strânsă între organismele
din domeniul construcţiilor şi Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă pentru contingentarea
fluxurilor de muncitori migranţi în Romania. Totodată, dezvoltarea parteneriatelor şi
încheierea unor acorduri bilaterale între organizaţiile sindicale româneşti şi cele din ţările de
unde provin lucrătorii străini pe modele existente reprezintă un punct pozitiv în ceea ce
priveşte problema amintită. Alte puncte ar mai fi cooptarea în sindicate a lucrătorilor străini
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care îşi desfaşoară activitatea în construcţii în România, dezvoltarea parteneriatelor,
încheierea unor acorduri bilaterale între organizaţiile patronale româneşti şi cele din ţările de
unde provin lucrătorii străini.
Membrii Casei Sociale a Constructorilor au constatat slaba calificare a muncitorilor
din ţara noastră. Statisticile arată că: dintre muncitorii care lucrează legal în România în
domeniul construcţiilor, circa 7% nu sunt calificaţi, iar mulţi dintre cei calificaţi sunt bătrâni.
Tinerii nu se mai orientează spre acest domeniu pentru ca este prost plătit şi condiţiile de
muncă de pe şantierele autohtone lasă mult de dorit.
Potrivit unui studiu al Institutului Naţional de Cercetare în domeniul Muncii şi
Protecţiei Sociale, în sectorul construcţiilor, mai mult de 70% din angajaţii chestionaţi nu au
participat niciodată la o formă de instruire pe toată perioada activităţii lor.
Având în vedere datele menţionate mai sus, gestionarea acestui proces al migraţiei
şi imigraţiei în cadrul firmei de afaceri din România consider că este esenţial. Utilizarea
forţei de muncă imigrante în contextul culturii organizaţionale româneşti, managementul
performanţei, managementul carierei sunt câteva alternative propuse în viitoarea teza de
doctorat „Cercetare privind gradul de pregătire al organizaţiilor din România în vederea
reţinerii forţei de muncă calificată şi necalificată în contextul extinderii Uniunii Europene”,
pe fondul reducerii discrepanţelor salariale dintre România şi ţările din spaţiul european.
Având în vedere că există posibilitatea ca pe viitor să se lucreze cu forţă de muncă imigrantă
firmele vor trebui să-şi adapteze modul de lucru.
Angajatul trebuie încurajat să se autoorienteze şi să-şi conducă singur planul de
carieră. Acest lucru are ca rezultat direct dezvoltarea responsabilităţii angajaţilor dintr-o
organizaţie şi îmbunătăţirea performanţei lor. Existenţa unor metode adecvate de evaluare a
performaţei angajaţilor constituie garanţia că angajaţii organizaţiei ajung la „destinaţia
dorită”, adică în acel punct dorit al carierei.
Pe fondul puternicelor schimbări din mediul organizaţional şi cultural se vor
înregistra multe organizaţii care vor fi nepregătite să facă facă faţă acestora. Alvin Toffler
sugerează trei elemente de care ar trebui să se ţină seama pentru a micşora efectele şocului
viitorului: angajaţii trebuie să înveţe „cum să înveţe”, să înveţe „cum să aleagă”, să înveţe
„cum să coreleze”. Toate aceste elemente ar trebui corelate într-un program de management
al carierei inclusiv la nivelul angajatului de la nivel executiv.
A avea răspunsuri la întrebări de genul: „vă cunoaşteţi oamenii din subordine le
cunoaşteţi dorinţele şi aspiraţiile?” pot face diferenţa între organizaţii. Aşa cum susţinea Aristotel
în citatul „omul nu este nimic în sine decât o şansă infinită dar este responsabil infinit al acestei
şanse”, noi, oamenii, suntem direct responsabili de şansele care ni se oferă. A avea implementat
un management al performanţei şi al carierei în cadrul organizaţiei reprezintă modalitatea prin care
managementul se asigură că are angajaţi pregătiţi „să exploateze toate şansele” în cadrul unei
culturi organizaţionale bine conturate. Pentru a avea succes în reţinerea forţei de muncă calificate,
firmele româneşti trebuie să-şi adapteze toate sistemele şi politicile de personal, să-şi adapteze
cultura organizaţională şi să-şi cunoască angajaţii.
Platon afirma: „Cunoaşte-te pe tine însuţi şi vei cunoaşte zeii şi universul întreg”.
Consider că cele două procese: managementul performaţei şi al carierei reprezintă o
modalitate prin care o organizaţie îşi poate cunoaşte angajaţii în vederea reţinerii acestora în
propria firmă.
Cu cât organizaţia va înţelege importanţa proceselor şi le aplica, cu atât va
conştientiza beneficiile pe care le poate obţine de pe urma implementării corecte a lor.
O abordare a legăturii între managementul performanţei şi carieră este necesară în
contextul în care la nivelul angajatului executant nu se poate discuta despre o carieră, cu
atât mai puţin despre un management al performanţelor.
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Oamenii fac diferenţa între companii. Dar oare câte companii ştiu ce-i motivează
pe oamenii lor, care este explicaţia pentru comportamentele angajaţilor lor, dincolo de partea
materială care sunt motivele pentru care nu ar părăsi firma?
Abordarea celor două procese într-o organizaţei în contextul în care se vor reduce
discrepanţele salariale dintre România şi Uniunea Europeană, consider că poate fi un prim
pas în procesul de comunicare între management şi organizaţie. Întrebat fiind în ce măsură
oamenii comunicativi sunt superiori celor închişi, se spune că Aristotel ar fi răspuns: „În
aceeaşi măsură în care cei vii sunt superiori celor morţi!”.
Privind din perspectiva evoluţiei istorice, spaţiul european a pornit să se contureze
în secolele al VII-lea şi al VIII-lea. Cu timpul, continentul european a devenit un spaţiu
public, apoi o Uniune Europeană, pentru ca astăzi să se poată vorbi chiar de un mare Stat
European. De ce stat ?
Deoarece obiectivele, măsurile puse în practică până acum, precum şi proiectele
Uniunii Europene dovedesc că aceasta nu mai este, ca la începuturile înfiinţării sale, doar o
comunitate economică, ci şi o comunitate de valori, drepturi şi obligaţii. Uniunea Europeană
a preluat multe din funcţiile de protecţie ale statului tradiţional, oferind în această privinţă
garanţii mult sporite faţă de cele pe care le putea oferi statul tradiţional. Dacă în cazul
acestuia din urmă legitimitatea era asigurată de către caracterul său naţional, în cazul
Uniunii Europene legitimitatea o conferă însuşi actul de voinţă politică manifestat de ţările
care au aderat la Uniune. Tratatul de la Amsterdam (1997, semnat, intrat în vigoare în 1999),
adaugă la prevederile celui anterior administrarea comună a 17 domenii printre care şi
domeniul resurselor umane, cel al locurilor de muncă.
Dintre obiectivele Uniunii Europene constituie parte integrantă: strângerea relaţiilor
dintre popoarele europene şi crearea unui climat de pace şi unitate, obţinerea printr-o acţiune
comună a progresului economico-social, prin crearea unei pieţe interne comune şi coezive.
În acest context organizaţiile trebuie să se organizeze de aşa manieră încât să permită
angajaţilor să se dezvolte într-un mediu competitiv internaţional în care competenţa să fie
factor determinant în dezvoltarea unei cariere.
Managementul resurselor umane va fi cel care va face diferenţa: un management
orietat pe dezvoltarea angajatului executant, oferirea unui cadru propice dezvoltării unor
competenţe, dar şi oportunitatea aplicării lor într-o cultură organizaţională axată pe nevoile
tuturor angajaţilor indiferent că sunt la nivel de supervizare sau execuţie. Dacă angajatul
executant înainte era privit ca un simplu instrument în funcţie de care organizaţia îşi sporea
profitul, astăzi, în contextul integrării în Uniunea Europeană, fără un management al
performanţei şi al carierei şi la acest nivel consider că nu mai este posibil. Cadrul pe care îl
oferă organizaţia trebuie să fie unul stimulativ, în care şi angajatul executant să aibă
sentimentul apartenenţei, să perceapă afacerea ca pe afacerea lui. Lucrul acesta este posibil
pe fondul unei identificări a acestuia cu organizaţia. Specialiştii din organizaţie au misiunea
de a identifica în ce măsură angajaţii simt misiunea şi valorile companiei, ce înseamnă
cariera pentru ei în cadrul organizaţiei, care sunt nevoile lor de dezvoltare pe termen scurt şi
pe termen lung.
Conceperea unui program de pregătire stimulativ şi adaptat competenţelor identificate de
către specialiştii organizaţiei poate influenţa decizia unui angajat de a părăsi organizaţia.
Acestea sunt doar câteva elemente care ar putea influenţa decizia celor mai buni
angajaţi executanţi şi nu numai, de a rămâne în firma românească în favoarea celor din
spaţiul european care oferă asemenea perspective angajaţilor săi.
Cunoaşterea strategiilor aplicate de alte companii din Uniunea Europeană cu privire
la managamentul resurselor umane poate ajuta companiile din Romania să-şi poziţioneze
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strategiile de resurse umane astfel încât să realizeze o diferenţa în a-şi reţine în cadrul
organizaţiei cei mai buni angajaţi.
Fiecare organizaţie are o viată proprie, un elan organizaţional, un ritm aparte în care
angajaţii îşi găsesc locul (se identifică cu organizaţia) sau caută alte modalităţi de a se
împlini ca persoane.
Există un complex de factori care pot influenţa elanul organizaţional şi în funcţie de care
o organizaţie se diferenţiază de alta, ca de exemplu stilul managerial aplicat. Cu cât managerii sunt
mai apropiaţi de angajaţi, le fixează obiective tangibile, le explică de ce trebuie realizate, care este
importanţa realizării lor, cu atât angajaţii vor alege organizaţia pe termen lung pentru a rămâne în
cadrul ei, iar performanţele vor fi pe măsură. Cum pot fi atinse (prin ce metode, cu ajutorul căror
tehnici şi procedee), va rămâne la latitudinea angajaţilor.
Cu cât angajaţii vor manifesta acest interes, cu cât elanul organizaţional va fi mai
mare, cu atât nu va mai exista pericol pentru organizaţie să-şi piardă cei mai buni angajaţi în
favoarea celorlalte companii din Uniunea Europeană.
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PENSIILE PRIVATE OBLIGATORII - SOLUŢIE
VIABILĂ PENTRU NOILE ŢĂRI MEMBRE
ALE UNIUNII EUROPENE?


Laura Elly NOVAC
Asistent universitar doctorand
Academia de Studii Economice, Bucureşti,
Rezumat. Introducerea unui sistem de pensii private în fostele ţări comuniste,
îndelung agitate de probleme ale tranziţiei de la economia centralizată la economia de
piaţă, pare să fie singura soluţie viabilă pentru moment, atât la nivel macroeconomic
(reformarea pieţei muncii şi reducerea presiunii asupra bugetului de stat), dar şi la nivel
microeconomic (diversificarea beneficiilor, garantarea unei pensii). Bazat pe un sistem
introdus în Chile în 1980, modelul ales pentru reforma sistemelor centralizate de pensii a
fost introdus în noile ţări membre ale UE, cum ar fi Ungaria, Polonia, Bulgaria, Cehia şi
România. La nivel european nu a fost introdusă o directivă care să uniformizeze sistemul de
pensii, dând astfel posibilitatea ţărilor membre să implementeze sistemul cel mai apropiat
necesităţilor existente. În România, pentru o piaţă de 3,5 milioane de persoane pentru care,
în prezent, nu se mai poate garanta o pensie la momentul ieşirii din câmpul de muncă,
pilonul II de pensii obligatorii completat de pilonul III de pensii facultative a fost identificat
ca o alternativă de finanţare pentru piaţa muncii.
Cuvinte-cheie: migraţie internă şi externă; migraţie permanentă şi temporală;
îmbătrânire
Coduri REL: 11C, 12F, 14C


Nu de ieri-de azi, omenirea trece printr-o gravă criză demografică. Rata continuu
descrescătoare a fertilităţii, coroborată cu creşterea speranţei de viaţă la nivel global, graţie
avansului medicinei, face ca, în sistemul public de pensii, în care actuala generaţie activă
plăteşte contribuţii pentru plata pensiilor celor retraşi din activitate, numărul de salariaţi să
fie din ce în ce mai mic, iar cel al pensionarilor din ce în ce mai mare. În aceste condiţii,
sistemul inventat de Otto von Bismarck în secolul XIX se îndreaptă iremediabil spre colaps.
Problema sistemelor naţionale de pensii se agravează din ce în ce mai mult, în tot
mai multe ţări din lume. Sistemele de pensii pay-as-you-go (PAYG), bazate exclusiv pe
solidaritatea dintre generaţii, se confruntă cu probleme tot mai dificil de rezolvat. Originea
acestora se află în evoluţia şi tendinţele demografice privind îmbătrânirea populaţiei
concomitent cu reducerea natalităţii, creşterea duratei medii de viaţă, inflaţie, în costurile tot
mai mari necesitate de perioada postactivă, în pensionarea timpurie, în creşterea calităţii
vieţii şi, nu în ultimul rând, în reducerea ratei de dependenţă (respectiv scăderea numărului
de contribuabili şi creşterea numărului pensionarilor).
Cu astfel de situaţii se confruntă majoritatea ţărilor lumii. Dacă ne referim numai la
Uniunea Europeană, schimbările demografice vor remodela întreaga economie şi societate.
Tendinţele rezultate din reducerea natalităţii, creşterea duratei medii de viaţă şi a speranţei
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de viaţă la naştere, precum şi îmbătrânirea generaţiei „baby-boom” contribuie la fenomenul
de îmbătrânire a populaţiei. În acelaşi grup de ţări se estimează că, între anii 2005-2050, se
va modifica fundamental structura populaţiei pe grupe de vârstă. Cei cu vârste de peste 65
de ani vor reprezenta în anul 2050 peste 30% din totalul populaţiei, faţă de 17% în prezent,
în timp ce ponderea populaţiei de 24 de ani se va reduce în acelaşi interval de timp, de la
30% la 23%1. Acest proces va fi asemănător în multe alte ţări, Japonia şi Coreea de Sud
fiind primele în acest clasament.
Sursele de finanţare a pensiilor diferă substanţial de la o ţară la alta, în funcţie de
legislaţiile naţionale, precum şi de situaţia economică şi socială a fiecareia. În cele mai
multe ţări, sursa principală o reprezintă contribuţia persoanelor angajate care se constituie
într-un fond central din care se plătesc aproape imediat pensiile cuvenite pensionarilor.
Aşadar, este vorba de o redistribuţie a veniturilor, principiu pe care se bazează sistemul
PAYG. Date fiind marile probleme legate de insuficienţa fondurilor astfel colectate pentru a
plăti pensiile, multe ţări au luat în considerare reforma sistemelor naţionale de pensii prin
care răspunderea pentru veniturile din perioada postactivă nu mai revine numai statului, ci şi
angajatorului şi angajatului.
Alături de aceste măsuri, în paralel se trece la creşterea vârstei de pensionare,
reducerea beneficiilor acordate de stat şi trecerea către administrare privată, dar strict
supravegheată. Alte soluţii care se întâlnesc deja în special în ţările dezvoltate constau în
pensionarea în etape, adică trecerea de la perioada activă cu un program normal la cea de
pensionare treptat, printr-un program flexibil sau program redus pe o anumită perioadă de
timp, pentru a avea o mai mare populaţie ocupată. Acest lucru ajută cel puţin din două
motive: persoanele respective nu devin din producători de venituri – consumatori ai
bugetelor de asigurări sociale, dimpotrivă, continuă să producă, contribuind astfel la bugetul
asigurărilor chiar dacă, evident, cu o cota mai mică. Încurajarea creşterii natalităţii, eforturi
mai mari pentru formarea profesională, creşterea flexibilităţii forţei de muncă şi reducerea
şomajului reprezintă alte măsuri care sunt luate în considerare. Creşterea natalităţii creează
necesităţi suplimentare la nivelul familiei, care trebuie acoperite printr-o politică socială
adecvată, precum: suport pentru îngrijirea copilului, plata totală sau parţială de către stat sau
angajator a creşelor, program part-time pentru ambii părinţi până la o anumită vârstă a
copilului, acceptându-se în paralel de către angajatori ideea de a afecta cariera părinţilor.
Alături de toate acestea, încurajarea imigraţiei creează posibilitatea unor contribuţii viitoare,
dar aduce cu sine şi alte probleme complexe cărora ţările primitoare trebuie să le facă faţă,
printre care integrarea în noua societate este una dinte cele mai importante.
Un nou sistem de pensii
Scopul principal al unui sistem de pensii este acela de a ajuta populaţia să realizeze o
alocare echilibrată a resurselor financiare de-a lungul vieţii cetăţenilor. Acest lucru se realizează
prin transferarea unei părţi a resurselor din perioada activă în perioada postactivă.
Reforma pensiilor, iniţiată de statul chilian în 1980, sub îndrumarea profesorului
Jose Pinera, constituie şi astăzi modelul exponenţial al privatizării în domeniul pensiilor. În
urma acestei reforme s-a restabilit un raport direct şi controlabil între contribuţiile plătite de
salariaţi în cursul perioadei de activitate şi pensiile primite la bătrâneţe: pensia depinde de
cât se economiseşte, şi nu de deciziile guvernului. În acest fel, salariaţii s-au transformat din
indivizi asistaţi în proprietari şi investitori.

1
The European Commission‘s magazine on employment and social affairs, Social Agenda, A Europe of
all Ages, May 2005
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Trecerea la reformă este în primul rând o decizie politică, dar care are la bază atât
obiectivele pe termen lung (şi uneori prea mult pe termen scurt!), cât şi elemente cu caracter
economic şi social. Reformele reprezintă un proces greu de realizat şi de implementat, deoarece
principala problemă o reprezintă finanţarea deficitului ce se creează prin trecerea de la sistemul
PAYG - bazat pe redistribuirea veniturilor; la noul sistem bazat pe investiţii şi economii.
Banca Mondială, care a dovedit preocupări constante pentru definirea unui sistem
cât mai eficient, susţine un model de reformă bazat pe trei piloni, în care este combinată
răspunderea celor trei părţi menţionate: Pilonul I - constă în pensia oferită de guvern şi are
menirea de a acoperi un nivel minim al veniturilor necesare traiului, uneori independent de
nivelul contribuţiei pe perioada activă; este un sistem obligatoriu; Pilonul II - presupune
administrarea privată a unei părţi din contribuţia plătită pentru pensie de angajator şi angajat
(în unele ţări, aceasta este chiar în sistem de pensii ocupaţionale); Pilonul II este obligatoriu;
Pilonul III - reprezintă o pensie suplimentară opţională creată din contribuţia angajatului şi
al cărei scop este creşterea veniturilor la pensie. Pilonii II şi III presupun administrarea
pensiilor în sistem privat.
Spre deosebire de reforma radicală aplicată în Chile, care a însemnat privatizarea
totală a pensiilor şi dispariţia intervenţiei statului în domeniul asigurărilor de bătrâneţe,
modelul elaborat de Banca Mondială încearcă să menţină un echilibru între dorinţa de a
păstra controlul statului asupra pensiilor şi necesitatea de a elibera bugetele publice de o
parte din povara acestora.
În realitate, fiecare ţară îşi creează şi/sau îşi ajusteaza propriul sistem de pensii, în
funcţie de situaţia specifică, privită sub multiple aspecte: evoluţii şi perspective
demografice, situaţia economică şi financiară, sistemul fiscal şi altele. Pentru a avea succes,
este necesară o abordare sistemică, unitară a întregului proces de reformă.
Pentru fondurile de pensii, stabilitatea macroeconomică se putea traduce în primul rând
prin asigurarea de către guvern a unei creşteri economice constante şi sănătoase, numai şi pentru
faptul că acest tip de organizaţii financiare este extrem de sensibil la variaţiile privind inflaţia, de
exemplu. Pe de altă parte, o economie stabilă asigură administratorilor un grad sporit de predicţie a
randamentelor, de respectare a planurilor de afaceri, de monitorizare a performanţelor. Mai mult
decât atât, creşterea economică înseamnă implicit creşterea veniturilor celor care contribuie la
sistemele de pensii. Odată ce sunt bani mai mulţi în buzunarele contribuabililor, vor fi bani mai
mulţi în conturile lor individuale, ceea ce va determina creşterea numărului participanţilor la
sistemele private de pensii. Nu în ultimul rând, stabilitatea economică pe termen lung ar putea avea
ca efect creşterea încrederii participanţilor în aplicarea reformei, element extrem de important
pentru succesul acesteia.
Aderarea la Uniunea Europeană creează premisele unei stabilităţi economice pe
termen lung a României, iar efectele în planul sistemelor de pensii nu pot fi decât favorabile
în acest context. Conform raportului Economist Intelligence Unit pe 2006, previziunile
privind evoluţia produsului intern brut în valoare nominală în România indică o creştere a
acestuia de la 113,5 miliarde de dolari SUA, în 2006, la 165,2 miliarde de dolari SUA, în
2010. In acelaşi timp, conform statisticilor Comisiei Naţionale de Prognoză, salariul mediu
brut la nivel naţional este previzionat să crească, în intervalul 2006 - 2010, cu circa 40%, de
la 1.130 RON la 1.670 RON. Pentru pensiile private obligatorii, creşterea veniturilor
populaţiei înseamnă implicit oportunitatea majorării contribuţiilor la sistem într-un ritm mai
accelerat decât 0,5%/ an, aşa cum prevede în prezent leagea, în timp ce pensiile facultative
ar putea beneficia de o creştere a ratei participării în cadrul acestui pilon.
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Legislaţia în domeniul pensiilor
Unele ţari au elaborat legislaţia şi au trecut la implementarea unui sistem diferit de
PAYG, de exemplu Chile, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria etc. Altele consideră
necesitatea reformării sistemului de pensii folosind modelul propus sau apelând la alte
modele, precum Coreea de Sud, Thailanda, Noua Zeelanda, Turcia, Slovacia, România. Din
experienţele ţărilor care au trecut deja la acest sistem pot fi desprinse câteva coordonate:
– nivelul pensiilor de stat poate fi păstrat la un nivel minim;
– este necesar un cadru legislativ iniţial, de cele mai multe ori el se modifică
ulterior; de exemplu, în Polonia, legea care reglementează pensiile pentru
Pilonul II a suferit circa 230 de modificări faţă de forma iniţială;
– reformele pot fi făcute gradual, aşa încât şocul nevoii de finanţare să fie redus
la minimum, găsindu-se metode alternative de finanţare (sume obţinute din
privatizare, împrumuturi interne sau externe);
– trecerea de la sistemul „defined benefit” (DB) prin care se promit sume bine
definite, clare a fi plătite în perioada de pensionare, la „defined contribution”
(DC) prin care se stabileşte nivelul contribuţiei, dar nu sunt garantate sumele ce
vor fi plătite sub forma rentelor; modelul olandez actual reprezintă un exemplu
de succes pentru aplicarea DB, iar modelul polonez, de implementare a DC;
– necesitatea unei legislaţii care să asigure transparenţa, supravegherea, controlul,
siguranţa, eficienţa: reglementări clare pentru protecţia consumatorului, responsabilităţi pentru administratorii de fonduri, protecţia financiară a clientului prin accesul
larg la sistemul nou de pensii şi un raport de înlocuire adecvat.
Ca succese deosebite privind sistemul de pensii pot fi menţionate ţări ca Olanda şi
ţările scandinave, care au avut ca element de bază comun în strategia lor o varietate de
politici bazate pe reducerea la maximum a şomajului, o echilibrare a distribuţiei veniturilor
şi performanţa economică substanţială alături de creşterea salariilor minime.
De utilitatea celor două acte normative care reglementează în prezent activitatea în
domeniul pensiilor private – Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi OUG
nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private, aprobată prin Legea nr. 313/2005, nu se mai îndoieşte nimeni.
La fel şi de necesitatea apariţiei cât mai curând posibil a legii care modifică vechile
reglementări privind pensiile obligatorii. Cu toate acestea, există încă o reticenţă a acestora
faţă de conţinutul reglementărilor.
Experienţa Europei Centrale şi de Est
Pensiile private există în toată Uniunea Europeană, dar în ţările vestice problemele
sunt mult mai mici decât în ţările care au urmat modelul Băncii Mondiale. Asta deoarece, în
Vest, cetăţenii nu au „beneficiat” de virarea unei părţi din contribuţiile la asigurările sociale
de stat către fondurile de pensii obligatorii, ci au cotizat în plus, din economii. Patronii si
sindicatele sau reprezentantii salariaţilor îşi aleg, în unele cazuri chiar îşi constituie,
societăţi de administrare a fondurilor de pensii.Acest lucru i-a făcut să fie mult mai drastici
în privinţa condiţiilor pe care le-au pus administratorilor fondurilor înainte de a semna
contractele. În plus, la nivel macroeconomic, contribuţiile la fondurile private de pensii nu
au afectat bugetul de stat al ţărilor respective.
În Ungaria şi Polonia, primele ţări din Europa în care a fost introdus un sistem al
pensiilor private administrate privat, asemănător cu cel care a fost introdus în România,
experimentul a ieşit prost. În Europa Centrală, contribuabilul nu plăteşte nimic în plus.
Statul transferă o parte din banii care ar fi trebuit să meargă la fondul public de pensii către
administratori privaţi, ceea ce, evident, creează un deficit bugetar.
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Ungaria a fost prima ţară din regiune care a introdus Pilonul II, al pensiilor
obligatorii administrate privat, în 1998, după ce, cu patru ani înainte, pusese la punct o
schemă de economisire voluntară individuală de tip Pilon III. În 2006 s-a introdus un al
patrulea pilon de pensii, constituit din conturi individuale de economii al căror capital poate
fi investit în instrumente financiare mai sofisticate şi mai diversificate. La sfârşitul anului
2006, cele 18 fonduri de pensii private obligatorii de pe piaţa ungară administrau active
totale de 5,9 miliarde de euro şi aveau 2,6 milioane de clienţi.
Guvernanţii au explicat necesitatea „privatizării pensiilor” prin faptul că populaţia
îmbătrâneşte şi, în timp, numărul de lucrători va fi mai mic decât numărul pensionarilor.
Cum sistemul public de pensii nu face decât să împartă la pensionari sumele adunate într-un
an de la contribuabili, guvernanţii susţin că singurul mijloc de a menţine puterea de
cumpărare a pensionarilor în viitor este „pensia privată”. Îmbătrânirea populaţiei va afecta şi
sistemul privat de pensii. Când numărul de salariaţi este mai mic decât cel al pensionarilor,
efectele se resimt la nivelul întregii economii. Este adevărat însă că pensiile private permit
salariaţilor să aibă un profit din creşterea economică. Dar presupun şi multe riscuri, deoarece
instrumentele în care investesc fondurile de pensii în mod curent – acţiunile – sunt volatile.
Acesta este un răspuns privind pensiile private în general. Pensiile private din Europa
Centrală sunt însă un subiect special, deoarece modelul adoptat în privatizarea pensiilor –
modelul Băncii Mondiale – a arătat că are probleme serioase.
Prima problemă este cea a discriminării între femei şi bărbaţi. În sistemul privat din
Polonia, de pildă, femeile câştigă la pensie, în medie, cu 25% mai puţin decât bărbaţii.
Diferenţa este motivată de patru factori: la femei speranţa de viaţă este mai mare, salariul –
mai mic, vârsta de pensionare – mai mică, iar concediul legal pentru îngrijirea copilului nu
reprezintă perioadă de contribuţie.
A doua problemă este profitul obţinut de contribuabilii fondurilor de pensii
administrate privat. În Ungaria, mulţi dintre cei care se înscriseseră în sistemul privat vor să
se întoarcă la sistemul public pentru că nu sunt mulţumiţi de rata de rentabilitate a sumelor
depuse. În ţările Europei Centrale plasarea banilor obţinuţi din cotizaţii este dificilă din
cauza dezvoltării insuficiente a pieţei de capital. Firmele de dministrare a pensiilor private
investesc mult în titluri de stat, investiţii sigure, dar cu profit mic. În plus, comisioanele mari
încasate de firmele de administrare fac ca valoarea reală a sumelor depuse să scadă,
nicidecum să crească, aşa cum se spera.
În şase ani de la introducerea sistemului, în Ungaria, rata de rentabilitate a fost
negativă, respectiv –3,4%. În plus, introducerea pensiilor private în Ungaria şi Polonia a
generat deficite ale bugetelor de stat mult mai mari decât se prevăzuse şi pe o perioadă mult
mai îndelungată. Există două motive pentru rentabilitatea scăzută a investiţiilor: economiile
salariaţilor sunt investite în titluri de stat, nu în acţiuni, deoarece piaţa financiară nu este
suficient de dezvoltată. Investiţia în titluri de stat este mai puţin riscantă decât cea în acţiuni,
dar aduce un profit mic. În al doilea rând, fondurile private de pensii plătesc sume
impresionante celor care administreaza depozitele. În Ungaria, conform datelor Băncii
Mondiale, costurile de administrare „înghit” cam 50 la sută din economiile salariaţilor
pentru un management de 30 de ani. Taxele par mici, dar un procent mic poate eroda
substanţial un depozit în decursul timpului. De pildă, o taxă de 1% pe an la un depozit poate
reduce acest depozit cu aproape 20% de-a lungul unei vieţi. Comisioanele de administrare
erodează economiile salariaţilor şi trebuie limitate strict prin lege.
Reforma pensiilor a fost implementată în Polonia în 1999, când au fost introduse
atât pensiile private obligatorii, cât şi cele facultative. De asemenea, sistemul public de
pensii a fost reformat, astfel încât să fie stabilit un raport direct şi strict de echivalenţă între
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nivelul contribuţiilor plătite şi cel al pensiei încasate de plătitorii de CAS(1). Interesant este
că aproximativ 90% dintre persoanele cu vârsta între 35 şi 45 de ani, adică persoane eligibile
dar care nu erau obligate să aleagă o pensie privată, au ales această opţiune. Un al patrulea
pilon a fost înfiinţat în 2004, asemănător cu economisirea în sistemul asigurărilor de viaţă cu
componentă investiţională (unit-linked). La sfârşitul lui 2006, activele administrate de cele
15 fonduri de pensii private obligatorii poloneze ajunseseră la 30 miliarde de euro, cu 12,4
milioane de participanţi.
Bulgaria a introdus pensii private facultative (Pilonul III) în 1995. In 2002 a fost
implementat şi Pilonul II, al pensiilor private obligatorii. De asemenea, în 2006, autorităţile
bulgare au decis înfiinţarea unui fond de rezervă care să asigure stabilitatea financiară a sistemului
public de pensii. Acest fond urmează să fie finanţat din banii obtinuţi din privatizări, precum şi din
redirecţionarea a 50% din orice excedent înregistrat de bugetul de stat. De la 1 ianuarie 2007 a
intrat în funcţiune şi al patrulea pilon de pensii, bazat pe acumulări individuale voluntare. La finele
anului 2006, fondurile de pilon II din Bulgaria, opt la număr, deţineau active totale de 523
milioane de euro şi aveau 2,4 milioane de participanţi.
În prezent, numărul de contribuitori la sistemul public de pensii din România este
de aproximativ 4.5 milioane de persoane, din care aproximativ 3 milioane vor contribui la
sistemul obligatoriu de pensii private. Contribuţia la pensiile private va fi de fapt o parte din
contribuţia la sistemul public – transferul va fi realizat centralizat de către CSSPP
(autoritatea în domeniu). Nivelul contribuţiei transferat va fi de 2% la început, urmând să
crească treptat cu 0.5% în fiecare an, astfel încât în 2016 să ajungă la 6%.
Pe piaţa românească activează 17 fonduri de pensii administrate privat care
încearcă să prezinte o ofertă cât mai atrăgătoare – un singur fond are un randament ridicat,
dublat de un risc ridicat. Perioada de subscriere este doar de 6 luni, după care cei eligibili (cu
vârsta de până la 35 de ani) vor fi automat atribuiţi la un fond de pensii.
Consecinţe
Consecinţele unui sistem de pensii echilibrat se vor regăsi la nivel macroeconomic
şi microeconomic. Iată numai câteva dintre ele: eliminarea presiunii asupra bugetului
asigurărilor sociale; stimularea creşterii economice prin investirea sumelor acumulate în
economie, crearea de noi locuri de muncă, reducerea şomajului; economiile populaţiei ajută
la creşterea pieţelor de capital – activele mobilizate cresc şi sprijină dezvoltarea unor
proiecte mari şi pe termen lung la nivel macroeconomic; reforma pensiilor ajută la o reformă
a pieţei muncii. Indiferent de modelul de reformă adoptat, este foarte importantă existenţa
unui tratament fiscal adecvat care va permite sustenabilitate, va crea un echilibru al soldului
pe termen scurt – de altfel cel mai dificil aspect –, viabilitate fiscală pe termen lung şi
stimulente plătite contribuabililor. Experţii în domeniu consideră drept cea mai bună
modalitate sistemul în care taxarea se face în perioada de plată a pensiilor, în timp ce
contribuţiile sunt deductibile. Evident, abordarea este diferită pentru Pilonul II obligatoriu şi
Pilonul III optional. În acest din urmă caz, pot exista deduceri din venitul global plafonate la
un anumit nivel anual pentru a nu favoriza pe cei cu venituri foarte mari. În paralel, este utilă
şi încurajarea economiilor private prin extinderea facilităţilor fiscale asupra asigurărilor de
viaţă şi a oricăror forme de economii.
În acelaşi timp, experienţele pesimiste din Ungaria şi Polonia pot să reprezinte o
bază pentru sistemul de pensii din România. Într-adevăr, randamentele ridicate înregistrate
în Chile nu vor putea fi atinse în ţara noastră. Însă, dincolo de toate hăţişurile legislative şi
de lipsurile legilor, sistemul multi-ilon este singura soluţie pentru România în condiţiile în
(1)

CAS = contibuţie la asigurări sociale
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care populaţia activă susţine populaţia pensionată, iar sistemul public nu mai poate garanta o
pensie pentru persoanele care au acum mai puţin de 35 de ani.
Angajaţii şi angajatorii vor beneficia de deducerea fiscală aplicată contribuţiilor la
fondurile de pensii, ceea ce va duce la o îmbunătăţire a planurilor de beneficii pentru
salariaţi şi a relaţiilor de muncă. Se estimează o creştere a ponderii pensiei în venit salariat
de până la 80% (în comparaţie cu nivelul de 35% din present).
Rămâne de văzut dacă sistemul românesc va şti să ţină cont de obstacolele întâlnite
de vecinii noştri şi va reuşi să se adapteze condiţiilor existe pe piaţa muncii din România,
oferind o soluţie pentru cei care în prezent cotizează fără a avea certitudinea unui venit după
momentul pensionării.
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IMPACTUL INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE
ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN ŢĂRILE
CENTRAL ŞI EST EUROPENE
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Rezumat. Susţinând modernizarea activităţii, dezvoltarea capabilităţilor inovative
şi de cercetare-dezvoltare şi participând la îmbunătăţirea calităţii resursei umane,
investiţiile străine directe (ISD) au avut un rol important în creşterea productivităţii muncii
în unele state central şi est-europene. Analizele prezentate în această lucrare demonstrează
că impactul capitalului străin asupra productivităţii muncii în ţările din Europa Centrală şi
de Est este diferenţiat în funcţie de cuantumul şi structura influxurilor de investiţii străine
directe şi de condiţiile concrete existente în economia gazdă. În opinia noastră, rezultatele
notabile obţinute în Slovenia, Ungaria şi Cehia se datorează în bună măsură structurii
influxurilor de ISD, determinată de politicile de promovare aplicate şi de calitatea resursei
umane. Comparativ, România şi Bulgaria înregistrează discrepanţe accentuate nu numai în
ceea ce priveşte nivelul productivităţii muncii, dar şi sub aspectul capacităţii inovative şi
calităţii capitalului uman. Drept urmare, pentru a maximiza contribuţiile pozitive ale ISD
cantitatea influxurilor de investiţii străine directe trebuie să fie completată de calitatea
acestora.
Cuvinte-cheie: investiţii străine directe; productivitatea muncii; capabilităţi
inovative; capital uman; calitate.
Coduri REL: 3D, 8D, 18D

Aspecte teoretice
Specialiştii consideră că unul dintre cele mai importante efecte ale investiţiilor
străine directe (ISD) asupra economiei de implantare se concretizează în sporul de
productivitate pe care îl pot asigura tehnologiile transferate de firmele străine. În acest sens,
majoritatea cercetărilor efectuate au ajuns la concluzia că „productivitatea filialelor firmelor
străine este mai ridicată decât cea a concurenţilor locali dintr-un anumit segment de
activitate economică” (Mazilu, 1999, p.152). În plus, ca urmare a presiunilor exercitate de
firmele străine asupra furnizorilor locali pentru producerea unor inputuri de calitate este
foarte posibil ca firmele autohtone să-şi îmbunătăţească performanţele prin modernizarea
producţiei şi îmbunătăţirea calificării personalului cu impact direct asupra creşterii
productivităţii. În consecinţă, transferul de tehnologie prin intermediul ISD influenţează atât
direct, cât şi indirect, prin efecte de antrenare, productivitatea muncii în sectorul de
activitate unde s-a realizat investiţia străină.
Companiile străine pot realiza transferul de tehnologie fie prin internalizare
(transfer către filiale), fie prin externalizare (franciză, licenţiere, asistenţă tehnică etc.).
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Comparativ cu externalizarea, internalizarea tehnologiei, prin ISD, este mai rapidă şi mai
ieftină, asigurând totodată şi accesul la totalitatea activelor tehnice, organizaţionale şi
abilităţilor societăţilor transnaţionale (STN). Transferul de tehnologie include atât bunurile
fizice (bunuri de capital), cât şi cunoştinţele tacite (care implică noi calificări şi capabilităţi
tehnice şi organizaţionale), acestea din urmă devenind, în ultimii ani, din ce în ce mai
importante.
Din punctul de vedere al ţării receptoare, transferul tehnologic prin ISD prezintă o
multitudine de avantaje, dintre care cele mai importante sunt: utilizarea unor tehnologii noi,
a căror implementare presupune îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor muncitorilor;
difuzia de tehnologie, cunoştinţe şi capabilităţi se repercutează pozitiv şi asupra agenţilor
economici cu care STN intră în relaţii de afaceri (furnizori, subcontractori, firme
concurente), reflectându-se asupra costurilor şi calităţii bunurilor şi serviciilor furnizate;
dezvoltarea relaţiilor dintre companiile străine şi instituţiile locale (institute de cercetare,
universităţi, institute de standardizare şi controlul calităţii, centre de pregătire profesională);
stimularea concurenţei şi impulsionarea firmelor autohtone să-şi direcţioneze eforturile pe
linia tehnologizării activităţii; prin atragerea angajaţilor STN de către firmele locale apare
un fenomen de dispersie a practicilor tehnologice şi manageriale.
În consecinţă, prin intermediul unor efecte de antrenare şi externalităţi, firmele
autohtone pot avea acces la tehnologiile transferate de companiile străine. Cu toate acestea,
în măsura în care firmele locale nu-şi îmbunătăţesc performanţele, prin ajustări la nivel
tehnologic şi operaţional, pot apărea situaţii în care datorită confruntării cu concurenţa
străină să fie scoase de pe piaţă. În plus, firmele locale se mai pot confrunta şi cu o pierdere
de personal calificat în situaţia în care acesta este atras de către companiile străine. Drept
urmare, pe lângă efectele pozitive, prezenţa societăţilor transnaţionale poate genera şi efecte
negative, în special datorită unor practici restrictive.
De asemenea, practica a demonstrat că transferul tehnologic realizat de firmele
străine este mult mai accentuat atunci când STN au ca principal obiectiv creşterea eficienţei,
caz în care vor dezvolta active productive în regiunea de implantare. În acest sens, cel mai
bun exemplu îl constituie sectorul producţiei de automobile (care a atras peste 6% din
fluxurile totale de ISD receptate de ţările din Europa Centrală şi de Est), domeniu în care
transferul tehnologic este semnificativ datorită faptului că firmele străine au urmărit
dezvoltarea unor noi centre de producţie regionale cu o eficienţă ridicată, bazată pe costurile
de producţie mai scăzute. În acelaşi timp, în măsura în care STN utilizează reţelele
preexistente de furnizori locali (după achiziţionarea întreprinderilor de stat) şi impun
acestora standarde ridicate de calitate este posibilă o mai bună diseminare în economia
receptoare a tehnologiei transferate.
Analiză comparativă
Pentru a evidenţia corelaţia existentă între fluxurile de investiţii străine directe
receptate de statele din Europa Centrală şi de Est şi evoluţia productivităţii muncii vom
analiza, în continuare, stocul de ISD de intrare pe locuitor şi nivelul productivităţii muncii
pe salariat ca pondere în media UE-25 (UE-25 = 100).
Stocul de ISD de intrare pe locuitor
Gradul de pătrundere al capitalului străin în economia gazdă este evidenţiat într-o
manieră sugestivă de nivelul stocului de ISD de intrare pe locuitor. Datele empirice cu
privire la acest indicator relevă discrepanţele accentuate existente între statele central şi
est-europene integrate în Uniunea Europeană în anul 2004, respectiv 2007 (figura 1).
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Potrivit acestor date, în ierarhia ţărilor din Europa Centrală şi de Est analizate,
România se află pe ultimul loc, cu un nivel al stocului de ISD de intrare pe locuitor de numai
806 dolari SUA/locuitor. Faţă de celelalte ţări din regiune, decalajele sunt semnificative, în
special dacă comparăm nivelul stocului de ISD pe locuitor înregistrat în România cu cel din
ţări ca Estonia (7.059 USD/locuitor), Ungaria (6.015 USD/loc) şi Cehia (5.504
USD/locuitor). O situaţie similară, deşi nu la fel de accentuată, se înregistrează şi în Bulgaria
(982 USD/loc.).
Aşadar, la nivel regional (CEE) se înregistrează diferenţe semnificative în ceea ce
priveşte implicarea capitalului străin în economiile central şi est-europene. Astfel, România
şi Bulgaria se află cu mult sub media regiunii sub raportul stocului de ISD pe locuitor, ceea
ce demonstrează fără echivoc atractivitatea scăzută a acestor ţări pentru realizarea de
investiţii străine directe. La polul opus se situează state precum Estonia, Cehia şi Ungaria, în
care intrările masive de capital străin s-au constituit în stocuri semnificative la nivelul anului
2005, demonstrând puternica implicare a investitorilor străini în aceste economii.
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Figura 1. Stocul de ISD/locuitor la nivelul anului 2005 (dolari SUA/locuitor)

Aşa cum am menţionat anterior, impactul investiţiilor străine directe asupra
dinamicii transferului tehnologic şi implicit asupra productivităţii muncii depinde nu numai
de volumul intrărilor de ISD, dar şi de structura (tipologia) acestora. În ţările din Europa
Centrală şi de Est cea mai mare parte a investiţiilor străine directe este reprezentată de
investiţii de valorificare a pieţelor (investitori interesaţi de câştigarea accesului la piaţa
regională) şi investiţii de eficienţă (investitori interesaţi în principal de costul relativ scăzut
al forţei de muncă). În plus, fluxurile de capital străin au fost atrase preponderent în cadrul
procesului de privatizare (Manea, Pearce, 2004: pp.12-14).
În consecinţă, aceste caracteristici principale ale influxurilor de investiţii străine
directe au influenţat intensitatea transferului şi difuziei tehnologiei şi cunoştinţelor şi, prin
aceasta, dinamica productivităţii muncii.
Productivitatea muncii
Datele cu privire la nivelul productivităţii muncii pe salariat ca pondere în media
UE-25 pentru ţările din Europa Centrală şi de Est care au aderat la Uniunea Europeană în
anul 2004 şi, respectiv 2007, în perioada 2000-2005, relevă discrepanţele existente.
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Din graficul de mai jos (figura 2) se remarcă evoluţia pozitivă înregistrată de toate
statele central şi est-europene supuse analizei. Cu toate acestea, dinamica productivităţii
muncii a fost mai accentuată în unele ţări, ca de exemplu Estonia (creştere cu 14,8% a
ponderii în media UE-25 la nivelul anului 2005 faţă de 2000), România (o creştere cu
13,9%) şi Slovacia (10,1%) comparativ cu celelalte state din Europa Centrală şi de Est
unde s-a înregistrat o creştere a ponderii în media UE-25 în intervalul 2000-2005 cuprinsă
între 3,7% (în Bulgaria) şi 9,3% (în Ungaria).
Pe de o parte, ritmurile mai înalte înregistrate în Estonia, România şi Slovacia s-au
datorat în principal accelerării creşterii economice începând cu anul 2000. Potrivit
statisticilor Eurostat, rata medie de creştere a PIB real în perioada 2000-2005 a fost de 8,7%
în Estonia, 5,1% în România şi 4,3% în Slovacia.
Pe de altă parte, creşterea productivităţii muncii s-a datorat şi dimensionării pe
criterii de eficienţă a personalului concretizată în diminuarea numărului mediu de salariaţi ca
urmare a restructurării întreprinderilor de stat privatizate, în special în România, care a atras
fluxuri mai mari de capital străin începând cu anul 2000.
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Figura 2. Evoluţia productivităţii muncii pe salariat ca pondere
în media UE-25, 2000 – 2005 (procente)

Comparativ, în statele central şi est-europene care au atras fluxuri relativ ridicate de
ISD odată cu deschiderea economică, ca de exemplu Ungaria şi Cehia, restructurarea
companiilor de stat a fost finalizată în cea mai mare parte până la nivelul anului 2000, cu
efecte pozitive asupra productivităţii muncii care reprezintă 58,2% din media UE-25 în
Cehia şi 61,9% în Ungaria.
Sugestivă este şi evoluţia Sloveniei care a asociat de la bun început obiective clare
şi precise politicii de atragere a ISD, beneficiind de fluxuri mai mari de investiţii străine
directe de tip „greenfield” cu impact semnificativ şi pozitiv asupra productivităţii muncii. Ca
rezultat, Slovenia deţine prima poziţie în rândul ţărilor supuse analizei, cu un nivel al
productivităţii muncii (ca pondere în media UE-25) de 69,9% în 2000 şi 78,3% în 2005.
Analizele de corelaţie dintre cele două variabile, respectiv stocul de ISD de intrare pe
locuitor şi productivitatea muncii pe salariat (ca pondere în media UE-25) la nivelul anului 2005,
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PRODUCTIVITATEA MUNCII PE
SALARIAT CA PONDERE IN
MEDIA UE-25 (%)

evidenţiază câteva aspecte pe care le considerăm esenţiale în ceea ce priveşte rolul investiţiilor
străine directe atrase de statele din CEE în creşterea productivităţii muncii (figura 3).
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Figura 3. Corelaţia dintre ISD şi productivitatea muncii (2005)

În primul rând, există o corelaţie între influxurile de ISD şi nivelul productivităţii muncii
pentru cea mai mare parte a statelor supuse analizei. Astfel, Ungaria, Cehia şi Slovacia situate pe
locurile doi, trei şi, respectiv, patru în ceea ce priveşte intrările de capital străin, ocupă aceleaşi
poziţii şi sub aspectul productivităţii. De asemenea, Polonia, România şi Bulgaria deţin poziţii
apropiate (diferenţe de o unitate) în raport cu nivelul celor două variabile. În acest sens, apreciem
ca sugestiv faptul că România şi Bulgaria care sunt situate pe ultimele locuri în rândul statelor
analizate în ceea ce priveşte influxurile de ISD ocupă aceleaşi poziţii marginale şi sub aspectul
productivităţii muncii, fiind plasate pe locul 7, respectiv 8.
În al doilea rând, există şi câteva excepţii de la regula mai sus menţionată. De
exemplu, Estonia, plasată pe prima poziţie în raport cu nivelul intrărilor de investiţii străine
directe, ocupă doar locul 6 în ceea ce priveşte productivitatea muncii. În acelaşi timp,
Slovenia care a atras fluxuri comparativ mai reduse de capital străin (locul 5) înregistrează
cel mai înalt nivel al productivităţii muncii, ocupând prima poziţie.
Aşadar, este evident că în raport cu productivitatea muncii nivelul influxurilor de
investiţii străine directe nu este singurul factor determinant. Impactul ISD asupra
productivităţii muncii depinde atât de motivaţiile investitorilor străini, respectiv de structura
fluxurilor de investiţii străine directe receptate, care influenţează intensitatea transferului
tehnologic, cât şi de calitatea economiei de implantare care influenţează difuzia
cunoştinţelor şi tehnologiei.
În ceea ce priveşte caracteristicile economiei de implantare cu impact asupra transferului
de tehnologie şi cunoştinţe asociat ISD atrase, teoria economică subliniază ca importante
capabilităţile inovative ale economiei gazdă şi nivelul de calificare al forţei de muncă.
Indicele inovaţiei
Pentru a evidenţia aspectele referitoare la capabilităţile inovative în ţările din
Europa Centrală şi de Est vom analiza nivelul şi dinamica indicelui inovaţiei (figura 4).
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Figura 4. Indicele inovaţiei pentru ţările din CEE (1995 şi 2001)

Indicele inovaţiei este calculat de UNCTAD (WIR 2005) ca medie aritmetică simplă a
trei variabile, şi anume: puterea de cercetare-dezvoltare; numărul de patente înregistrate la USPTO
(United States Patent and Trademark Office); numărul de articole ştiinţifice.
Potrivit datelor de mai sus (figura 4), în rândul ţărilor din CEE supuse analizei, Slovenia,
care înregistrează cel mai înalt nivel al productivităţii muncii în anul 2001 (71,3%), deţine prima
poziţie şi în ceea ce priveşte capabilităţile inovative. Comparativ cu celelalte state central şi
est-europene, nivelul indicelui inovaţiei este semnificativ mai ridicat (0,766 în 1995, respectiv
0,764 în 2001) în principal faţă de cel înregistrat în România şi Slovacia.
De asemenea, Ungaria şi Cehia care au beneficiat de intrări masive de capital străin
(poziţia a doua şi a treia) cu impact asupra productivităţii muncii (poziţia a doua şi a treia)
au înregistrat niveluri comparativ mai ridicate ale indicelui inovaţiei, respectiv 0,692 în
Ungaria (locul 3) şi 0,680 în Cehia (locul 4).
Aşadar, indiferent de nivelul influxurilor de investiţii străine directe, ţările care
deţin primele poziţii la nivel regional (CEE) în ceea ce priveşte productivitatea muncii sunt
cele care beneficiază de existenţa unui sistem inovativ avansat.
În consecinţă, în opinia noastră, aceste date sugerează existenţa unei relaţii directe
între capabilităţile inovative ale economiei de implantare şi productivitatea muncii (figura
5), relaţie favorizată şi stimulată în unele cazuri, ca de exemplu Ungaria şi Cehia, de
investiţiile străine directe receptate.
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Figura 5. Corelaţia dintre indicele inovaţiei şi productivitatea muncii (2001)

Transferul tehnologic şi de cunoştinţe asociat influxurilor de investiţii străine directe a
fost mai accentuat în acele state central şi est-europene caracterizate de existenţa unor capabilităţi
inovative superioare, influenţând, astfel, pozitiv şi semnificativ productivitatea muncii.
Drept urmare, pentru a atrage investiţii străine directe orientate într-o mai mare
măsură către activităţile de cercetare-dezvoltare (C&D) şi pentru a beneficia de efectele
asociate acestora este necesară dezvoltarea capabilităţilor inovative proprii atât în sectorul
privat, cât şi în cel public (institute de cercetare, universităţi etc.). Analizele mai sus
prezentate sugerează că probabilitatea manifestării efectelor pozitive generate de ISD la
nivelul economiei gazdă creşte semnificativ în situaţia în care sistemul naţional de inovare al
ţării în cauză este mai avansat.
Potrivit aprecierilor UNCTAD, în unele dintre statele noi membre ale Uniunii
Europene companiile străine sunt actori importanţi în ceea ce priveşte activităţile de C&D.
În general, activităţile de C&D ale societăţilor transnaţionale care au investit în Cehia,
Ungaria şi Polonia sunt preponderent legate de industria manufacturieră şi, în principal, de
industria auto şi cea electronică. De asemenea, acelaşi organism subliniază faptul că, uneori,
activităţile de cercetare-dezvoltare relocate de ST au nu numai caracter adaptativ, mergând
de la susţinerea procesului de producţie până la modificări ale tehnologiilor importate, ci şi
inovativ, urmărind dezvoltarea unor produse şi/sau procese de fabricaţie noi cu scopul
îmbunătăţirii competitivităţii firmelor pe pieţele regională şi globală (WIR 2005, p. 27).
În consecinţă, o parte dintre ţările central şi est-europene au beneficiat de
internaţionalizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare ale societăţilor transnaţionale,
concretizată în crearea, difuzia şi exploatarea cunoştinţelor tehnologice cu impact pozitiv
asupra productivităţii.
Indicele capitalului uman
Aşa cum am arătat mai sus, un alt aspect important în ceea ce priveşte calitatea
economiei de implantare îl reprezintă nivelul de calificare al forţei de muncă.
Pentru a evidenţia calitatea resursei umane vom analiza în continuare un indice
reprezentativ, respectiv Indicele Capitalului Uman (ICU) calculat de UNCTAD în funcţie de
trei variabile, respectiv numărul de absolvenţi cu studii superioare (nivel 1), studii liceale
(nivel 2) şi studii primare (nivel 3) în totalul subiecţilor.
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Datele empirice cu privire la nivelul şi evoluţia indicelui capitalului uman relevă
existenţa unor discrepanţe accentuate între ţările din CEE supuse analizei (figura 6).
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Figura 6. Indicele capitalului uman pentru ţările din CEE (1995 şi 2001)

Productivitatea muncii

La nivelul anului 2001, primele locuri în cadrul statelor din Europa Centrală şi de
Est analizate sub aspectul calităţii capitalului uman îl ocupau, în ordine, Polonia (0,867),
Slovenia (0,838) şi Estonia (0,820), urmate la o oarecare distanţă de Ungaria (0,758).
De asemenea, Slovenia, Polonia şi Ungaria au înregistrat creşteri notabile ale
nivelului indicelui capitalului uman, cu 10,26%, 8,37% şi, respectiv, 6,31%, ceea ce
demonstrează că în aceste state, în principal în Slovenia şi Ungaria, care ocupă primele
locuri sub aspectul productivităţii muncii, îmbunătăţirea nivelului de calificare al forţei de
muncă s-a reflectat pozitiv şi semnificativ asupra productivităţii.
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Figura 7. Corelaţia dintre ICU şi productivitatea muncii (2001)

De remarcat faptul că din cele trei state menţionate, numai Ungaria a receptat
fluxuri masive de investiţii străine directe (locul 2 după nivelul stocului de ISD pe locuitor),
fluxuri orientate preponderant, potrivit UNCTAD, către activităţi generatoare de valoare
adăugată mare, ca de exemplu industria auto sau industria electronică.
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În opinia noastră, aceste evoluţii sugerează existenţa unei relaţii directe între
calitatea resursei umane şi productivitatea muncii în ţările din CEE (figura 7), relaţie
susţinută în unele cazuri, ca de exemplu Ungaria, şi de investiţiile străine directe atrase.
Astfel, în statele central şi est-europene, care au beneficiat de un nivel mai ridicat de
calificare al forţei de muncă, transferul tehnologic şi de cunoştinţe, prin intermediul investiţiilor
străine directe realizate, a fost mai accentuat. Ca rezultat, aceste ţări au înregistrat o îmbunătăţire a
calităţii capitalului uman cu impact pozitiv asupra productivităţii muncii.
Concluzii

Intensitatea contribuţiei investiţiilor străine directe la creşterea productivităţii
muncii în statele din Europa Centrală şi de Est a fost diferenţiată în funcţie de nivelul şi
structura influxurilor de ISD şi de condiţiile concrete existente în economia de implantare
sub raportul capabilităţilor inovative şi calităţii resursei umane.
Un exemplu în acest sens îl reprezintă Slovenia care, deşi a receptat fluxuri mult
mai reduse de ISD comparativ cu Estonia sau Ungaria şi Cehia, se situează pe primul loc sub
aspectul productivităţii muncii. În opinia noastră, contribuţia capitalului străin la evoluţia
deosebit de favorabilă a acestei ţări s-a datorat în principal calităţii influxurilor de ISD
determinată, pe de o parte, de aplicarea unor politici active (direcţionate) de atragere a
investitorilor străini, vizând creşterea competenţelor autohtone şi, pe de altă parte de
existenţa unor capabilităţi inovative şi resurse umane superioare. Drept urmare, transferul şi
difuzia tehnologiei şi cunoştinţelor asociate influxurilor de investiţii străine directe au fost
mai accentuate şi s-au concretizat în creşterea semnificativă a productivităţii muncii.
O situaţie similară, dar la scară mai redusă se înregistrează şi în Ungaria, Cehia şi
Polonia, state în care fluxurile masive de ISD au contribuit, prin transferul de tehnologie şi
cunoştinţe, la îmbunătăţirea capabilităţilor tehnologice şi a nivelului de pregătire a forţei de
muncă (în Ungaria şi Polonia) cu impact pozitiv asupra productivităţii muncii.
Comparativ, Estonia, deşi este principala receptoare de ISD din regiune, beneficiind
şi de un nivel relativ ridicat al capacităţii inovative şi calităţii resursei umane, înregistrează o
productivitate mai scăzută, ceea ce demonstrează că structura (calitatea) fluxurilor de
investiţii străine directe nu a fost de natură să genereze un impact semnificativ asupra
capabilităţilor autohtone (inovative şi umane) şi, implicit, asupra productivităţii muncii.
Având în vedere cele prezentate, apreciem că evoluţiile notabile ale unor state central şi
est-europene (Slovenia, Ungaria, Cehia şi Polonia) sub aspectul productivităţii se datorează, în
mare măsură, calităţii influxurilor de investiţii străine directe, determinată de politicile de
promovare aplicate de fiecare stat în parte (pasive şi/sau active) şi de condiţiile concrete existente
în ţara de implantare (ca de exemplu capacitatea inovativă şi calitatea resursei umane).
În consecinţă, învăţând din experienţa acestor ţări, România şi Bulgaria, care
înregistrează decalaje mari faţă de celelalte state central şi est-europene membre ale Uniunii
Europene, pot acţiona inteligent în direcţia maximizării contribuţiilor pozitive ale ISD urmărind ca
volumul influxurilor de investiţii străine directe să fie completat de calitatea acestora. În acest sens,
apreciem că pe lângă aplicarea unor elemente de atragere direcţionată a investiţiilor străine directe
se impune creşterea nivelului de pregătire a forţei de muncă şi dezvoltarea capabilităţilor inovative,
obiective pentru a căror realizare este necesară exploatarea la maximum a oportunităţilor oferite de
calitatea de stat membru al Uniunii Europene.
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ORGANIZAŢIILE RELIGIOASE DIN ROMÂNIA PARTENERI SOCIALI ÎN EVOLUŢIA SPRE
ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOŞTINŢE


Andreea STRÂMBU-DIMA
Doctorand
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat: Deşi religia şi economia par, la prima vedere, a fi domenii neasociabile,
contradictorii chiar, relaţia dintre ele reprezentând un subiect controversat care a fost
abordat de-a lungul timpului atât de autori economişti, cât şi de teologi, lucrarea de faţă va
evidenţia necesitatea abordării unei relaţii constructive între cele două, în vederea evoluţiei
spre economia bazată pe cunoştinţe. De fapt, organizaţiile religioase ar putea deveni un
important partener social pentru construirea unui mediu favorabil adoptării economiei
bazate pe cunoştinţe, iar lucrarea face şi propuneri concrete cu privire la căile prin care
bisericile pot susţine acest deziderat european.
Cuvinte-cheie: conţinutul muncii; cunoaştere; dezvoltare economică durabilă;
diviziunea muncii; informaţie; inovaţie; mod tehnic de producţie; munca; nevoi umane; nou
tip de creştere economică; poluare; progres tehnic; resurse naturale; societatea cunoaşterii.
Coduri REL: 5 H


De-a lungul timpului, relaţia dintre economie şi religie a fost analizată şi definită de mulţi
autori – atât economişti, cât şi teologi – iar rezultatele au fost de multe ori controversate.
Teologul M. Douglas Meeks (1989, pp. 41-44) descria trei metode de corelare a
acestora – (1) metoda revelaţiei, care arată cum influenţează conceptele religioase economia,
(2) metoda critică, care arată cum sunt produse conceptele religioase de condiţiile
economice dintr-o societate şi (3) metoda transformării, care are menirea de a converti tipul
de proprietate, munca şi consumul.
Waterman (1987, pp. 46-47) a evidenţiat diferenţa dintre viziunea tradiţională şi cea
modernă asupra relaţiei dintre economie şi teologia creştină – (1) în viziunea tradiţională,
cunoştinţa obţinută de om vine de la Dumnezeu, pe când (2) în viziunea modernă, cunoştinţa
economică este separabilă şi independentă de cunoştinţa teologică.
Welch şi Mueller (2001) prezintă patru viziuni din literatura de specialitate cu
privire la relaţia religie - economie: (1) lipsa interacţiunii dintre religie şi economie, (2)
economia în slujba religiei, (3) religia în slujba economiei şi (4) îmbinarea religiei cu
economia, aceasta din urmă presupunând că ambele au arii de suprapunere şi arii de
complementaritate.
În articolul „Relaţia dintre religie şi economia bazată pe cunoştinţe” (StrâmbuDima, 2006, p. 3), am prezentat viziunea mea cu privire la această problematică. Literatura
de specialitate susţine (Carp, 2005) fie că religia şi economia trebuie să fie considerate
separat, independent una de cealaltă, (Kotler, 2002) fie că se află într-un conflict evident şi
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ireconciliabil, (Muks, 1989) fie că economia poate fi privită ca o religie, iar religia ca o
economie. Eu însă consider că singura modalitate de a ajunge la un concept acceptabil
pentru ambele părţi, eliminând practic riscul apariţiei unui conflict între reprezentanţii lor,
este să priveşti (M) economia şi religia ca aflându-se într-o interdependenţă constructivă,
care le face să se potenţeze reciproc. Dezideratul european de a deveni economia cea mai
puternică din lume şi tot ceea ce presupune implementarea economiei bazate pe cunoştinţe
nu face altceva decât să accentueze necesitatea de colaborare dintre cele două pentru a
îndeplini un scop comun - bunăstarea socială.
Economia şi religia – o relaţie de interdependenţă
În cele ce urmează, vor fi prezentate sintetic influenţele reciproce şi totodată
coordonatele relaţiei dintre religie şi economie, relaţie deja existentă, care oferă premisele
necesare colaborării în vederea adoptării economiei bazate pe cunoştinţe.

ECONOMIA

RELIGIA
¾ Religia influenţează semnificativ
comportamentul participanţilor la
procesele economice – indiferent
dacă se află în ipostaza de
consumatori sau de întreprinzători,
creând astfel chiar şi tendinţe
economice.
¾ Organizaţiile religioase pot contribui
la adoptarea unor valori şi obiective
comune tuturor statelor europene, în
vederea creării unui mediu social
favorabil dezvoltării unei economii
puternice, unei economii bazate pe
cunoştinţe.
¾ Sistemul de idei, valori şi principii
specific unui anumit cult religios
poate
contribui
la
obţinerea
rezultatelor economice dorite.

¾ Economia, prin activităţile zilnice şi
valorile împrumutate indivizilor din
cultura sa, influenţează practicile
religioase.
¾ Economia împrumută unele dintre
activităţile,
instrumentele
şi
conceptele sale mediului religios.
¾ Sistemul politic şi starea economică a
unei ţări influenţează religiozitatea
unui popor.

Figura 1. – Principalele aspecte ale relaţiei de interdependenţă
dintre economie şi religie
 Influenţele economiei asupra religiei

Welch şi Mueller (2001) susţin prezenţa a doi mari agenţi formativi ai caracterului
uman – religia, prin idealurile şi valorile pe care le oferă, şi economia, prin activităţile
zilnice desfăşurate de individ. Aceasta ne conduce la influenţa economiei asupra religiei,
pentru că este evident că activităţile zilnice şi valorile împrumutate din cultura economică
influenţează practicile religioase, la fel cum valorile religioase influenţează comportamentul
economic. Din păcate, s-a constatat însă că valorile împrumutate sunt de cele mai multe ori
negative.
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Welch şi Mueller descriu modul în care economia poate fi pusă în slujba religiei
astfel: „condiţii sau activităţi specific economice sunt văzute ca fiind necesare sau dezirabile
pentru realizarea obiectivelor religioase” (Welch, Mueller, 2001). Aşadar, organizaţiile
religioase utilizează anumite activităţi, instrumente şi concepte economice (e.g. principiile
de management, sondajele şi instrumentele de prelucrare a datelor, marketingul religios etc.)
care le ajută în realizarea propriilor obiective.
Şi sistemul politic şi starea economică a unei ţări influenţează religiozitatea unui
popor. Românii au experienţa a peste 40 de ani fără credinţă, dar şi experienţa întoarcerii la
aceasta într-un timp foarte scurt. Studii psihologice au demonstrat că fiinţa umană are nevoie
să creadă în ceva superior ei, iar religia răspunde perfect acestei nevoi. De aceea, odată cu
reintrarea credinţei în legalitate, într-o perioadă foarte scurtă de timp, românii au redevenit
creştini. De asemenea este recunoscut faptul că, în perioadele mai critice din punct de vedere
economic, oamenii devin mai religioşi.
 Influenţele religiei asupra economiei.
Peterson şi Roy (1985, pp. 49-62) afirmau că una dintre funcţiile religiei este să
ofere sens şi scop vieţii oamenilor. Astfel, religia reprezintă o forţă semnificativă în vieţile
multor indivizi, care defineşte cum să faci anumite lucruri, oferind o serie de unelte şi
tehnici pentru comportamentul social, şi încurajând sau dezaprobând comportamentul de
alegere privat. Aşadar, religia influenţează semnificativ comportamentul participanţilor la
procesele economice – indiferent dacă se află în ipostaza de consumatori sau de
întreprinzători.
Odată cunoscută şi acceptată existenţa influenţelor religioase asupra indivizilor ca
participanţi la procesele economice şi importanţa acestor influenţe pentru domeniul
economic, economiştii pot învăţa să previzioneze tendinţele datorate acestora şi să le
tranforme în oportunităţi. De altfel mulţi mari economişti, care au analizat tendinţele
economice, au introdus şi unele din domeniul religios.
Faith Popcorn, specialistă celebră în observarea tendinţelor, conduce firma de
consultanţă de marketing BrainReserve care urmăreşte tendinţele culturale. Împreună cu
colegii ei au identificat 16 tendinţe culturale majore (Kotler, 2002, pp.199-201) care
influenţează economia Statelor Unite şi, implicit, într-o măsură mai mare sau mai mică,
orice economie naţională. Prima tendinţă amintită, şi singura de natură religioasă, este
ancorarea. Aceasta este „tendinţa de a recurge la practici vechi, ca ancore de susţinere pentru
stilurile moderne de viaţă”. Ancorarea explică popularitatea aromoterapiei, a meditaţiei, a
practicii Yoga şi a religiilor orientale, dar, de ce nu, şi religiozitatea profundă a creştinilor
practicanţi.
Un alt viitorolog, John Naisbitt, vorbeşte despre megatedinţe prin care înţelege „mari
schimbări sociale, economice, politice şi tehnologice”, care „se formează lent, dar o dată instalate
ne influenţează pe o bună bucată de timp – între 7 şi 10 ani, dacă nu mai mult” (Kotler, 2002,
pp.198). Naisbitt, împreună cu colaboratorii săi, a identificat 10 megatendinţe printre care şi
„reîntoarcerea la religie în noul mileniu”. Şi André Malraux accentuează necesitatea reîntoarcerii
la religie declarând că „secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”.
Cercetarea convingerilor religioase ale indivizilor poate contribui la descoperirea
unor tendinţe încă din fază incipientă, deoarece religia contribuie la conturarea acestora, iar
descoperirea tendinţelor culturale reprezintă un avantaj concurenţial important.
O altă dovadă a influenţei religiei asupra economiei este observaţia lui
Montesquieu, care remarca faptul că oraşele protestante din nordul Europei erau mai
prospere decât cele catolice. Şi Max Weber (1993) afirma că etica protestantă a fost unul
dintre factorii care au condus la formarea spiritului capitalist. Aşadar, credinţele religioase
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au un impact specific asupra economiei. Prof. univ. dr. Constantin Cuciuc explică că, în timp
ce catolicii nu sunt preocupaţi de ascensiunea economică, etica protestantă răstoarnă acest
mod de gândire - „banul trebuie să aducă bani, să fie rodnic, investit cu profit”.
„Protestantismul n-a reprezentat cauza capitalismului, dar a format un anumit spirit –
comportament, mod de gândire şi acţiune – al muncii tenace şi rentabile, descoperind în
religie argumentarea acestuia”.
Credinţa religioasă poate contribui la obţinerea rezultatelor economice dorite prin
intermediul cercului de încredere. De exemplu, credinţele religioase pot contribui la
„succesul politicilor de creditare din mediul rural, din ţările în curs de dezvoltare, unde
credibilitatea creditorului se poate datora atât faptului că oamenii din acelaşi sat se cunosc
unul pe celălalt, cât şi faptului că împărtăşesc angajamente religioase, ceea ce conduce şi la
împărtăşirea normelor de comportament” (Weber, 1993). În plus, religia încurajează
îndeplinirea obligaţiilor faţă de autorităţile statului – „Daţi dar Cezarului ce este al
Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” (Biblia, 1996, p. 950), ceea ce
încurajează plata taxelor şi impozitelor, de exemplu.
Economia bazată pe cunoştinţe şi religia – o colaborare necesară
În martie 2000, la Lisabona, Consiliul European a stabilit un nou obiectiv strategic
menit să consolideze gradul de ocupare a forţei de muncă, reforma economică şi coeziunea
socială (Lisbon European Council 23 and 24 march 2000, Presidency conclusions), ca parte
a evoluţiei economiei Uniunii Europene către economia bazată pe cunoştinţe. Acest obiectiv
strategic a oferit premisa unei noi modalităţi de implicare a religiei în dezvoltarea societăţii
şi, în consecinţă, şi în dezvoltarea economiei.
Strategia de la Lisabona a considerat printre domeniile prioritare în vederea
construirii economiei bazate pe cunoştinţe şi dinamica dialogului social. Astfel, se subliniază
importanţa rolului partenerilor sociali în tranziţia la economia bazată pe cunoştinţe.
Din păcate, între partenerii sociali, care au un rol important în tranziţia la economia
bazată pe cunoştinţe, nu au fost enumerate şi organizaţiile religioase. Şi acest lucru, în ciuda
faptului recunoscut că religia este un important factor de coeziune socială şi că a influenţat
de-a lungul istoriei cultura, şi chiar economia, după cum am arătat mai sus.
Ca rezultat, reacţiile organizaţiilor religioase la strategia de la Lisabona (Carp,
2005) au fost destul de generale, în ciuda faptului că Uniunea Europeană colaborează de
mult timp cu acestea pentru rezolvarea problemelor sociale. Astfel, Comisia Episcopală
Catolică a emis un document intitulat „Strategia familiei pentru Uniunea Europeană” care
precizează că măsurile de protecţie socială ar trebui să vizeze în primul rând familia şi că nu
există încă o politică unitară la nivel european cu privire la aceasta. Conferinţa Bisericilor
Europene şi Eurodiaconia au adresat scrisori deschise Consiliului European care susţineau
că între obiectivele economice şi cele sociale nu trebuie să existe o dihotomie, dacă scopul
politicilor este obţinerea coeziunii sociale. În viziunea organizaţiilor religioase, creşterea
economică nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc care serveşte unor interese mai largi.
Însă organizaţiile religioase ar putea contribui mult mai mult la dezvoltarea economiei
bazate pe cunoştinţe.
Economia bazată pe cunoştinţe presupune adeziunea la valori şi obiective comune tuturor
statelor europene. Obiectivul comun al statelor europene este combinarea performanţelor economice,
a competitivităţii şi a justiţiei sociale. Sistemele sociale naţionale au rădăcini şi tradiţii diferite. Fiecare
dintre aceste sisteme combina până acum „elemente comune ca pensiile publice, îngrijirea medicală,
protecţia socială, educaţia, piaţa muncii, reglarea şi redistribuirea fondurilor prin impozite şi taxe”
(socialplatform.org/.../FileLib/05-10StatementtoOctoberSummit_FINAL.pdf ). Însă, „pentru a susţine
implementarea unei viziuni comune, toate cele 25 de ţări şi-au exprimat adeziunea la aceleaşi valori şi
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obiective bazate pe drepturile fundamentale, valabile pentru toţi cetăţenii”
(europa.eu.int/comm/employment_social/speeches).
Valorile sunt principii generale (de exemplu, de judecare a lucrurilor bune sau rele).
Ele formează principiile de bază ale fiecărei culturi. De la acestea apar normele sau regulile
care dictează ce este bine sau rău, acceptabil sau inacceptabil. Adeseori, o persoană învaţă
norme împrumutate din reclamele TV, cultura populară etc. Însă de cele mai multe ori
valorile sunt învăţate în biserică, în şcoală şi familie. De aceea este important să înţelegem
modul în care religia, ca şi sistemul de învăţământ, poate contribui la aderarea indivizilor la
valorile comune statelor europene.
Tratatele angajează toate statele membre să acţioneze în vederea obţinerii
următoarelor obiective: „un nivel înalt de protecţie socială”, „egalitate între femei şi
bărbaţi”, „creşterea standardului de viaţă şi a calităţii vieţii”, „coeziunea socială” şi
„combaterea marginalizării sociale”. Organizaţiile religioase ar putea contribui la atingerea
acestor obiective.
Viitorul modelului social european depinde de voinţa colectivă de a implementa
aceste valori şi obiective comune în cadrul fiecărui sistem naţional. În ceea ce urmează, voi
încerca să prezint câteva modalităţi prin care organizaţiile religioase ar putea acţiona pentru
a susţine aderarea la valorile comune şi atingerea obiectivelor statelor europene, pentru a
asigura construirea unui model social european eficient şi, implicit, un cadru favorabil
adoptării economiei bazată pe cunoştinţe.
Organizaţiile religioase pot grăbi adoptarea economiei bazate pe cunoştinţe prin
contribuţia la crearea unui mediu favorizant. Profesorul Ovidiu Nicolescu prezintă în cartea
sa „Economia, firma şi managementul bazate pe cunoştinţe”, noua piramidă a
competitivităţii, aşa cum a fost întocmită de Ministerul Industriilor din Danemarca. Printre
factorii nou introduşi în această piramidă regăsim şi „condiţiile favorabile de mediu şi
sociale” (Nicolescu şi Nicolescu, 2006, p. 68). Organizaţiile religioase se pot implica în
crearea acestor condiţii, şi într-o oarecare măsură deja o fac.
Mai jos, voi încerca o scurtă prezentare a modalităţilor prin care mediul religios poate
contribui la crearea unui mediu favorizant adoptării economiei bazată pe cunoştinţe:
 construirea coeziunii sociale;
 educarea populaţiei pentru a adopta valorile necesare trecerii la economia bazate
pe cunoştinţe:
• respectarea drepturilor oamenilor pentru construcţia unei Europe unde
fiecare persoană poate avea acces la drepturile, resursele, bunurile,
serviciile, informaţiile şi oportunităţile de care are nevoie pentru a participa
la toate aspectele vieţii sociale şi pentru a avea o contribuţie pozitivă în
cadrul societăţii;
• construirea unei culturi a dezvoltării personale prin învăţare şi, implicit, de
asimilare de cunoştinţe (în acest domeniu se implică, în special, cultele
protestante);
• adoptarea unor valori ce se doresc a fi acceptate de întreaga societate şi care
sunt necesare construcţiei unui mediu favorizant economiei bazate pe
cunoştinţe-egalitate, solidaritate, libertate şi dreptate;
• încurajarea de a fi persoane active social – de a avea un loc de muncă, de a
participa la acţiunile de voluntariat etc.;
• eliminarea prejudecăţilor, inegalităţilor şi discriminării de orice fel –
sexuală, religioasă etc.
• reducerea marginalizării sociale a diferitor categorii defavorizate;
• încurajarea „procreerii” pentru întinerirea populaţiei;
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• susţinerea protecţiei mediului;
 implicarea în crearea condiţiilor minime de viaţă pentru persoanele defavorizate:

• susţinerea efectivă a realizării unei politici sociale, care să se bazeze pe
drepturile fundamentale ale indivizilor şi colectivelor în ceea ce priveşte
drepturile legale, sociale, şi chiar şi cele politice şi economice;
• ridicarea nivelului social al categoriilor defavorizate şi, implicit, combaterea
marginalizării sociale, prin:
– susţinerea financiară a familiilor cu un nivel de trai foarte scăzut;
– organizarea unor instituţii de învăţământ privat care să accepte şi persoane
defavorizate din punct de vedere financiar sau înfiinţarea lor în zone sau
ţări mai slab dezvoltate;
– organizarea unor intstituţii de sănătate, care să accepte şi persoane
defavorizate din punct de vedere financiar, sau înfiinţarea lor în zone sau
ţări mai slab dezvoltate etc.
Acestea sunt doar câteva modalităţi prin care organizaţiile religioase se pot implica
în viaţa societăţii şi, implicit, în crearea condiţiilor de mediu necesare adoptării economiei
bazate pe cunoştinţe. Majoritatea bisericilor au deja asemenea iniţiative, însă nu vizează
toate aspectele menţionate şi nu fac întotdeauna eforturi susţinute în acest sens.
Tabloul Lisabona al indicatorilor de evaluare pentru România arată că nici în
domeniul „coeziune socială” ţara noastră nu stă foarte bine, având calificativul „C-”. De
aceea implicarea tuturor categoriilor de parteneri sociali, inclusiv a organizaţiilor religioase,
în crearea unui cadru social specific economiei bazate pe cunoştinţe ne poate aduce mai
aproape de obiectivul obţinerii unei economii performante.
Este adevărat că rareori gândim că domeniul religios ar putea influenţa în vreun fel
domeniul economic, dar s-a demonstrat că influenţa religioasă asupra economicului există şi
că desconsiderarea acesteia poate aduce neajunsuri importante. Acest lucru este evident şi
pentru că, dacă Strategia de la Lisabona nu ar fi omis numirea organizaţiilor religioase în
rândul partenerilor sociali, s-ar fi putut bucura de o susţinere semnificativă din partea
acestora pentru crearea unui mediu favorabil introducerii economiei bazate pe cunoştinţe.
Iată că direcţia în care se dezvoltă economia europeană şi, implicit, cea românească,
presupune accentuarea relaţiilor de interdependenţă între religie şi economie. Acest lucru nu
se poate realiza însă, decât dacă liderii religioşi şi persoanele influente din mediul economic
şi politic percep nu numai graniţele care le separă, ci şi necesitatea de a colabora pentru
realizarea obiectivelor comune.
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Rezumat: Unul din cei mai importanţi factori care influenţează evoluţia
demografică, atât la nivel mondial, cât şi naţional, îl reprezintă dinamica negativă a
sporului natural care a fost amplificată prin fluxurile migratorii. Evoluţiile anuale sunt
negative şi în scădere pentru sporul migratoriu şi oscilante şi mult mai însemnate pentru
sporul natural.
Pentru România, un alt fenomen demografic legat de emigraţie cu aceleaşi efecte
negative pe termen lung şi foarte lung îl constituie emigraţia populaţiei feminine de vârstă fertilă.
Feminizarea populaţiei emigrante s-a accentuat în perioada 2002-2005. Dacă din cele circa 52%
femei emigrante pe întreaga perioadă doar 2/3 ar naşte copii în străinătate, în medie 1,3 pe tot
parcursul vieţii (cât măsoară rata fertilităţii în prezent), atunci pentru toată perioada de tranziţie
se poate aprecia că România a mai pierdut încă aproape 160 mii de persoane.
De asemenea, pe termen scurt şi mediu, marele aflux de tineri lucrători contribuie
la îmbătrânirea forţei de muncă, reducând dimensiunea populaţiei active şi numărul de
contribuabili la bugetele de asistenţă socială şi astfel crescând presiunea asupra
cheltuielilor cu asigurările sociale.
Lucrarea îşi propune o analiză a impactului structurii şi dimensiunii fluxurilor
migratorii româneşti asupra evoluţiei demografice din România.
Cuvinte-cheie: evoluţie demografică; spor natural; îmbătrânirea forţei de muncă.
Coduri REL: 5Z, 10G

Caracteristici şi tendinţe ale evoluţiei demografice
Până în a doua jumătate a secolului XX, populaţia şi economia erau privite ca
domenii relative independente. Analizele asupra evoluţiei, structurii şi stării materiale a
populaţiei erau realizate prin prisma situaţiei economice existente în timp şi spaţiu, într-o
perioadă istorică dată şi într-o anumită ţară. Evoluţiile economiilor după a doua jumătate a
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secolului XX au pus în evidenţă faptul că evoluţia demografică nu poate fi studiată în afara
celei economice.
În condiţiile contemporane se poate considera că populaţia este un factor endogen
al dezvoltării economice şi, invers, creşterea economică reprezintă o componentă internă a
modificărilor în mărimea şi structurile populaţiei.
Îmbătrânirea populaţiei este deja un fenomen mondial. Statisticile ONU indică
faptul că proporţia populaţiei de vârsta a treia va creşte, pe termen lung, chiar în regiunile
unde natalitatea este superioară ratei de reproducere. Acest fenomenul este prezent în mod
deosebit în Europa şi Japonia. La şedinţa Parlamentului Uniunii Europene din mai 2004 s-a
apreciat că Europa a atins deja un stadiu critic: „după un secol de creştere demografică
naturală, perspectiva pentru secolul XXI este, dimpotrivă, un declin natural şi o îmbătrânire
excesivă a populaţiei” (Les Tendances en matière de population en Europe et leur sensibilité
aux mésures, des pouvoirs publics).
Procesele demografice se vor manifesta diferit în ţările europene. Astfel, în
Germania de Vest şi de Est fenomenul demographic a înregistrat un declin la mijlocul anilor
’80, în Irlanda, în schimb, datorită fertilităţii ridicate, populaţia va continua să crească şi în
prima jumătate a secolului XXI.
În ciuda diferenţelor de intensitate şi de ritm care vor persista între diferitele ţări,
toate societăţile europene au sau vor avea de făcut faţă, în principal, aceloraşi tendinţe, în
materie de declin şi de îmbătrânire demografică.
Analizele efectuate la nivelul Uniunii Europeane indică faptul că, încă în primul
deceniu al acestui mileniu, cea mai mare parte a statelor-membre va fi antrenată într-o
tranziţie demografică rapidă. Îmbătrânirea societăţilor rezultă, în primul rând, din scăderea
ratei fertilităţii şi creşterea speranţei de viaţă.
Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei are un profund impact asupra tuturor
generaţiilor şi asupra celei mai mari părţi din domeniile de activitate economică şi socială:
piaţa muncii, protecţia socială, educaţie, cultură, politică.
Schimbările demografice îşi pun amprenta asupra instituţiilor şi strategiilor politice
care au fost puse în funcţiune într-o perioadă când perspectivele demografice erau sensibil
diferite. Ele au influenţe şi asupra vieţii cotidiene a cetăţenilor, a raportului între generaţii, a
modului de viaţă.
Principalele tendinţe demografice la nivel european sunt:
♦ creşterea populaţiei în vârstă de 65 ani şi peste. Acesta este un fenomen
prezent în toate principalele regiuni europene, atât în cifre absolute, cât şi
ca procentaj din populaţia totală. În ultimii 50 de ani, populaţia vârstnică
(65+) s-a dublat, iar ponderea sa în populaţia totală a ajuns de la 8%, în
1950 la 14%, în 2000, ceea ce face ca Europa să aibă populaţia cea mai în
vârstă din lume, dar evident cu diferenţe între diversele ţări europene.
♦ creşterea tranşei de vârstă de 80 ani şi peste este considerată o tendinţă
frapantă, în cadrul îmbătrânirii populaţiei, este şi cea mai intensă şi cea
mai rapidă, dar diferitele regiuni ale Europei nu sunt afectate în aceeaşi
măsură de acest fenomen. Impactul demografic asimetric reprezintă el
însuşi o provocare, căci presupune nevoia de adaptare a politicii la
realităţile regionale. Aceste schimbări impun luarea unor măsuri atât în
planul politicii demografice, cât şi în cel al politicii sociale.
♦ declinul populaţiei active şi îmbătrânirea forţei de muncă constituie o altă
tendinţă majoră, care caracterizează evoluţiile demografice ale Europei,
punând probleme economice şi sociale deosebite. Reducerea populaţiei în
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vârstă de muncă poate avea, drept consecinţe, probleme structurale pe
piaţa muncii.
♦ declinul segmentului de populaţie de vârstă de 15–24 ani pune problema
dezvoltării resurselor umane. Datele de care se dispune arată că diferitele
regiuni ale UE sunt afectate diferit de evoluţiile demografice. Acest impact
asimetric se adaugă la alte diferenţe existente de la o regiune la alta.
Efecte şi provocări implicate de îmbătrânirea populaţiei
Sfidările pe care le implică îmbătrânirea populaţiei decurg, în primul rând, din
principalele tendinţe demografice, legate de structura pe vârste a populaţiei.
► Creşterea segmentului de vârstă de 65 ani şi peste necesită reforma politicilor
sociale. Din analiza studiilor elaborate asupra îmbătrânirii populaţiţei se pune în evidenţă un
process de accelerare a acestui fenomen începând cu anul 2010. Acest lucru însă este de
importanţă majoră pentru politicile sociale şi modernizarea protecţiei sociale, al cărui
obiectiv constă în garantarea prosperităţii, într-o societate a cărei populaţie îmbătrâneşte. De
asemenea, se impune ca reformele care vor fi adoptate trebui să ţină cont de faptul că
transferul resurselor către un număr crescut de persoane vârstnice să nu creeze tensiuni
economice sau sociale majore, dar în acelaşi timp populaţia vârstnică nu trebuie lăsată să
cadă în sărăcie.
♦ pe termen scurt, un efect important al îmbătrânirii populaţiei (65+) este cel legat de
creşterea numărului de persoane în vârstă solicitante de îngrijiri de sănătate şi îngrijiri specifice.
La Consiliul european de la Lisabona (2000) s-a recomandat ca sistemele de
protecţie socială să fie astfel reformate încât să poată oferi servicii de sănătate de calitate, iar
la Consiliul de la Götteborg (2001) s-a cerut elaborarea unui raport preliminar asupra
orientărilor de adoptat în domeniul îngrijirilor de sănătate şi îngrijirea persoanelor vârstnice.
În şedinţele Comisiei Comunităţii Europene din ianuarie 2003 s-a pus accentual pe faptul
că Sistemele de îngrijire de sănătate şi de îngrijiri de lungă durată sunt confruntate cu dificultatea
de a garanta, simultan, trei obiective: i) accesul pentru toţi, indiferent de venituri, ii) un nivel înalt
al calităţii îngrijirilor, iii) viabilitatea financiară a sistemelor de îngrijire.
Şi pentru România întocmirea de proiecţii demografice a devenit o problemă de
mare importanţă şi complexitate, deoarece cunoaşterea evoluţiei probabile a populaţiei
după anumite caracteristici, în special a evoluţiei resurselor de muncă şi a populaţiei active,
este necesară pentru fundamentarea programelor de dezvoltare social-economică, a
strategiilor şi politicilor în aceste domenii.
Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică al României, numărul
populaţiei la recensământul din martie 2002 era de 21.680.974 persoane, la 1 iulie 2004 de
21.673.328 persoane, iar la 1 iulie 2005 populaţia României era de 21.623.849 persoane.
În Rapoartele din anii 2003 – 2005 ale Departamentul Afacerilor Economice şi
Sociale al Secretariatului Organizaţiei Naţiunilor Unite sunt realizate trei variante de
proiecţii ale populaţiei României (figura 1), şi anume: o variantă de nivel ridicat, o variantă
medie şi una de nivel scăzut, varianate în care se păstrează trentul descrescător al evoluţiei
populaţiei României, dar diferit ca intensitate faţă de scenariile naţionale.
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Sursa datelor: Departamentul Afacerilor Economice şi Sociale al Secretariatului Organizaţiei Naţiunilor
Unite, Raport 2003-2005.
Figura 1. Scenarii ale evoluţiie populaţiei României

Populaţia României a scăzut constant începând cu 1992, de la 22.810.035 de
locuitori (la recensământul din 1992) la 21.623.849 de locuitori la 1 iulie 2005. Această
scădere a fost datorată în cea mai mare parte sporului natural negativ al populaţiei, ca
rezultat al diminuării fertilităţii şi al nivelului scăzut al natalităţii la 1.000 de locuitori. După
1990, rata natalităţii a scăzut de la 11,87‰ în 1991 la 10,2‰ în anul 2005, în timp ce rata
mortalităţii a crescut de la 10,9‰ (anul 1991) la 12,1‰ (anul 2003).
Comparativ cu 1990, în ianuarie 2007 se remarcă reducerea ponderii populatiei
tinere (de 0-14 ani) de la 23,7% la 15,4% şi creşterea ponderii celei vârstnice (de 65 ani si
peste), de la 10,3% la 14,9%.
În aceeaşi perioadă, deşi numeric populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) a scăzut
cu 2,0%, ponderea ei a crescut de la 66,0% (1990) la 69,8% (2007) datorită scăderii mai
pregnante a numărului copiilor cu vârste cuprinse între 0-14 ani.
Previziunile Institutului Naţional de Statistică anticipează o scădere a numărului
populaţiei în intervalul 2000–2020 cu aproximativ 1,8 milioane persoane. În anul 2020,
scăderea cea mai semnificativă se va înregistra la grupa de vârstă 10–24 ani. Ponderea
populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste) va creşte în perioada 2000–2020 de la 13,3% la
15,7%, în timp ce ponderea tinerilor se va reduce de la 18,3% la 14,2%.
Ca şi în alte ţări şi în România populaţia în vârstă a crescut constant şi în anumite
regiuni rurale fenomenul de îmbătrânire este foarte accentuat.
În mediul urban locuiesc 11.914,3 mii persoane (în 2007), reprezentând peste
jumătate din populaţia ţării (55,2%).
În mediul rural, în cele 2.854 de comune, locuiesc 9.650,8 mii persoane,
reprezentând 44,8% din populaţia ţării.
La nivel regional, la 1 ianuarie 2007, Regiunea de dezvoltare Nord-Est (cu judeţele:
Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui) deţinea cel mai mare număr de locuitori, cu
o pondere de 17,3% în populaţia totală a ţării. La polul opus se situează Regiunea de
dezvoltare vest (formată din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş) cu o pondere
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doar de 8,9% în populaţia totală a ţării. Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov este cea mai
urbanizată regiune, populaţia urbană reprezentând 92,4% din populaţia totală a regiunii.
România se caracterizează printr-o situaţia atipică a scăderii populaţiei care
constă în dimensiunea acestei reduceri, scădere accentuată şi de fenomenul migraţiei.
Evoluţia în viitor a migraţiei externe este imprevizibilă astăzi, fiind direct dependentă de
evoluţia economică şi socială a României, de politicile de imigrare ale ţărilor dezvoltate.
Totuşi, migraţia forţei de muncă în străinătate este unul dintre cele mai importante fenomene
pentru transformările sociale ale României.
In ceea ce priveşte migraţia externă, aceasta a adus o anumită contribuţie la
scăderea numărului populaţiei, România fiind în prezent o ţară predominant de emigraţie.
Eliminarea vizelor de intrare în ţările UE din anul 2002 a determinat creşterea numărului de
români care au practicat munca temporară în străinătate.
Analiza datelor statistice referitoare la migraţia populaţiei în România pune în
evidenţă o situaţie îngrijorătoare.
Dacă la începutul anului 1990 populaţia României a fost de 23 de milioane de
persoane, în ultimii 17 ani numărul locuitorilor a început să se reducă puternic. Cele mai
recente date statistice arată că la 1 iulie 2005 numărul românilor a ajuns la 21,62 milioane de
persoane. La recensământul populaţiei din martie 2002, s-au înregistrat 21,68 milioane de
persoane şi potrivit Institutului Naţional de Statistică, populaţia României s-a diminuat cu
circa 57125 de persoane în perioada martie 2002- 1 iulie 2005.
Pentru următorii ani se estimează că migraţia externă ar putea creşte pe fondul unei
nevoi mai ridicate de forţă de muncă în vestul Europei, dar şi în contextul liberei circulaţii a
persoanelor odată cu aderarea României la Uniunea Europeană.
După explozia fluxului migraţiei externe din 1990, numărul emigranţilor a scăzut
treptat până la cifre nesemnificative (10.936 persoane în anul 2005 – de 10 ori mai puţin
decât în anul 1990), dar în uşoară creştere faţă de anul 2002 când s-a înregistrat un minim al
dimensiunii acestora.
Cea mai mare partea a persoanelor care au emigrat sunt din categoria populaţiei în vârstă
de muncă, îndeosebi tineri şi familii tinere, migraţia în această perioadă având în cea mai mare
parte motivaţie economică (figura 2). Totodată, este de remarcat numărul mare al persoanelor
aparţinând minorităţilor etnice care au părăsit România în această perioadă (germani - 31% şi
maghiari - 11%). Principalele ţări de destinaţie au fost Germania (către care s-au îndreptat peste
43% din totalul emigranţilor), Ungaria, (10,3%), SUA (10,1%) şi Canada (7,2%).
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Sursa datelor: Anuarul Statistic al României 2006, Institutul Naţional de Statistică.
Figura 2. Evoluţia structurii fluxurilor migratorii din România
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În prezent, fenomenul migraţiei externe definitive de la începutul anilor ’90 a fost înlocuit
cu o migraţie externă temporară, fără schimbarea rezidenţei, având motivaţie economică.
Conform Organizaţiei Internaţionale a Muncii, românii au, pe termen scurt, o
înclinaţie ridicată de a se deplasa în vederea căutării unui loc de muncă. În plus, românii au
cea mai ridicată înclinaţie de a migra pentru perioade de angajare medii (câţiva ani) şi lungi
în comparaţie cu celelalte ţări din Europa Centrală şi de Est. Astfel de rezultate indică
creşterea intensităţii mişcărilor oscilatorii ca strategie de căutare a unor venituri mai mari.
Cei implicaţi în mişcarea migratorie legală şi/sau contigentată fac parte, de regulă,
din trei mari categorii de forţă de muncă (Proiectul PAIS II, 2004, IER):
a) forţă de muncă de înaltă calificare, cu competenţe validate în domenii de vârf ale
ştiinţei şi tehnologiei, ca şi în unele servicii, cum sunt cele de învăţământ, sănătate, şi se
încadrează în categoria de vârstă 25-40 ani, considerată cea mai creativă şi productivă;
b) forţa de muncă cu un nivel mediu de calificare, de specializare care acoperă o
gamă largă de activităţi şi profesii, cum sunt de exemplu
▪ constructorii - categorie de forţă de muncă cu tradiţie de a munci în străinătate,
bine cotată pe pieţele occidentale. Motivaţia migraţiei este economică;
▪ personalul para medical (asistente medicale), pentru care cererea angajatorilor din
diferite ţări este în creştere;
▪ personal hotelier şi de alimentaţie publică, de asemenea solicitat pe anumite pieţe
occidentale.
c) forţă de muncă necalificată sau semicalificată în activităţi din agricultură (în
perioade de recoltare), în salubritate, construcţii etc.
Există şi o destul de puternică mişcare migratorie pentru muncă necontrolată atât în
ţara de plecare (România) şi nici în cea de primire. Evident, o bună parte a acestora lucrează
temporar, pe o perioadă nedefinită, cel mai adesea fără forme legale, pe piaţa subterană a
muncii din ţările de destinaţie. Condiţiile de muncă şi de viaţă oferite şi acceptate nu sunt
dintre cele mai bune, situându-se mult sub standardele oferite forţei de muncă autohtone.
În anul 2003, spre exemplu, principalele domenii pentru care s-au solicitat lucrători
au fost: agricultura, construcţiile, alimentaţie publică şi turism, asistenţă medicală şi socială
(asistente medicale şi asistente îngrijire persoane vârstnice). Sunt preferate în general
persoanele tinere, cu vârsta între 26 şi 35 de ani, cu capacitate de muncă, motivate de venitul
pe care pot să-l obţină, mai uşor adaptabile unor noi modele culturale, standarde de
civilizaţie etc. Aşadar, aproape jumătate din persoanele care au lucrat /lucrează în Germania
în ultimii doi ani sunt cuprinse în grupa de vârstă 26 – 35 ani, sub o pătrime faţă de cele din
grupele de vârstă de până la 25 ani şi între 36 – 45 ani şi doar 7% - 8% au peste 45 ani. În
Spania şi Elveţia, de departe sunt prevalente persoanele mai tinere, în vârstă de 26 – 35 ani
(Proiectul PAIS II, 2004, IER).
Cel mai important aspect din punct de vedere demografic îl reprezintă faptul că
reducerea populaţiei totale cu aproape 330 mii de persoane datorită unei dinamici negative a
sporului natural a fost amplificată prin fluxurile migratorii care pe total perioadă au fost
negative. Evoluţiile anuale sunt negative şi în scădere pentru sporul migratoriu şi oscilante şi
mult mai însemnate pentru sporul natural.
Din punct de vedere calitativ, sporul migrator negativ este mai „costisitor” pentru
societate decât cel natural deoarece investiţia în capital uman (prin educaţie, etc.) făcută
până în momentul emigraţiei şi potenţialul de muncă aferent se transferă gratuit ţării de
destinaţie, ceea ce pe termen lung constituie o frână în calea creşterii economice şi
dezvoltării umane durabile prin reducerea populaţiei active, exodul creierelor etc.
Un alt fenomen demografic legat de emigraţie cu aceleaşi efecte negative pe termen
lung şi foarte lung îl constituie emigraţia populaţiei feminine de vârstă fertilă. Pierderea de
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potenţial uman este mai mare în cazul femeilor. Cu cât sunt mai tinere, cu atât acestea pot să
aibă mai mulţi copii, dar pe care îi nasc şi/sau cresc în străinătate. În aproape toţi anii din
întreaga perioadă de tranziţie numărul femeilor emigrante a depăşit numărul persoanelor
emigrante de sex masculin (tabelul 1). Feminizarea populaţiei emigrante s-a accentuat în
perioada 2002-2005, în anul 2003, spre exemplu, femeile au fost cu peste 40% mai
numeroase. Dacă din cele circa 52% femei emigrante pe întreaga perioadă doar 2/3 ar naşte
copii în străinătate, în medie 1,3 pe tot parcursul vieţii (cât măsoară rata fertilităţii în
prezent), atunci pentru toată perioada de tranziţie se poate aprecia că România a mai pierdut
încă aproape 160 mii de persoane (Proiectul PAIS II, 2004, IER).
De asemenea, pe termen scurt şi mediu, marele aflux de tineri lucrători contribuie la
îmbătrânirea forţei de muncă, reducând dimensiunea populaţiei active şi numărul de
contribuabili la bugetele de asistenţă socială şi astfel crescând presiunea asupra cheltuielilor
cu asigurările sociale. Raportul EUROFOND din 2004 intitulat “Migration trends in an
enlarged Europe” estimează o rată medie a emigraţiei persoanelor tinere (youth drain) de
2-3% pentru cea mai tânără categorie de vârstă (15-25 ani), în timp ce pentru România şi
Bulgaria fluxul corespunzător aceleiaşi categorii este previzionat la 10% pentru următorii 5
ani (Eurofound 2003).
În timp, efectele resimţite ca urmare a scăderii populaţiei vor consta în probleme
economice determinate, pe de o parte, de scăderea forţei de muncă şi, pe de altă parte, de
insuficienţa resurselor economice necesare susţinerii persoanelor vârstnice. Un număr
redus de copii în prezent înseamnă că în viitor vom avea contribuabili mai puţini şi, implicit,
venituri mai mici sau impozite mai mari. Dacă la nivelul anului 1990 un pensionar era
susţinut de 2,7 salariaţi, în anul 2006 un pensionar este susţinut de doar 1,30 salariaţi,
urmând ca în anul 2050 un adult să plătească pentru pensiile şi alocaţiile a 9 persoane.
Condiţiile sociale din România au determinat reducerea sporului demografic natural
şi au accentuat migraţia definitivă, acestea ducând la scăderea constantă a populaţiei şi,
implicit, a populaţiei active.
Potrivit ipotezelor care stau la baza prognozelor, până în anul 2013 populaţia totală
va continua să scadă cu aproximativ 0,4 puncte procentuale anual.
Perioada următoare va fi caracterizată de continuarea procesului de îmbătrânire
demografică, prin reducerea populaţiei tinere sub 15 ani şi a creşterii celei vârstnice. Astfel,
în mai puţin de 20 de ani, unul din 5 locuitori va avea peste 65 de ani, iar în 2050 jumătate
dintre români va intra în categoria vârstnicilor.
Îmbătrânirea demografică va influenţa şi în următorii ani populaţia activă şi cea ocupată.
Dacă, în 2005, ponderea persoanelor active şi ocupate care au peste 65 de ani era de 4,7 %, până în
2013 aceasta va scădea la 3,7 % (cu aproximativ 60.000 de persoane). Reducerea se datorează şi
funcţionării sistemului de asigurări sociale şi de pensii în condiţii mai avantajoase. Pe de altă parte,
se estimează că în perioada 2006-2013 populaţia inactivă în vârstă de muncă (15-64 ani) va scădea
cu aproximativ 545.000 de persoane. În acelaşi interval, se estimează o creştere a populaţiei active
în vârstă de muncă cu aproximativ 145.000 de persoane şi a populaţiei ocupate în vârstă de muncă
cu aproximativ 340.000 de persoane.
Populaţia ocupată din agricultură va scădea cu aproximativ 16 procente, iar cea din
servicii va creştere cu aproape 17 %. Potrivit Comisiei Naţionale de Prognoză, pe termen
mediu (2006 - 2010), rata de activitate va creşte cu un procent, ca urmare investiţiilor
străine, a creşterii competitivităţii şi a veniturilor salariale. De asemenea, rata de ocupare a
forţei de muncă va creşte cu 0,4 % datorită politicilor fiscale, a crearii unor locuri de muncă
durabile şi performante şi a unui echilibru între flexibilitatea ocupaţională şi securitatea
locului de muncă.
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În 2013, numărul mediul al salariaţilor se estimează la 6.085.000 de persoane, în
creştere cu 2,8 % faţă de anul 2005. Creşteri semnificative ale numărului de salariaţi se
regăsesc în agricultură şi construcţii şi scădere în industrie.
În ceea ce priveşte rata şomajului, în 2005 aceasta a fost de 7,2 %, cu 0,8 procente
mai mică decât în 2004, iar această scădere se va manifesta şi în viitor. În 2013 se estimează
să atingă o valoare de aproximativ 6 la sută.
În România, rata participării populaţiei în vârstă de muncă (15-64) a fost, în 2005,
de 62,4 %, cu 7,5 % sub media primelor 15 ţări ale UE şi cu 6,1 % sub media tuturor celor
25 de ţări din Uniune.
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Rezumat. Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta succint cadrul conceptual
necesar pentru a defini şi a opera cu termenul de economie creativă. Creativitatea
reprezintă procesul prin intermediul căruia ideile general acceptate şi soluţiile tradiţionale
sunt provocate pentru a găsi noi soluţii şi concepte. Domeniile creative sunt acele domenii
care produc simboluri sub forma bunurilor şi serviciilor culturale, pe care OECD le-a
numit copyright industries. Economia creativă este parte a economiei bazate pe cunoaştere,
iar trecerea către economia şi societatea bazate pe cunoaştere implică dematerializarea
majoră a activităţilor cu valoare adăugată şi înlocuirea uniformităţii şi omogenităţii
producţiei, consumului şi guvernării de masă cu diversitate creativă şi descentralizarea
responsabilităţii. Dacă înainte domeniile culturale nu erau surse consistente de venituri şi
de creştere economică, în ultimele decenii acestea au dus la revigorarea multor regiuni din
Europa, acolo unde domeniile tradiţionale dispăruseră şi lăsaseră în urmă un peisaj
dezolant cu o societate aflată în colaps.
Cuvinte-cheie: economia creativă; domenii creative; economia bazată pe
cunoaştere; creativitate; externalităţile economiei creative.
Coduri REL: 10Z, 20Z, 16D


Creativitatea reprezintă procesul prin intermediul căruia ideile general acceptate şi
modurile de a face lucrurile sunt provocate pentru a găsi noi soluţii şi concepte. A fi creativ
înseamnă a vedea ideile în contexte diferite, fie descoperind că potenţialul inerent poate fi
utilizat într-un mod diferit, fie reunind idei anterior neconectate pentru a crea ceva complet
nou. Oricine are capacitatea de a fi creativ. Aşadar, creativitatea reprezintă abilitatea unei
persoane de a genera ceva nou, fie că acest lucru are sau nu vreo finalitate.
De-a lungul secolelor, persoanele creative au oferit soluţii noi problemelor zilnice.
Capacitatea oamenilor de a găsi soluţii creative problemelor este esenţială pentru bunăstarea
rasei umane. La nivel social, creativitatea colectivă dă oportunitatea de a îmbunătăţi calitatea
vieţii. În cadrul organizaţiilor, creativitatea este esenţială pentru a asigura eficacitate
continuă într-un mediu în continuă schimbare. La nivel personal, creativitatea oferă şansa de
a ieşi din tipare şi de a sparge rutina (Boulden, 2002, p. 5). Oamenii cu idei – cei care deţin
ideile – au devenit mai puternici decât oamenii care lucrează pe maşini şi în multe cazuri
mai puternici şi decât oamenii care posedă maşinile (Howkins, 2001, p. ix).
Creativitatea nu implică în mod necesar existenţa unei activităţi economice,
deoarece există cazuri în care produsul creativităţii nu este utilizat sau valorificat în niciun
fel. Însă, vorbim despre o activitate economică în momentul în care ideea sau soluţia
generată are valoare economică sau când noul produs poate fi comercializat. În acest caz,
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rezultatul creativităţii este produsul creativ. Acesta poate fi definit drept un bun sau serviciu
economic care rezultă din procesul creativ şi are valoare economică.
Economia creativă reprezintă una dintre principalele contributoare la produsul intern
brut, un ansamblu de sectoare şi domenii care se întrepătrund, adesea considerat un segment
aflat pe trend crescător în contextul economiei globale (Wikipedia). Termenul, inventat se pare,
de Chris Smith, secretar de stat pentru cultură, media şi sport în Marea Britanie(1), apărut şi în
Australia la sfârşitul anilor 1990 (Cunningham, 2006, p. 2), iar apoi studiat de sociologul
postmodern Anthony Giddens, se referă la totalitatea domeniilor creative dintr-o economie
precum: publicitatea (advertising), arhitectura (architecture), pieţele de arte şi antichităţi (arts
and antiques markets), meşteşuguri (crafts), designul (design), designul vestimentar (designer
fashion), filmul (film), jocurile video (interactive leisure software), muzica (music),
televiziunea şi radiodifuziunea (television and radio), artele scenei (performing arts),
publicaţiile (publishing), precum şi programele pentru calculator (software). Dintr-o altă
perspectivă, cea a proprietăţii intelectuale, aceste domenii pot fi clasificate în următoarele
categorii: afaceri bazate pe procese (arhitectură, publicitate şi PR, servicii de marketing),
afaceri bazate pe produse (film, televiziune, radio, publicarea de cărţi, design vestimentar,
jocuri de calculator) şi afaceri în media (ziare, transmisiuni, cinema etc.)(2). Toate aceste
domenii produc „simboluri” sub forma bunurilor şi serviciilor culturale.
Afacerile bazate pe proces sunt firme de servicii profesionale care oferă la cerere
servicii creative clienţilor, precum arhitectura, publicitatea/PR/branding şi alte servicii de
marketing, agenţiile de design. Afacerile bazate pe produs creează produse ce pot fi
replicate, protejate de dreptul proprietăţii intelectuale, precum filmul, televiziunea şi radioul,
teatrul, publicarea de cărţi, designul şi designul vestimentar, muzica, jocurile de calculator.
Afacerile în media se bazează pe distribuţia conţinutului, oferind un produs creativ
comunităţilor sau audienţei cu scopul de a educa, informa şi întreţine publicul.
O altă clasificare pe trei ramuri este cea aparţinând Frontier Economics Ltd. în Full
Frontier Report din 2006:
– producţie (publicaţii, televiziune şi radio, film şi video, software interactiv,
design vestimentar) – materializată în producţia de bunuri tangibile;
– servicii (publicitate, arhitectură);
– producţie şi/sau servicii (întretăiere între cele două) (software şi servicii pentru
calculator, design, muzică);
– arte şi meşteşuguri (arte şi antichităţi, meşteşuguri, artele scenei) – domenii al
căror scop nu este unul financiar în primul rând.
Conform OECD, aceste produse sunt concentrate în special de către microfirme sau
întreprinderi mici şi mijlocii. În funcţie de tipul domeniului şi al activităţii, concentrarea
industrială este mai mare în domeniile media şi mai mică în produse. Totuşi, realitatea arată
coexistenţa firmelor mari cu cele mici, demonstrând alternanţa între fragmentare şi
consolidare datorită progresului tehnologic şi competiţiei crescânde la nivel internaţional.
Fragmentarea apare ca un rezultat al tehnologiei şi al competiţiei în încercarea sa de a
satisface o varietate infinită de nevoi ale consumatorilor; consolidarea este consecinţa
trecerii firmelor mici la economii de scară menite să obţină o producţie de masă,
standardizată. În orice caz, cu cât dimensiunile unei companii sunt mai mari, cu atât este mai
uşoară accesarea surselor financiare.
Conform UK Creative Industries Task Force(3), domeniile creative (sau culturale)
îşi au originea în creativitatea, aptitudinile şi talentul indivizilor care au potenţial de creare
de locuri de muncă şi de bunăstare prin generarea şi exploatarea proprietăţii intelectuale.
OECD a numit aceste domenii copyright industries.
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Deşi artele şi creativitatea au fost mult timp tratate ca fiind unul şi acelaşi concept,
nu numai operele de artă sunt rezultatul muncii creative. Creativitatea este prezentă şi în alte
domenii, precum în ştiinţe (în special în cercetare-dezvoltare). Atât artele, cât şi ştiinţele
folosesc acelaşi mod de gândire şi procese creatoare, diferenţele regăsindu-se în motivele
pentru care acestea le utlizează. De asemenea, modul în care acestea protejează valoarea lor
economică diferă. Aşadar, creativitatea este comună artelor şi ştiinţelor; produsele creative
sunt diferite.
Astăzi, termenul de domenii creative este utilizat într-un sens mult mai larg, fiind
vehiculat în special în contextul Agendei şi Strategiei Lisabona; într-o economie a
cunoaşterii, importanţa acestor domenii la bunăstarea şi competitivitatea naţională pe termen
mediu şi lung este recunoscută la scară mai largă, iar nevoile speciale ale acestor domenii
sunt reflectate mai bine în dezvoltarea politicilor la nivel naţional, regional şi subregional.
Domeniile creative s-au repoziţionat, aşezându-se în centru după ce au părăsit pozitii
periferice. (Smith, 1997, p. 3)
Aşadar, economia creativă este parte a economiei bazate pe cunoaştere. Trecerea către
economia şi societatea bazate pe cunoaştere implică dematerializarea majoră a activităţilor cu
valoare adăugată şi înlocuirea uniformităţii şi omogenităţii producţiei, consumului şi guvernării
de masă cu diversitate creativă şi descentralizarea responsabilităţii. Creşterea bunăstării îi
influenţează pe oameni în sensul petrecerii unui timp mai îndelungat şi alocării eforturilor către
activităţi nonmateriale, în condiţiile în care accesul la informaţie, materia primă principală în
această nouă eră, este facil şi ieftin datorită tehnologiilor informaţionale. Sistemele de transport
şi comunicare ce facilitează specializarea şi colaborarea; regulile stabile ale jocului – pentru
pieţe sau drepturi – care facilitează asumarea riscului atât de necesar creării de cunoştinţe şi
cunoaştere; pieţele deschise care încurajează competitivitatea ducând la inovare şi
personalizare; reinventarea modelelor de afaceri – toate acestea sunt elementele-cadru ale
dezvoltării societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere.
Contrar unor păreri, conceptul de economie bazată pe cunoaştere nu face neapărat
referire la tehnologiile de vârf sau la tehnologia informaţională. Economia cunoaşterii
utilizează cunoaşterea ca pe un motor principal de creştere economică: cunoaşterea este
acumulată, creată, diseminată şi folosită eficient pentru a spori dezvoltarea economică.
Menirea acestei economii este aceea de a încuraja creativitatea nu numai în cadrul
domeniilor creative, ci în cadrul întregii economii, de a încuraja întreaga economie să fie
creativă. De exemplu, aplicarea unor noi tehnici în domeniul agriculturii de subzistenţă
poate duce la creşterea semnificativă a rezultatelor, iar utilizarea serviciilor logistice
moderne poate permite sectoarelor tradiţionale ale meşteşugurilor să servească pieţe mai
mari decât într-o perioadă anterioară. Aşadar, o economie poate face tranziţia către o
economie bazată pe cunoaştere prin utilizarea consecventă şi crearea de cunoaştere într-un
amplu proces de dezvoltare economică. Firma de consultanţă McKinsey consideră că
modalităţile tradiţionale de creare de valoare adăugată sunt din ce în ce mai puţin sursă de
avantaj competitiv – este vorba despre activităţile transformaţionale – extragere de materii
prime şi transformarea lor în produse finite şi activităţile tranzacţionale – vânzarea cu
amănuntul şi transportul(4). În schimb, interactivitatea tacită trebuie să fie preponderentă,
luând formele expertizei în rezolvarea problemelor şi comunicării ideilor complexe.
Revenind la explicarea termenului de domenii creative, trebuie să adăugăm că
există şi termenul de domenii culturale, termen preferat îndeosebi de spaţiul de expresie
francofon pentru a desemna aceleaşi domenii. Totuşi, între cei doi termeni există o relaţie de
incluziune în sensul că termenul de domeniu creativ – care cuprinde în fapt toate domeniile
mai sus menţionate – include semantica termenului de domeniu cultural, care se referă mai
precis la cele dintâi domenii enumerate (arhitectura, muzica, filmul, operele radiodifuzate şi
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televizate, literatura, publicaţiile etc). Cultura, anterior o sferă distinctă a vieţii sociale,
devine, aşadar, un element care pătrunde oriunde în societate, începând de la designul
spaţiilor urbane, birourilor, mijloacelor de transport şi comunicaţie până la designul
vestimentar, care reflectă identitatea unei persoane, strategiile corporaţiilor şi comerţul
electronic (Flew, 2002, p. 2).
Domeniile creative au început să se dezvolte în special datorită flexibilităţii sporite
a producţiei (precum producţia de serie mică) indusă de tehnologiile informaţionale şi
comunicaţionale, dar şi comportamentului specializat al consumatorilor care doresc să
folosească bunuri pentru a-şi construi o identitate proprie(5). Aceste două elemente generează
producţie cu înaltă încărcătură semiotică, în contextul digitalizării şi globalizării. În acest
context, trebuie remarcat faptul că, dacă marea parte a producţiei industriale tradiţionale
provine din ţări precum India şi China (6), lumea occidentală creează majoritatea produselor
ce aparţin domeniilor creative. Singura excepţie o reprezintă tandemul produselor jocuri
video-Internet, care provine în egală măsură de pe cele trei continente: Europa, Asia şi
America.
Pe de altă parte, există şi noţiunea de turism cultural, care vizează exploatarea unor
monumente istorice şi bunuri culturale muzeale prin diverse mijloace de genul: lucrărilor,
fotografiilor, filmelor, CD-ROM-urilor, replicilor după bunurile culturale etc. Punctul
comun al acestor domenii creative este acela că toate au la bază crearea şi exploatarea
drepturilor de autor, a produselor de proprietate intelectuală, de unde statutul de opere, şi nu
proprietatea industrială aşa cum este cazul invenţiilor. Drepturile de proprietate intelectuală,
împreună cu brevetele, reprezintă moneda de schimb în era informaţională. De asemenea,
aceste domenii pot oferi servicii creative business-to-business, precum publicitatea. Chris
Smith lua în calcul, de asemenea, legăturile economice strânse ale unor domenii precum:
turismul, muzeele şi galeriile, patrimoniul şi sportul. Economia creativă foloseşte talentul
drept materia sa primă – talentul de a avea idei noi şi originale şi de a transforma aceste idei
în capital economic şi în produse (Wikipedia).
Teoria economică distinge clar între situaţia proprietăţii intelectuale şi cea a
proprietăţii tangibile. Consumul de proprietate tangibilă creează rivalitate. De exemplu,
odată mâncat de cineva, un măr nu mai poate fi mâncat şi de altcineva; dacă o persoană
foloseşte un teren pentru a construi o casă în acel loc, acea suprafaţă devine indisponibilă
pentru ceilalţi (tragedy of commons). Subiecţii proprietăţii intelectuale nu împărtăşesc
această trăsătură de rivalitate. De exemplu, un număr nedefinit de copii poate fi făcut după o
carte, fără a interfera cu drepturile de proprietate; nonrivalitatea şi nonexcluziunea se
combină pentru a face din acestea bunuri publice susceptible problemei free rider (7). Una
dintre motivaţiile pentru proprietatea intelectuală rezidă tocmai în efectele stimulatoare
pentru a rezolva sau lupta împotriva problemei free rider. În absenţa unei dotări obţinute din
drepturile exclusive, nu ar exista un stimulent financiar direct pentru ca noi invenţii sau
lucrări să fie create.
Adesea, fenomenul de free riding duce la sporirea cunoştinţelor şi abilităţilor
celorlalţi (beneficiarilor). Din punctul de vedere al producătorilor, acest fenomen scurtează
ciclurile tehnologice, precum şi viaţa produselor. A fi primul pe piaţă reprezintă un avantaj
major, dar persoanele sau firmele inovatoare au un scurt timp la dispoziţie pentru a lansa
noul produs – înainte ca ceilalţi să înceapă deja să îl concureze. Părerile economiştilor sunt
aşadar împăţite: unii consideră că orice constrângere asupra ideilor împiedică creativitatea şi
încetineşte dezvoltarea economică; alţii consideră că monopolul este necesar pentru a
răsplăti inovarea şi pentru a aloca mai bine resursele.
În această privinţă, Linus Torvalds, creatorul Linux-ului, nu a pus nicio restricţie
asupra codului care se constituie în principalele elemente de design ale programului său.
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Nici cei care au creat GNU (sistemul de operare care foloseşte Linux) nu au impus astfel de
restricţii. Aceştia au cedat acest cod în mod liber din două considerente: întâi de toate, moral
ar fi ca nimeni să nu posede codul calculatorului; în al doilea rând, există explicaţii de ordin
economic şi intelectual conform cărora proprietatea privată asupra acestuia frânează
creşterea. În viziunea lui Torvalds, persoana care vrea să posede codul este asemenea celui
care, odată ce a inventat presa, vrea să aibă proprietate şi asupra literelor, astfel încât cei care
vor să le utilizeze pentru a scrie cuvinte sau propoziţii să îi ceară permisiunea.
Cei care pledează în favoarea open-source-ului au păreri diferite în privinţa a cât
de departe se poate merge cu acesta. Aceştia sunt de acord în privinţa codului, care trebuie
să rămână pentru totdeauna în domeniul public şi că acesta poate fi comercializat – multe
companii vând pachete Linux. Richard Stallman, creatorul GNU şi liderul Free Software
Foundation, consideră că, în niciun caz, codul nu trebuie privatizat. Acesta a pus bazele unei
Licenţe Publice Generale – General Public Licence (GPL) – care funcţionează ca o licenţă
de copyright sub Convenţia de la Berna şi plasează programul în domeniul public
întotdeauna. Acesta poartă denumirea de copyleft, deoarece este opusul lui copyright. În loc
să restrângă modurile în care oamenii pot folosi codul, copyleft facilitează acestă utilizare
(Howkins, 2001, p. 187).
Aşa cum spunea Eric von Hippel în cartea sa Democratizing Innovation, această
sintagmă semnifică abilitatea utilizatorilor de a dezvolta servicii şi produse prin inovare
pentru ei înşişi. Utilizatorii inovativi produc, astfel, ceea ce au nevoie aproximativ când au
nevoie, nemaitrebuind să depindă de companii, care joacă rolul unor agenţi imperfecţi. Mai
mult, utilizatorii individuali nu trebuie să dezvolte singuri tot ceea ce necesită, pentru că pot
beneficia de inovări dezvoltate de alţii şi împărtăşite în mod liber.
Însă, aşa cum o demonstrează Wikipedia sau free software-ul, există produse
creative lipsite de stimulente financiare directe. Mai mult, multe opere importante au fost
create cu mult înainte ca drepturile de autor să fi fost inventate. Se poate spune, însă, că
multe invenţii au apărut după ce regimul brevetelor a luat fiinţă. De asemnea, se poate
afirma că multe brevete au fost reglementate pe măsură ce influenţa şi interesele industriale
au crescut. Statutul proprietăţii intelectuale este încă disputat de diverşi comentatori din
India, China şi alte naţiuni în dezvoltare. Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie sunt
singurele ţări care beneficiază în mod consistent de o balanţă netă de plăţi pozitivă din
proprietatea intelectuală şi se numără printre suporterii sistemelor de proprietate intelectuală.
Oamenii sunt homo creator, dar creativitatea nu conduce întotdeauna la un produs
creativ. Ecuaţia creativă include numai produsele creative, nu şi creativitatea, diferenţiind
între un produs creativ şi o tranzacţie. Aceasta susţine că economia creativă (EC) este
echivalentă cu valoarea produselor creative (PC) multiplicată cu numărul tranzacţiilor (T);
aşadar, EC=PCxT. Fiecare tranzacţie poate avea două valori complementare: valoarea
intangibilului(8), a proprietăţii intelectuale şi valoarea platformei fizice. Această economie
creativă acoperă o gamă largă de ramuri, iar câştigurile obţinute ating valori semnificative.
Creativitatea în sine nu poate fi cunatificată. Numărul produselor creative poate fi
cuantificat, dar mulţimea acestor produse şi confidenţialitatea multor comercianţi pot
îngreuna procesul de analiză precisă (Howkins, 2001, pp. xi-xiv).
Termenul de domenii creative a fost iniţial folosit pentru a integra sectoarele în care
inputurile intangibile creative adaugă valoare economică şi socială economiei Marii Britanii (9).
Odată adoptat acest cadru de referinţă, reiese clar rolul culturii în dezvoltarea economiei.
Conform Creative Industries Task Force, domeniile creative prezintă următoarele patru
caracteristici:
– implică activităţi care îşi au originea în creativitatea individuală, abilităţi şi
talent;
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– au potenţial de creare de bogăţie şi joburi, prin generarea şi exploatarea
drepturilor de proprietate intelectuală;
– au inputuri intangibile creative care adaugă mai multă valoare economică şi
socială decât cea adaugată în cadrul unui proces de fabricaţie tradiţional;
– cuprind şi unesc domeniile culturale tradiţionale (precum artele scenei) cu
domeniile culturale şi comunicarea infointensivă ale noii economii (10, 11).
În tabelul de mai jos sunt descrise principalele tipuri de valoare pe care le conţine
un produs creativ sau o operă de artă în cazul domeniilor creative sau culturale. Trebuie
menţionat că formele de operă de artă nu mai sunt limitate doar la produsele tradiţionale, ci
se pot regăsi şi printre produsele software sau jocurile de calculator, de exemplu.
Tabelul 1
Valoarea expresivă a domeniilor creative
Valoarea estetică – valoarea care reflectă frumuseţea, armonia şi forma, precum şi alte caracteristici estetice.
Valoarea spirituală – poate fi atât seculară, cât şi religioasă – căutarea de sensuri spirituale împărtăşite de toţi
oamenii. Beneficiile ce derivă din valoarea spirituală includ înţelegerea, intuiţia şi conştiinţa.
Valoarea socială – un aspect important al operelor de artă este capacitatea acestora de a crea relaţii între
oameni care altfel ar fi separaţi. Iluminează societatea în care trăim şi creează contextul în care relaţiile şi
identităţile pot prospera.
Valoarea istorică – în parte, importanţa produselor artistice este aceea că oferă un instantaneu unic al
condiţiilor de la momentul creării şi oferă, în schimb, claritate şi sensul continuităţii cu prezentul.
Valoarea simbolică – obiectele expresive sunt depozitare de înţelesuri. Valoarea simbolică a unei opere va
consta în înţelesul transmis de către operă şi valoarea sa pentru consumator.
Valoarea autenticităţii – aceasta subliniază faptul că opera de artă este reală, originală şi unică.
Sursa: The Work Foundation, Staying Ahead: the Economic Performance of the UK’s Creative
Industries, DCMS, iunie 2007; Chapter 4, p. 97 (Prof. David Throsby).

Raportul Work Foundation, prezidat de Departamentul pentru Cultură, Media şi
Sport (DCMS), bazat pe cele 13 sectoare de domenii creative, sugerează că există opt
elemente de succes pentru economia creativă, pe care orice politică viitoare trebuie să le ia
în calcul. Acestea includ, conform raportului IPA welcomes report on economic vitality of
Britain’s creative industries din 28 iunie 2007:
– cererea – consumatorii experimentează produsele creative prin cererea
manifestată;
– diversitatea crescândă. Diversitatea trebuie să răspundă unor cerinţe de ordin:
etnic, de gen, de vârstă şi religie, precum şi unor cerinţe de ordin cognitiv,
generând competiţie. Scott Page detaliază această dimensiune cognitivă în: a.
Cogniţia unor perspective diferite – moduri de reprezentare a lumii; b.
Interpretări diferite – moduri de categorizare a perspectivelor; c. Diversitate
euristică – moduri de a genera soluţii problemelor; d. Diversitatea modelelor
predictive – moduri de a infera cauze şi efecte (12).
– un câmp de joc relativ uniform. Competiţia este absolut primordială pentru
procesul creativ, pentru că diferenţiază între ideile bune şi cele rele, selectează
noile tehnologii şi promovează productivitatea. Aceasta poate fi creativă, dar şi
distructivă, atunci când ritmul inovării este atât de accelerat, încât produsele deja
existente devin deja învechite înainte de a se culege toate beneficiile scontate.
Rivalitatea dusă la extrem poate spori nesiguranţa, descurajând investiţiile pe
termen lung în inovare;
– educaţie şi abilităţi pentru a asigura echilibrul şi oferta pe masură;
– network-uri pentru a spori capacitatea. Trebuie menţionat că, din ce în ce mai
mult, profesioniştii din domeniile creative lucrează şi în alte domenii. De
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exemplu, în Marea Britanie, 100% din profesioniştii domeniului artă şi antichităţi
lucrează în domeniu, în timp ce numai 40% din profesioniştii în design lucrează
în companii de profil. Acest lucru demonstrează importanţa pe care o capătă
aceste domenii şi în companii tradiţionale sau aparţinând altui profil.
Caracteristici nonpreţ capătă mai multă importanţă pentru firme, precum designul. Pe de altă parte, o firmă nu poate reuşi pe piaţă singură fără a mobiliza resurse
externe, precum: asumarea riscului la comun, accesul la noi pieţe şi tehnologii,
diminuarea timpului dintre momentul elaborării unui produs şi momentul în care
acesta ajunge pe piaţă, punerea în comun a competenţelor complementare,
protejarea drepturilor de proprietate intelectuală şi utilizarea cunoaşterii externe.
Nu în ultimul rând, reţelele pot funcţiona dacă există comunicare, încredere şi
angajament;
– ajutorul sectorului public şi investiţii – domeniile creative nu trebuie văzute în
primul rând ca obiective de finanţare prin subvenţii şi granturi, ci mai degrabă ca
destinaţii de investiţie;
– un regim clar definit şi consolidat pentru drepturile de proprietate intelectuală, în
special în condiţiile în care transferul de documente a devenit un proces facil şi
free-riding-ul este o ameninţare pentru domeniile creative. De altfel, procesul de
free-riding este un cost al economiei creative;
– construcţia unei capacităţi de business mult mai mare.
Într-un raport din 24 octombrie 2007, DCMS vorbeşte despre posibilitatea definirii
domeniilor creative dintr-o altă perspectivă. Aşadar, acest departament propune următoarea
defalcare a domeniilor creative în raport cu locul activităţilor în supply chain:
• Stratul 1 – reprezintă în mod potenţial cele mai creative activităţi care se află în
topul fiecărui supply chain. Acestea includ activităţi precum compoziţia în
industria muzicală, programarea în industria jocurilor pe calculator, scrierea
pentru domeniul publicaţiilor. Acest strat a fost considerat punct de plecare în
definirea domeniilor creative în Marea Britanie;
• Stratul 2 – reprezintă acele activităţi care sprijină în mod direct stratul 1 din
supply chain, incluzând, spre exemplu, activităţi precum castingul în domeniul
artelor scenei, publicarea în domeniul publicaţiilor, activităţi legate de
calculatoare pentru industria software-ului şi a jocurilor pe calculator. Aceste
activităţi transformă activitatea creativă în produse ce pot fi comercializate;
• Stratul 3 – se îndepărtează cu încă un nivel de stratul 1, incluzând acele activităţi
care sprijină primele două straturi descrise deja. Acesta include activităţi precum
manufactura de hardware, care sprijină în mod direct procesul creativ – de
exemplu, producţia camerelor de televiziune sau a oricărui alt element hardware
utilizat în mod direct pentru crearea programelor de televiziune. De asemenea,
poate include şi faza următoare a procesului de producţie, de exemplu legarea
cărţilor în domeniul publicaţiilor şi reproducerea softwareului pentru industria
softwareului şi a jocurilor pentru calculator;
• Stratul 4 – sprijină activităţile incluse în straturile anterior numite. În general,
acesta include, de exemplu, manufactura şi vânzarea angro a materiilor prime –
precum tonerul în industria publicaţiilor – şi manufactura hardware-ului utilizat
în consum în cadrul produselor domeniilor creative, precum televizoarele pentru
industria televiziunii;
• Stratul 5 – reprezintă activităţile cel mai puţin creative din cadrul domeniilor
creative. În marea majoritate a cazurilor, acesta se referă la vânzările retail a
DVD playerelor pentru industria muzicală şi a consolelor pentru industria
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jocurilor pentru calculator. Figura de mai jos este reprezentarea grafică a tuturor
acestor activităţi.
În acest context, se menţionează că activităţile stratului 1 fac absolut obiectul
definiţiei domeniilor creative, însă nu se pot trasa linii clare pentru a defalca aceste activităţi
în totalitate. Mai mult, se sugerează că de la stratul 3 în jos este mai puţin probabil ca
activităţile să fie considerate ca aparţinând domeniilor creative.

Sursa: Frontier Economics, Creative Industry Performance, A Statistical Analysis for the
DCMS, 24 octombrie 2007.
Figura 1 Reprezentarea grafică a activităţilor dintr-un supply chain creativ

Conform raportului Staying Ahead: the Economic Performance of the UK’s
Creative Industries, se recunosc din ce în ce mai mult legăturile dintre creative core (miezul
creativ), creative industries beyond (domeniile creative de dincolo de miezul creativ) şi
creativity in the wider economy (creativitatea în economia în întregimea sa). Miezul creativ
poate fi conceptualizat drept producţia de valoare expresivă creativă pură (pure creative
expressive value). De asemenea, raportul prezintă o clasificare a acestora ce poate fi descrisă
într-o înlănţuire de relaţii de incluziune, după cum urmează:
Domenii creative
Domenii culturale
Domenii şi
activităţi creative
Restul economiei

Sursă: The Work Foundation, Staying Ahead: the Economic Performance of the UK’s Creative
Industries, DCMS, iunie 2007.
Figura 2 Structura economiei creative
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În cadrul aceastei clasificări, domeniile creative din centru reprezintă domeniile
înalt creative, ale căror produse creative comerciale sunt eligibile pentru protecţie a
drepturilor de proprietate intelectuală(13). Apoi urmează domeniile culturale, ce reunesc
activităţi de producţie în masă pentru produsele creative. De asemenea, aceste produse
trebuie protejate prin drepturi de proprietate intelectuală. Al treilea strat reprezintă utilizarea
acestor produse ce exprimă creativitatea, utilizare esenţială pentru performanţa acestor
sectoare. Cât despre restul economiei, acesta exploatează şi beneficiază de produsele
creative prin sectoarele de manufactură şi servicii.
În raportul din 24 octombrie 2007, se analizează domeniile creative din punctul de
vedere al creării de spillovers (beneficii neremunerate) – externalităţi externe firmei, dar
interne pieţei. Autorii DCMS consideră următoarele trei tipuri de posibile externalităţi sau
spillovers:
– externalităţi de cunoaştere (knowledge spillovers), care se traduc prin noile idei
de care beneficiază alte firme, fără ca firma sursă să fie recompensată. De
exemplu, acestea pot fi generate de antreprenorii care activează în domeniul
designului vestimentar, care arată de cele mai multe ori cum se poate face
trecerea de la idee la o afacere de succes şi încurajează alte persoane să urmeze
acelaşi drum, înfiinţându-şi propriile firme;
– externalităţi de produs (product spillovers), generate de noile produse folosite în
beneficiul altor firme, fără ca firma producătoare să fie recompensată. Pornind de
la exemplul de mai sus, aparţinând domeniului design vestimentar, acestea sunt
create de firmele ale căror idei cu potenţial şi uşor de înţeles sunt adaptate şi de
alte firme;
– externalităţi de reţea (network spillovers), constând în beneficiile generate numai
în situaţiile în care firmele se grupează.
Raportul dezvăluie că cea mai interesantă concluzie este aceea că numeroase
domenii creative au capacitatea de a genera cel de-al treilea tip de externalităţi, network
spillovers, atrăgând alte firme şi alţi lucrători. De exemplu, locul unde activează anumite
firme aparţinând artelor scenei vor înfrumuseţa locul respectiv pentru a face mai atractiv
mediul înconjurător; mai apoi, acest loc va atrage multe persoane şi firme. De asemenea,
spillover-urile sunt elemente care sunt generate fie în cadrul unei pieţe – intra-market
spillovers, fie între pieţe – inter-market spillovers(14). Pentru cel din urmă tip de externalitate,
înlănţuirea este următoarea:
Ideea nouă (cunoaştere) Æ Scrierea ideii (cunoaştere codificată)
Æ Înglobarea ideii în produse prototip (cunoaştere codificată)
ÆExistenţa în minţile persoanelor care au lucrat la proiectul
respectiv (cunoaştere tacită/sticky knowledge sau tacit knowledge,
aşa cum o numea von Hippel).
Inter-market knowledge spillovers se pot crea de la care angajaţii părăsesc un
domeniu în favoarea altuia (transfer de cunoaştere tacită) sau de la angajaţii firmelor din alte
sectoare care află despre aceste idei în jurnale sau articole (transferul cunoaşterii codificate).
În acest caz, se poate vorbi despre job mobility spillovers, atunci când profesioniştii aduc
beneficii altor sectoare din economie la schimbarea locului de muncă. Un alt tip de beneficiu
neremunerat este acela al cererii (demand spillover) – firmele ce acţionează în domeniile
creative generează astfel de beneficii pentru produse complementare aparţinând altor
domenii. Consecinţele pozitive ale externalităţilor sunt atât pentru firmele beneficiare, care
îşi pot mări profiturile cât şi pentru consumatori.
Conform lui Richard Caves, domeniile creative au anumite elemente comune:
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– cererea pentru produse creative este nesigură, deoarece produsele sunt
experimentale, iar cumpărătorii nu au informaţii disponibile a priori (15); de
asemenea, satisfacţia obţinută este subiectivă şi intangibilă. Cosumatorii au
devenit mai bogaţi şi mai bine educaţi, dezvoltându-şi gustul pentru produse
individualizate, iar consumul experimental de produse individualizate poate fi
explicat în mare parte de preţurile în scădere şi de cererea inelastică pentru
produsele de bază dintr-o gospodărie. Pe măsura creşterii veniturilor, o mai mare
proporţie a fost alocată achiziţionării bunurilor şi serviciilor sofisticate şi
individualizate. Cererea pentru aceste produse prezintă mai degrabă o utilitate
maginală crescătoare, spre deosebire de bunurile tradiţionale, ce prezintă o
utilitate marginală descrescătoare, saturaţie exprimată prin cea de-a doua lege a
lui Gossen. Pe lângă individualizarea produselor, s-a accelerat şi ritmul de
îmbunătăţire a calităţii acestora (16).
– devin viabile din punct de vedere economic datorită unor domenii precum
contabilitatea şi marketingul(17). Totuşi, există şi proiecte care eşuează, iar
costurile nu mai pot fi recuperate (sunk costs). În alte cazuri, accentul pus pe
calitate poate duce la o escaladare a costurilor tocmai pentru ca un anumit produs
să se diferenţieze net de altele (cost escalation).
– natura colectivă a producţiei creative, nevoia de a dezvolta şi menţine echipe
creative cu diverse abilităţi;
– varietatea imensă a produselor creative. Domeniile creative sunt într-o continuă
anticipare şi formare a pieţei;
– abilităţi diferenţiate vertical (18);
– nevoia de a coordona diverse activităţi creative într-un orizont de timp scurt sau
finit;
– caracterul durabil al multor produse culturale şi capacitatea producătorilor de a se
bucura de beneficii o perioadă îndelungată după „producţie”.
Riscul şi incertitudinea generate în cadrul domeniilor creative duc la organizarea
industrială a acestora prin diverse activităţi şi constituirea unor bresle şi asociaţii,
reglementări legale de protecţie a producătorilor creativi, pregătirea de personal auxiliar
precum intermediarii, galeriştii, agenţii şi finanţarea de către stat a unor domenii. Se
consideră, însă, că organizarea şi centralizarea excesivă a proceselor decizionale pot aduce
prejudicii creativităţii (19).
Totuşi, firmele activând în domeniile creative sunt şi rămân de cele mai multe ori de
mici dimensiuni pentru că nu îşi pot însuşi această organizare industrială şi nu pot depăşi
faza de start-up. Adesea, întreprinderile mici şi mijlocii se confruntă cu probleme de genul
educaţiei în management, accesul insuficient la informaţii, reţele slab dezvoltate. Alteori,
natura însăşi a acestor firme face ca acestea să opereze optim la dimensiuni mici, pe
pieţe-nişă – de exemplu, în industria designului vestimentar. Pe aceste tipuri de piaţă,
produsele sunt personalizate, iar producţia în masă, indusă de o companie mare, nu ar putea
satisface cerinţele pieţei. Produsele cu costuri mai mici în acest domeniu, de exemplu cu
provenienţa China, vor răspunde altor segmente ale pieţei; adesea clientela nu doreşte ca
aceste produse să fie disponibile în cantităţi mari. De aceea, organizarea poate să nu fie
precum cea din economia tradiţională, ci mai degrabă practicile de lucru se pot axa pe
proiecte individuale sau angajare pe termen scurt. De unde flexibilitatea sporită a acestor
domenii, în ciuda lipsei de satisfacţie resimţită din pricina instabilităţii şi a programului
neregulat.
Aceste aspecte se regăsesc sub denumirea de organisation knowledge spillovers.
Acestea, împreună cu innovation knowledge spillovers şi entrepreneurial knowledge
spillovers formează knowledge spillovers.
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În plus, domeniile creative nu se pot dezvolta fără existenţa unui cadru complex
care să îi ofere toate premisele succesului. Acest cadru poate fi reprezentat de patru elemente
generale, în componenţa cărora pot exista numeroase articole (Brisbane’s Creative
Industries, 2003:, p. 9):
– infrastructură (obiecte fizice precum: clădiri, studiouri, birouri, dispozitive
tehnice, telecomunicaţii, echipament de producţie etc.);
– legături (canale de distribuţie etc.);
– inputuri (abilităţi umane precum: proprietate intelectuală, abilităţi conceptuale şi
de planificare – preproducţie – şi abilităţi tehnice);
– pieţe.
Există două explicaţii pentru faptul că marea parte a firmelor din domeniul creativ
sunt firme mici (entrepreneurial knowledge spillovers): fie rata de creare a acestor firme
(antreprenoriatul) este mai mare decât în alte sectoare ale economiei, fie aceste firme mici
întâmpină probleme în a se dezvolta mai departe de acest stadiu de start-up (20). În schimb,
domeniile creative pot avea externalităţi pozitive prin diseminarea inovaţiei în întreaga
economie (innovation knowledge spillovers). De asemnea, în cadrul acestor beneficii
neremunerate se poate vorbi despre experiential knowledge spillovers (experienţa trăită de
client în relaţia cu organizaţia) şi interdisciplinary knowledge spillovers (lucru
interdisciplinar cu firme din economie).
Externalităţile de produs pot fi de două tipuri: complementare şi diferenţiate
(complementary product spillovers şi differentiated product spillovers). Cele complementare
pot duce la creşterea cererii pentru produse în alte domenii. Cele diferenţiate se referă la
faptul că firme exterioare domeniilor creative pot adapta un produs al domeniilor creative
pentru a-şi putea creşte vânzările în propria industrie.
Împreună, externalităţile pozitive de cunoaştere şi de reţea pot fi surprinse astfel:
market expanding spillovers – se pot crea sau extinde pieţe pentru produse complementare şi
market making spillovers – produsele noi şi creative pot crea noi pieţe pentru produse.
În cele din urmă, în privinţa externalităţilor de reţea, acestea pot fi împărţite în
externalităţi-aglomerări şi externalităţi cluster (agglomeration spillovers şi cluster
spillovers). Cele dintâi reprezintă beneficii pe care alte firme le vor avea atunci când decid
să se amplaseze în apropierea grupului de firme din domeniul creativ. Cele de-al doilea gen
sunt rezultatul firmelor aflate în apropiere care interacţionează în mod regulat, însă informal.
Aceste interacţiuni duc la apariţia unor avantaje pentru toate firmele din cluster. Este foarte
puţin probabil ca firmele din domeniile creative să interacţioneze cu firme din restul
economiei, deoarece ele interacţionează pe baza unor interese comune, partajate – de
exemplu clientelă comună sau tehnologie. Clusterele se formează, aşadar, în cadrul unui
acelaşi supply chain sau dacă operează într-o aceeaşi industrie.
Economia creativă îmbină creativitatea cu spiritul comercial şi cercetarea.
Dezvoltarea domeniilor creative este legată în mod direct de dinamica noii economii, care
devine informaţională, globală şi în reţea (Castells, 2000, pp. 5-24). Aceasta se bazează pe
cunoaştere în sensul proprietăţii intelectuale şi contribuie la bunăstarea unei naţiuni. Dacă
înainte domeniile culturale nu erau surse consistente de venituri şi de creştere economică, în
ultimele decenii acestea au dus la revigorarea multor regiuni din Europa, acolo unde
domeniile tradiţionale dispăruseră şi lăsaseră în urmă un peisaj dezolant cu o societate aflată
în colaps. Este cazul conglomeratului urban Newcastle-Gateshead din Marea Britanie, fostă
regiune minieră, care în momentul de faţă înfloreşte datorită dezvoltării domeniilor creative,
iar exemple se pot oferi din mai multe zone geografice în acest sens. S-a demonstrat astfel că
aceste domenii creative au un rol major în orice societate, prin incluziunea socială,
regenerarea urbană şi motivarea personală pe care le generează. Acum două sute de ani, se
considera că arta şi cultura, deşi aveau merite intrinseci, nu constituiau decât activităţi
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neproductive. Gateshead şi Glasgow au plasat domeniile creative şi activităţile culturale în
centrul strategiilor lor de dezvoltare.
Sondajul efectuat în cadrul studiului Americans for the Arts arată că oraşul
Portsmouth, Virginia, cu o populaţie de sub 50.000 de locuitori, este comparabil din punct
de vedere economic cu oraşele de peste 100.000 de locuitori tocmai datorită ponderii pe care
o reprezintă organizaţiile culturale şi de artă. În plus, s-a constatat că persoanele nerezidente
cheltuiesc în medie aproximativ 31 de dolari SUA la fiecare eveniment cultural, în
comparaţie cu 20 USD cheltuiţi de persoanele rezidente. Existenţa ofertei de astfel de
manifestări culturale face din acest oraş o destinaţie turistică. Este de menţionat faptul ca
66% din cei care iau parte la evenimente culturale sunt persoane nerezidente. Concluzia
studiului este că, din ce în ce mai mult, comunităţile recunosc domeniile creative, ceea ce,
istoric vorbind, nu s-a întâmplat la scară largă. Renaşterea unui oraş sau a unei regiuni,
întocmai ca şi în cazul prezentat în paragraful anterior, poate avea loc datorită artelor şi
revitalizării culturale. Totuşi, conform Preşedintelui Art-Speak, Russ Grazier Jr., există şi o
condiţionare inversă: într-o economie puternică, în care comunitatea investeşte masiv,
organizaţiile culturale înfloresc. La rândul lor, aceste organizaţii culturale creează bunăstare,
transformă oraşul într-o destinaţie şi creează şi alte oportunităţi de afaceri.
Autori precum John Howkins au estimat că, la nivelul anului 2000, economia
creativă deţinea circa 7% din economia mondială. Cifre similare au fost obţinute de către
experţi ai Băncii Mondiale, care au făcut evaluări independente pentru aceeaşi perioadă.
Economia creativă se află pe trend crescător înregistrând în medie o rată de creştere de 5 %
pe plan mondial, cu valori sensibil mai mari pentru SUA (14%) şi Regatul Unit al Marii
Britanii (12%).
Raportul DCMS al Marii Britanii din data de 24 octombrie 2007 relevă faptul că în
anul 2004 domeniile creative reprezentau 7,3% din valoarea adăugată brută a regatului,
evoluând cu o rată de 5% din 1997 până în anul 2004, spre deosebire de restul domeniilor
economice, a căror rată medie de creştere a fost de 3%. Însă, acelaşi raport evidenţiază
faptul că, pentru anumite domenii, creşterea poate fi mai accentuată. Astfel, domeniul cu
evoluţia cea mai rapidă a fost acela al softwareului şi al jocurilor de calculator. Rata acestui
domeniu a fost de 9% în medie (în comparaţie cu media domeniilor creative, de 5%), iar
contribuţia la valoarea adăugată brută a fost de 36%.
Note
(1) Termenul a fost vehiculat pentru prima dată în 1997, însă contextual nu s-a dorit a fi unul
de promovare a domeniilor creative. Mai degrabă guvernul britanic a dorit să realizeze un
rebranding al acestor domenii în Marea Britanie.
(2) Acestă listă aparţine UK Creative Industries Task Force. Aceasta este orientativă şi nu
are caracter obligatoriu pentru toate economiile lumii. De exemplu clasificarea domeniilor
creative în Australia este următoarea: 1. Patrimoniu (Heritage), 2. Arte (Arts), 3. Sport şi
recreaţie fizică (Sport and Physical Recreation), 4. Alte domenii culturale şi de recreere
(Other Culture and Leisure). Aceste patru diviziuni sunt apoi detaliate în grupuri, iar apoi în
clase.
(3) UK Creative Industries Task Force,1997 citat în Brisbane’s Creative Industries 2003,
QUT Australia.
(4) European Labour Force Survey în The Work Foundation, Staying Ahead: the Economic
Performance of the UK’s Creative Industries, DCMS, iunie 2007, Chapter 3.
(5) Scott Lash şi John Urry au numit acest fenomen “semiotisation of consumption”, iar
Mike Featherstone “aestheticisation of everyday life” în Flew, Terry, Beyond ad hocery:
Defining Creative Industries prezentată la Cultural Sites, Cultural Theory, Cultural Policy,
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The Second International Conference on Cultural Policy Research, Te Papa, Wellington,
New Zealand, 23-26 ianuarie 2002, p. 2.
(6) În China se vorbeşte tot mai des despre tranziţia de la „Made in China” la „Created in China”.
“Made in China” se referă la produsele realizate în companiile multinaţionale localizate în China.
Asupra acestor produse, chinezii nu deţin drepturile de proprietate intelectuală. „Created in China”
se referă la produsele efectiv inventate în China, precum brandurile naţionale care şi-au dezvoltat
propriile produse. Trecerea de la „Made in China” la „Created in China” reprezintă unul dintre
obiectivele cele mai importante ale celui de-al 11-lea plan cincinal. Deşi China a facut primii paşi
către inovarea independentă, tranziţia nu s-a încheiat.
(7) Free riding este acea situaţie în care alte persoane beneficiază de ideile unei persoane
fără a plăti pentru acestea.
(8) Economia creativă este supusă legii randamentelor crescătoare, spre deosebire de economia
ricardiană, supusă randamentelor descrescătoare. Economia creativă implică necesaruri de capital şi
echipamente mult mai reduse; costurile tranzacţionale sunt mai scăzute.
(9) În prezent, investiţiile în intangibile depăşesc investiţiile în active tangibile în Marea
Britanie.
(10) Un aspect interesant care diferenţiază cele două tipuri de domenii culturale este acela că
abordarea tradiţională a culturii şi a artelor reclamă sprijin public în condiţiile existenţei unui
eşec al pieţei, o alocare ineficientă a resurselor. La celălalt pol se află domeniile culturale
bine dezvoltate precum televiziunea, care sunt supuse unei legislaţii specifice tot datorită
unor considerente de eşec al pieţei. Însă, atenţia nu trebuie îndreptată spre alocarea optimă a
resurselor, ci spre identificarea surselor de inovare, spre schimbare.
(11) Noua economie, conform raportului OECD din anul 2000 A NewEconomy? The
Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth, este asocierea dintre
creştere sustenabilă, non-inflaţionistă, investiţii masive în TIC şi restructurarea economiei.
(12) European Labour Force Survey în The Work Foundation, Staying Ahead: the Economic
Performance of the UK’s Creative Industries, DCMS, iunie 2007, Chapter 5
(13) Drepturile de proprietate intelectuală şi-au facut loc şi în lumea digitală, prin
intermediul unor sisteme precum DRM (Digital Rights Management); acest sistem permite
producătorilor să instaureze restricţii de utilizare pe materialul cu drepturi de autor.
(14) Distincţia a fost prima dată făcută în 1996, de A.B. Jaffe, în Economic analysis of
research spillovers implications for the advanced technology program.
(15) După Michael Darby şi Edi Karni, acestea poartă denumirea de „credence goods”, ale căror
caracteristici nu pot fi perfect identificate nici după consum. Louis Levy-Garboua şi Claude
Montmarquette sugerează faptul că pe pieţele culturale, consumatorii nu sunt conştienţi de adevăratele
lor gusturi. Mai mult, acestea se formează printr-un proces nesistematic continuu de învăţăre, prin
experienţe repetate, proces ce poate fi infinit tocmai datorită diversităţii ofertei. Oferta domeniilor
creative, pe de altă parte, nu se bazează întotdeauna pe o bază ştiinţifică sau tehnică bine pusă la punct;
dimpotrivă, procesul de creare şi învăţare devine intuitiv, iterativ şi bazat pe încercări (trial and error)
şi nu analitic şi explicit.
(16) Modul de migrare de la satisfacerea nevoilor de bază la cele elevate a fost explicat atât
de Abraham Maslow, prin escaladarea piramidei nevoilor pe măsură ce nevoile de bază sunt
satisfăcute, trecându-se la nevoi estetice şi de autoîmplinire, cât şi de Ronald Inglehart, care
considera că transformarea se datorează creşterii siguranţei şi prosperităţii economiei de
după război, caracterizată prin dorinţa de a participa şi de autoexprimare. Consumul devine
o formă de expresie de sine, de exercitare a individualităţii, în cadrul careia expresia
artistică, creativă şi culturală sunt esenţiale. Sociologul Giddens consideră că indivizii îşi
exprimă identitatea prin alegerile pe care le fac. Cadrul alegerii este guvernat mai nou de
termenul scurt şi lipsa unor constrângeri, conform Oxford University-Avner Offer.
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(17) În directă legatură şi interferenţă cu reţelele sociale se află practicile emergente din
domeniile creative media precum: jurnalism, publicitate, comunicare marketing şi relaţii
publice. Astfel de practici sunt menite să permită şi să faciliteze adaptarea domeniilor
creative şi, implicit, a claselor creative la noul mediu global, caracterizat printr-o cultură
media participativă în care cultura autentică coexistă cu aşa-numita subcultură internet
(Deuze, Mark, Convergence culture in the creative industries, în International Journal of
Cultural Studies, .2007, 10, pp. 243-263).
(18) Conform lui Richard Caves, ”A list/B list”.
(19) European Labour Force Survey în The Work Foundation, Staying Ahead: the Economic
Performance of the UK’s Creative Industries, DCMS, iunie 2007, Chapter 5, p. 142.
(20) Churn of firms – rata de intrare şi ieşire de pe piaţă a firmelor
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INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA
EUROPEANĂ: BIROCRAŢIE CLASICĂ
SAU GUVERNANŢĂ MULTINIVEL?


Marian NEGOIŢĂ
Lector universitar doctor
Universitatea din California-Davis
Rezumat. Pe durata procesului de negociere, ţările candidate s-au aşteptat ca
Uniunea Europeană să propună modele precise de transformare pe care să le poată urma.
În cazul multor capitole de negociere – ca de exemplu măsuri privind reglementarea
competiţiei sau a mediului – aceste aşteptări s-au dovedit întemeiate. În alte cazuri, însă,
acquis –ul comunitar nu a specificat un model clar. Acesta a fost cazul reglementărilor
privind structurile administrative. În efect, pe durata procesului de accedere la Uniunea
Europeană, două modele diferite de schimbare administrativă au fost propuse. Pe de o
parte, Uniunea Europeană s-a străduit să impună legiferarea unui model al birocraţiei
clasice de tip weberian. Pe de altă parte, aşa cum stidiul de faţă demonstrează, Uniunea
Europeană a contribuit în mod indirect la stabilirea unui alt model care poate fi descris ca
unul al „guvernanţei multinivel”. Acest articol voi descrie şi analiza modelul de guvernanţă
multinivel. Scopul principal al articolului este să arate că existenţa a două modele de
transformare administrativă nu a fost o pură coincidenţă, reflectând procese care au loc în
interiorul Uniunii Europene.
Cuvinte-cheie: modelul european al integrării; guvernanţă regională; analiza
intervenţiei guvernamentale; administraţia publică; economie şi sociologie.
Coduri REL: 20C; 5G; 13C

Introducere
Componenta administrativă a procesului de aderare la Uniunea Europeană a
beneficiat de relativ mai puţină atenţie în comparaţie cu alte capitole de aderare (cele
economice, spre exemplu). Cu toate acestea, integrarea administrativă constituie una dintre
cele mai importante procese ale aderării deoarece succesul celor mai multe politici publice
depinde de felul cum administraţia publică îşi face datoria. Aproape prin definiţie, orice
politică publică – fie ea de natură socială, economică sau culturală – necesită intervenţia
statului. Pe lângă aceasta, aprtenenţa la UE conferă accesul statelor membre la aşa-numitele
fonduri structurale. În consecinţă, capacitatea de a obţine şi cheltui în mod eficient aceste
fonduri devine extrem de importantă. Aşadar, din mai multe puncte de vedere, felul în care
administraţia de stat este organizată este de o importanţă crucială.
Încă de la bun început, organismele europene au realizat că reforma sistemului de
stat post-communist avea să fie un factor cheie pentru succesul procesului de aderare. Cu
toate acestea, sarcina de a reforma acest sistem nu s-a dovedit a fi uşoară. Politica oficială a
UE în această privinţă a fost de a transforma statul post-comunist într-o birocraţie
independentă şi apolitică, caracterizată prin separarea dintre administraţie şi politică, criterii
meritocratice de recrutare şi promovare şi un grad ridicat de profesionalizare (Evans, 1995,
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Hood, 1995). Cu toate acestea, până în momentul de faţă rezultatele acestei politici a UE
sunt nesatisfăcătoare, în special în privinţa depolitizării (Meyer-Sahling, 2004). Majoritatea
birocraţiilor din estul Europei au opus rezistenţă la adresa acestei politici a UE, continuând
tradiţii adânc înrădăcinate caracterizate prin politizare şi corupţie.
Dificultăţile întâmpinate de strategia oficială a UE nu au însemnat, totuşi, că UE nu
a exercitat influenţe pozitive asupra administraţiilor publice din Europa de Est. Aceste
influenţe au fost puternice şi semnificative. Cu toate acestea, aşa cum studiul de faţă va
arăta, schimbările pe care integrarea în UE le-a exercitat asupra aparatului de stat au fost în
mare măsură indirecte şi au depins într-o mare măsură de nivelul de implicare al UE. Dacă
analizăm domeniile în care UE a avut o implicare directă asupra administraţiei, modelul
implicit de reformă a administraţiei a diferit destul de radical de politica oficială a UE. În loc
de un model al birocraţiei clasice, ceea ce a rezultat a fost un model caracterizabil ca
„guvernanţă multinivel”. Acest nou tip de structură administrativă se bazează pe trei
elemente. Un prim element îl constituie încercarea de a face serviciile publice mai eficiente
prin încorporarea unor principii importate din managementul economic. O a doua
componentă a noului sistem este descentralizarea funcţiilor administrative la nivelul
judeţelor şi localităţilor. A treia caracteristică a modelului a constituit-o încercarea de a
remedia fragmentarea produsă de descentralizare prin apariţia unor standarde de
reglementare a calităţii serviciilor.
În urma unei analize atente, acest aparent paradox poate fi explicat. Uniunea
Europeană este aproape prin definiţie caracterizată de către modelul administrativ
multinivel. Din cauza capacităţii sale limitate de a exercita control direct asupra statelor
membre, UE nu are posibilitatea de a aplica politici şi trebuie să recurgă la mecanisme
intermediare de control (Moran, 2002). Cu toate că obiectivul UE a fost să transforme
aparatele administrative ale ţărilor candidate în birocraţii depolitizate şi meritocratice,
interacţiunea cu organismele UE este de natură să genereze schimbări care nu corespund
acestui model. Spre exemplu, accesul la fondurile structurale oferite de UE obligă ţările
candidate să iniţieze procese de descentralizare şi regionalizare. Principiul subsidiarităţii
favorizat de către multe state membre ale UE, conform căruia comunităţile locale trebuie să
fie cele mai importante organisme ale administraţiei, este de asemenea de natură să producă
descentralizare teritorială.
Studiul de faţă va examina un sector al politicilor publice – protecţia copilului – în
cazul căruia influenţele exercitate de UE au fost semnificative şi profunde. Examinarea
traiectoriei acestui sector ne oferă indicii importante asupra roluli real jucat de UE în
schimbarea administraţiei publice româneşti.
Studiu de caz: protecţia copilului
Primii ani postrevoluţionari
Ca şi alte ţări din fostul bloc comunist, sistemul românesc de protecţie a copilului a
manifestat o tendinţă puternică de instituţionalizare. Peste 90% din copiii aflaţi în îngrijirea
statului se aflau în instituţii. Autorităţile au condus o politică sistematică de promovare a
instituţionalizării, încurajând familiile în dificultate să-şi trimită copiii în instituţii pe durate
nelimitate. Adopţiile şi asistenţii maternali au fost sistematic descurajate (Zamfir, 1997).
Reforma sistemului de protecţie a copilului a avut două componente principale.
Prima componentă a fost dezinstituţionalizarea şi plasarea copiilor într-un mediu familial,
fie prin integrarea copiilor în propriile lor familii, fie prin metode alternative cum ar fi
asistenţii maternali sau case de tip familial. Celaltă componentă majoră a reformei a fost
restructurarea sistemului administrativ urmând principiile descentralizării şi selecţiei
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competitive de servicii, urmate de un proces de reglementare bazat pe standarde de calitate
şi licenţiere.
La scurt timp după revoluţie, mediile internaţionale şi româneşti au descoperit
situaţia dezastruoasă din instituţiile româneşti de protecţie a copilului. Imagini cu copii
bolnavi şi supuşi unor rele tratamente au făcut înconjurul lumii şi au provocat o reacţie
internaţională de proporţii. Multe organizaţii nonguvernamentale şi câteva organizaţii
internaţionale importante (în special UNICEF) s-au implicat în încercarea de a remedia
această situaţie (Zamfir, 1997). Până în 1994, nu mai puţin de 400 ONG-uri erau în evidenţa
guvernului, dar numărulu lor era probabil mult mai mare dat fiind că multe organizaţii nu
contactau autorităţile (Roth, 1999).
Prima schimbare instituţională majoră în domeniul protecţiei copilului s-a produs în
1993 odată cu formarea Comitetului Naţional de Protecţie a Copilului (CNPC). Această
structură de stat a fost iniţiată, cel puţin în parte, la insistenţele Comisiei Europene. La
sugestia Comisiei, CNPC a fost creat ca un organism interministerial cu responsabilităţi în
coordonarea asistenţei umanitare şi reformelor instituţionale, deşi accentul a căzut din ce în
ce mai mult pe al doilea aspect. CNPC era subordonat direct prim-ministrului şi nu avea un
buget separat, dar avea acces la un fond special pentru reformă.
Majoritatea reprezentanţilor societăţii civile şi ai instituţiilor internaţionale îşi
doreau un proces rapid de dezinstituţionalizare. CNPC nu a putut însă îndeplini aceste
dorinţe deoarece activitatea sa a fost îngreunată de dificultăţi interne şi externe. Pe plan
intern, CNPC a întâmpinat dificultăţi în a lua decizii deoarece diversele ministere din
componenţa sa îşi schimbau foarte des reprezentanţii, afectând astfel continuitatea
şedinţelor. În plan extern, relaţia CNPC cu alte ministere era tensionată. Cu toate că
trimiteau reprezentanţi la şedinţele CNPC, ministerele care aveau responsabilităţi în
domeniul protecţiei copilului – ministerele sănătatăţii, muncii şi educaţiei – se simţeau
ameninţate de către CNPC, temându-se că acest organism intenţionează să le preia
responsabilităţile din domeniu.
Reforma din 1997
La scurt timp după debutul negocierilor de aderare, UE a amplificat presiunile
vizând reforma sistemului de protecţie a copilului. De data aceasta, presiunile s-au dovedit
mult mai eficiente deoarece Comisia Europeană putea dispune sancţiuni severe în cazul
nerespectării recomandărilor sale. În ianurie 1997, Departamentul Pentru Protecţia Copilului
(DPC), o nouă structură centrală, avea să înlocuiască vechiul CNPC.
Noul departament înceta să fie o structură interministerială, aşa cum fusese CNPC.
DPC a fost gândit de la bun început ca o entitate de sine stătătoare având propriii angajaţi. În
iunie 1997, noul lider al DPC a propus guvernului două ordonanţe de urgenţă – numărul 25
şi 26 – care au fost aprobate (Guvernul, 1997). Aceste două ordonanţe au reconfigurat
fundamental structura sistemului de protecţie socială a copiilor în dificultate. Prin Ordonanţa
26, toate intituţiile de protecţie a copilului aflate în jurisdicţia ministerelor muncii, sănătăţii
şi educaţiei au fost trecute în subordinea noilor constituite Departamente Judeţene Pentru
Protecţia Copilului (DJPC). Noile departamente judeţene erau gândite ca organe executive
locale direct subordonate consiliilor judeţene. DJPC au fost însărcinate cu administrarea
instituţiilor existente la acea dată, precum şi iniţierea reformei constând în dezinstituţionalizare şi crearea de servicii alternative.
Unul din aspectele cele mai semnificative ale reformei iniţiate în 1997 a fost
caracterul puternic descentralizat al structurii de stat formate la acea dată. În loc de o
structură cu un centru puternic şi filiale judeţene subordonate, DJPC-urile s-au format ca
entităţi independente, controlate direct numai de către Consiliile Judeţene. Relaţia dintre
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DJPC-uri şi DPC – agenţia centrală de la Bucureşti – nu era de directă subordonare, ci de
coordonare. În consecinţă, marea noutate a reformei din 1997 era faptul că, pentru prima
oară în istoria post-revoluţionară a României, un întreg sector al statului român era
reorganizat după principiile guvernanţei multinivel.
Perioada 1997-2000
În ciuda numărului mic de angajaţi, Departamentul Pentru Protecţia Copilului avea
aliaţi puternici şi mulţi simpatizanţi în rândul reprezentanţilor societăţii civile. Mulţi
reprezentanţi ONG şi experţi în politicile de protecţie a copilului considerau noua conducere
ca fiind dinamică, energică şi plină de idei, şi au răspuns pozitiv chemării acesteia de a ajuta
procesul reformei. Vreme de mai bine de doi ani, mulţi reprezentanţi ai ONG-urilor şi alţi
experţi au lucrat la sediul DPC fără a fi angajaţi ai instituţiei. De asemenea, Comisia
Europeană a reacţionat foarte pozitiv reformele din 1997.(i)
Cu toate acestea, Ordonanţa nr. 26 avea o deficienţă majoră. Descentralizarea
fiscală pe care a iniţiat-o era complet neconcordantă cu sistemul românesc al finanţelor
publice. La acea dată, sistemul bugetar românesc conferea o preponderenţă aproape absolută
bugetului central în comparaţie cu bugetele locale. Ordonanţa nr. 26 a transferat
responsabilitatea finanţării costisitorului sistem de protecţie a copilului dinspre zona centrală
a executivului – finanţată direct de la buget – către comunităţile locale, ale căror bugete erau
subdimensionate. În scurt timp, autorităţile judeţene au început să se sufoce sub povara noii
responsabilităţi. În 1999, chiar şi fondurile destinate cheltuielilor absolut necesare – cum ar
fi alimentele şi încălzirea – au început să se evapore. Situaţia a devenit atât de problematică
încât Mugur Isărescu, prim-ministrul din acea vreme, a cerut ajutorul Comisiei Europene.
Comisia Europeană a acceptat cererea română pentru sprijin, dar sprijinul pe care
l-a oferit a însemnat un pas înapoi pentru reformă. Executivul european a redirecţionat ceea
ar fi trebuit să constituie un grant PHARE destinat reformei instituţionale, reetichetând
aceste fonduri ca “ajutor umanitar de urgenţă”. În faza următoare, organismele europene au
lansat o investigaţie pentru a analiza situaţia din instituţii. Această inspecţie a cuprins 120 de
centre şi rezultatele ei au fost descurajante: alimentaţia nu corespundea standardelor
guvernamentale, condiţiile din centre au fost considerate nesatisfăcătoare, iar nivelul de
pregătire al personalului a fost evaluat ca redus (OMAS, 1999)ii. Oficialii UE din România
au reacţionat negativ la aflarea cestor veşti. Şeful Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti
declara că UE nu privea cu ochi buni acordarea de sprijin financiar fără rezultate
semnificative (Vlasceanu, 1999). La conferinţa UE de la Helsinki ţinută în acelaşi an,
oficialii UE au anunţat autorităţile române că cererea României de a accede la UE nu va fi
considerată până când problema copiilor abandonaţi nu va fi atacată în mod serios (Dickens,
Groza, 2004). De asemenea, raportul anual de evaluare al Comisiei Europene anunţa tăios că
România era în pericol de a nu îndeplini criteriile politice de aderare dacă criza din protecţia
copilului nu era rezolvată (Commission, 1999).
Consolidarea guvernanţei multinivel (2000-2005)
După 1999, ritmul schimbării sistemului de protecţie a copilului s-a accelerat
simţitor. Ca reacţie la criza fiscală din 1999, din ce în ce mai multe fonduri au început să fie
alocate pentru reforma sistemului, iar agenţia centrală (redenumită între timp Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului) a căpătat o poziţie mai puternică în relaţia
cu autorităţile judeţene. Această poziţie mai puternică s-a datorat rolului decisiv pe care
Autoritatea a început să-l joace în finanţarea reformei, atât ca furnizor direct de fonduri, cât
şi ca intermediar în obţinerea fondurilor europene.
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Prin comasarea celor două surse de finanţare, bugetul agenţiei a crescut
spectaculos. Dacă în 1997 bugetul DPC era de aproximativ 7.6 milioane de euro, în 2001
crescuse de 10 ori, atingând suna de 72 milioane de euro. În 2005, acelaşi buget devenise de
şapte ori mai mare, atingând aproape 400 milioane de euro. În aceste condiţii, ANPDC a
început din 2001 să ofere aşa-numitele Programe de Interes Naţional (PIN) care ofereau bani
pentru reforma instituţională în urma unor concursuri de proiecte. În esenţă, PIN-urile aveau
la bază acelaşi mecanism ca şi sistemul de finanţare prin PHARE. Având la dispoziţie aceste
fonduri considerabile, multe judeţe au putut să îndeplinească obiective importante.
Perioada de după 2000 a înregistrat o altă tendinţă importantă: crearea şi
implementarea standardelor de calitate. Începând din 2000, o suită de ordine elaborate de
către ANPDC au început să reglementeze întreaga gamă se servicii oferite în domeniul
protecţiei copilului. Până în 2005, 22 de ordine fuseseră aprobate pentru tot atâtea tipuri de
servicii. Sfârşitului anului 2005 a confirmat creşterea rolului de reglementare al Autorităţii
prin activitatea de licenţiere. Începând din toamna lui 2005, toţi ofertanţii de servicii în
protecţia copilului trebuie să obţină o licenţă de funcţionare din partea Autorităţii, indiferent
de statutul – public sau privat – al acestor ofertanţi.
Rezultatele reformei din protecţia copilului
Cercurile oficiale consideră reforma din domeniul protecţiei copilului un succes
indiscutabil. În raportul anual din 2005, Comisia Europeană a descris situaţia protecţiei
copilului în termeni laudativi:
„Progresul din domeniul protecţiei copilului a fost considerat de către Grupul
Independent de Experţi în Dreptul Familiei din ţările membre UE drept satisfăcător din
perspectiva celor mai bune practici ale ţărilor membre” (Commission, 2005, p. 17).
Din punctul de vedere al dezinstituţionalizării şi a apariţiei formelor de protecţie
alternative, datele aflate la dispoziţie par să sprijine evaluarea oficială a UE. Dacă în 1989
aproape 90% din copii abandonaţi se aflau în centre rezidenţiale mari de tip comunist, în
2005 această proporţie era de numai 40%, restul de 60% fiind plasaţi în familii sau servicii
alternative (ANPDC, 2005). La sfârşitul anului 2003, din 691 centre rezidenţiale, numai 259
erau încă instituţii de tip vechi (IMAS, 2004, p. 47).
Scăderea numărului de copii instituţionalizaţi a fost acompaniată de o creştere
semnificativă a plasamentului familial sau cvasifamilial. Tabelul de mai jos oferă o descriere
amănunţită a acestui proces:
Proporţia tipurilor de instituţionalizare
Tabelul 1
Numărul de copii aflaţi în
centre publice de
plasament
Numărul de copii aflaţi în
centre private de
plasament
Numărul de copii
protejaţi de familie/rude
Numărul de copii
protejaţi prin asistenţi
maternali

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

79%

77%

69%

53%

61%

52%

44%

38%

33%

33%

0%

0%

0%

6%

4%

5%

6%

7%

7%

7%

21%

23%

30%

36%

29%

33%

37%

39%

41%

41%

0%

0%

1%

5%

6%

10%

13%

16%

19%

19%

Sursa: Proporţii calculate de către autor din datele oferite în ANPDC,, 2005.
Este important de observat că în 1996, în ciuda unor eforturi susţinute, proporţia
copiilor instituţionalizaţi era încă aproape 80%, o proporţie nu foarte diferită de aceea din
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1989. Descreşterea marcată a acestei proporţii după 1996 întăreşte impresia că reforma
iniţiată în 1997 a fost un succes. Un alt succes, fără îndoială, este creşterea proporţiei
copiilor protejaţi prin instituţia asistentului maternal, deoarece asistenţii maternali sunt
consideraţi angajaţi ai Direcţiilor Judeţene, sunt plătiţi de către aceste direcţii şi beneficiază
de programe adecvate de instruire. Cea mai mare parte a asistenţilor maternali profesionişti
au fost angajaţi după 2000, atunci când sprijinul financiar acordat reformei a devenit
semnificativ.
Cu toate acestea, o privire mai atentă dezvăluie câteva probleme care nu apar în
documentele oficiale. Aşa cum tabelul de mai sus indică, aproape 40% din copiii scoşi din
instituţii au fost „reintegraţi” în propria lor familie sau încredinţaţi unor rude. Dacă familiile
cărora li se încredinţează copii din instituţii –majoritatea acestora fiind sărace – nu primesc
un sprijin adecvat, famiile sărace vor continua să îşi plaseze copiii în centre rezidenţiale. Din
nefericire, datele aflate la dispoziţie arată că nivelul de suport material acordat acestor
familii este destul de scăzut. Într-un studiu realizat cu familii ai căror copii fuseseră
reintegraţi (IMAS 2004), numai un sfert din aceste familii au declarat că au beneficiat de
servicii de consiliere, în timp ce jumătate din eşantion a declarat că nu au primit niciun fel
de suport material. În plus, multe familii au declarat că reintegrarea copiilor se produsese
fără ca familiile să fie înştiinţate în prealabil. În cazul încredinţării către rude, situaţia părea
să fie ceva mai bună, 80% din eşantion declarând că au primit sprijin material.
Un alt efect negativ al reformei din protecţia copilului a fost tendinţa de a genera
inegalităţi între judeţe. Modelul competitiv de obţinere a finanţărilor pentru reformă impus
de către UE a tins să ignore diferenţele dintre regiuni şi judeţe şi a creat la rândul lui tensiuni
structurale. Aşa cum am menţionat anterior, alocaţiile normale de la bugetul de stat acoperă
numai cheltuielile zilnice ale centrelor rezidenţiale. În consecinţă, reforma instituţională –
dezinstituţionalizarea şi crearea serviciilor alternative – au fost s-a realizat integral din
fonduri suplimentare acordate competitiv, prin concurs. În competiţia dintre judeţe, multe
dintre ele au fost dezavantajate. Două au fost sursele principale ale acestui dezavantaj:
capacitatea tehnică de a obţine granturi şi diferenţele regionale de dezvoltare economică.
Astfel, pentru a câştiga concursuri de proiecte, Direcţiile Judeţene pentru Protecţia
Copilului trebuiau să avanseze schiţe competitive de proiecte. Această calitate, însă, a depins
de numărul şi calitatea specialiştilor avuţi la dispoziţie. Judeţele posedând mari concentrări
de specialişti, în special judeţele care beneficiază de prezenţa unor centre universitare, au
avut un avantaj considerabil şi au câştigat mai multe proiecte. Diferenţele dintre judeţele
care au beneficiat de valuri succesive de finanţare europeană şi celelalte judeţe sunt
remarcabile. Pe de altă parte, Diecţiile Judeţene aflate în zone cu grad mai ridicat de
dezvoltare economică au beneficiat de mai muilte fonduri deoarece bugetele locale au fost
mai mari, pentru că donaţiile venind din partea sectorului de afaceri au fost mai bogate, dar
şi datorită faptului că cele mai multe ONG-uri sunt plasate în aceste zone. Disparităţile
dintre zonele mai dezvoltate din vestul ţării – spre exemplu Timişoara – şi zonele sudice mai
sărace sunt destul de pronunţate.
Deşi arhitecţii reformei din protecţia copilului nu au perceput aceste inegalităţi ca
pe un fenomen îngrijorător, pe măsură ce implementarea reformei a avansat, inegalităţile
regionale au devenit un domeniu de preocupare pentru Uniunea Europeană. În raportul de
ţară din 2001, Comisia Europeană a pus discrepanţele dintre judeţe pe seama absenţei
standardelor şi a ineficienţei inspecţiilor locale conduse de către ANPDC (Commission,
2002, p. 30). În acelaşi document, Comisia recomanda distribuirea pe plan larg a celor mai
bune practici din protecţia copilului ca soluţie împotriva disparităţilor regionale.
(Commission, 2003, p. 23).
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Concluzie: integrarea în UE şi reforma statului
În urma datelor prezentate în acest studiu, prima concluzie este că Uniunea
Europană a fost unul dintre cei mai importanţi factori în reforma sistemului de protecţie a
copilului. UE a exercitat influenţe puternice prin intermediul presiunilor politice şi al
finanţărilor. Cu toate acestea, rezultatul reformei în plan adminisrativ a diferit semnificativ
de politica oficială a UE. În loc de birocraţie de tip clasic weberian, rezultatul reformei a fost
un aparat administrativ de tip multinivel. Cum se poate explica această discepanţă?
Motivul principal datorită căruia Uniunea Europeană tinde să impună în practică
acest tip de structură administrativă devine clar atunci când îi analizăm structura internă. Din
moment ce statele membre continuă să îşi implementeze propriile politici la nivel naţional,
Uniunea Europeană a funcţionat încă de la început ca o structură de reglementare indirectă.
Mai mult, ideologia predominantă în rândul cercurilor de conducere ale UE pune accentul pe
regionalism, descentralizare şi guvernanţă multinivel. Nu este deloc surprinzător deci că în
procesul aderării aceste principii, şi nu cele ale birocraţiei clasice, devin cele care provoacă
cu adevarărat schimbarea structurilor administrative.
Această concluzie este confirmată şi de alte studii ale aderării fostelor ţări socialiste
la UE. De exemplu, în cazul principiilor regionalizării şi descentralizării, este cunoscut că
UE a cerut în mod expres Bulgariei, Cehiei şi Slovaciei să stabilească structuri
administrative descentralizate şi regionalizate pentru a putea avea acces la fondurile
structurale (Brusis, 2002). Deoarece aquis communitaire stipulează că fondurile structurale
trebuie alocate regional folosind schema de clasificare NUTS (Ferry, 2003), toate ţările
candidate au fost supuse presiunii de a crea regiuni administrative la nivel subnaţional.
Note:
1

În raportul anual din 1998, Comisia considera că în 1997 „S-a înregistrat o schimbare
pozitivă în politica guvernului privitoare la protecţia copilului, precum şi o nouă determinare
de a proteja această secţiune vulnerabilă a societăţii” (European Commission, 1998, p. 10)
2
Studiu citat în Dickens şi Groza, 2004
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Rezumat. Astăzi, franciza este modalitatea de a face afaceri cu cea mai rapidă
creştere din lume. Mai mult de 600.000 de afaceri în franciză sunt răspândite pe continentul
american, generând vânzări mari de un trilion de dolari. Peste 40% din vânzările din
comerţul cu amănuntul de produse şi servicii al SUA sunt realizate de francize. La fiecare
12 minute o nouă franciză se deschide undeva în SUA.
Cu certitudine, franciza este povestea de succes a acestui deceniu. România este reprezentată
de un numar de 171 reţele de franciză, originea mărcilor provenind din 21 de ţări, iar cifra
de afaceri la sfârşitul lui 2005 a fost de 800.000.000 euro, fiind repartizată inegal pe
sectoare de activitate, interesant fiind faptul că, deşi reţelele din industrie deţin doar 3,5%
din totalul reţelelor, acestea contribuie cu 43,6% la cifra de afaceri obţinută în sistem de
franciză.
Prin urmare, francizarea poate ar trebui să fie o aventură de succes atât pentru
francizaţi, cât şi pentru francizori, pentru cei care sunt conduşi de etică, de pasiune, viziune
şi inovaţie, pentru cei care doresc să francizeze sau să dezvolte reţeaua de francize.
Cuvinte cheie: franciză, cercetări exploratorii, afaceri internaţionale, corelaţii,
modelare .
Coduri REL: 14A


„Dacă putem şti unde suntem şi ceva despre cum am ajuns aici, am putea vedea
către ce tindem şi dacă rezultatele care se află în drumul nostru nu sunt acceptabile, să facem
schimbarea oportună”- Abraham Lincoln..
Lumea în care trăim este o lume a interdependenţelor. Activitatea la nivel
microconomic este condiţionată de fenomene şi procese ce au loc la nivel mondoeconomic.
Marile firme nu mai pot fi profitabile dacă se rezumă la exportul bunurilor produse în
propria ţară, ele trebuie să investească peste graniţe, acolo unde beneficiază de cele mai
bune condiţii. De aceea, cunoaşterea diferitelor medii economice internaţionale, a
principalelor tendinţe ale cererii de pe piaţa mondială, a dimensiunilor economiei mondiale
şi a fluxurilor de investiţii şi natura lor în comerţul internaţional reprezintă condiţia de sine
qua non a succesului în afaceri. (Barry J.- Globalisations and interdependence in the
international political economy, London,1995).
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Astăzi, franciza este modalitatea de a face afaceri cu cea mai rapidă creştere din
lume. Mai mult de 600.000 de afaceri în franciză sunt raspândite pe continentul american,
generând vânzări mari de un trilion de dolari. Peste 40% din vânzările din comerţul cu
amănuntul de produse şi servicii a SUA sunt realizate de francize. La fiecare 12 minute o
noua franciză se deschide undeva în SUA. Cu certitudine, franciza este povestea de succes a
acestui deceniu. (w.w.w franchise. org-IMO-Franchising Group.com ).
Cifrele actualizate arată urmatoarea situaţie :
1. SUA
2. CANADA
3. JAPONIA
4. AUSTRALIA
5. NOUA ZEELANDĂ
6. EUROPA

* 800.000 UNITĂŢI FRANCIZATE
* 30.000 UNITĂŢI FRANCIZATE
*290.000 UNITĂŢI FRANCIZATE
*50.OOO UNITĂŢI FRANCIZATE
* 14.000 UNITĂŢI FRANCIZATE
*300.000 UNITĂŢI FRANCIZATE

Sursa: Franchise World, 2006

Franchise Europe a comasat o listă obţinută de la peste 5.000 francize ce operează
pe continent având o cifră de afaceri estimată la 200 miliarde dolari SUA. Aceste cifre arată
că potenţialul european este mult mai mare având în vedere că numai în Japonia sunt
290.000 unităţi francizate (ANFR, 2006).
Astăzi, un manager de succes nu poate fi acela care se cantonează într-un anumit
climat microeconomic, nefiind în stare „să vadă pădurea din cauza copacilor”. Orice ţară,
oricât de bogată ar fi ea, nu se poate izola de restul lumii şi să-şi rezolve singură problemele
cu care se confruntă, refuzând să ia în calcul contextul internaţional (David F. - Les
echanges commerciauw dans la nouvelle economie mondiale, Press Universitaires, Paris,
1994).
Astfel, globalizarea a devenit un proces obiectiv, implacabil care se desfaşoară cu o
viteză ameţitoare, cuprinzând în sfera sa cvasitotalitatea statelor lumii, o realitate probabil
ireversibilă şi orice ţară care-şi pregateşte temeinic viitorul se vede nevoită să interfereze cu ea.
Dimensiunea economică a globalizării are, fără niciun dubiu, o foare mare
importanţă, ea fiind una din cauzele şi forţa motrice pentru procesele de globalizare din toate
domeniile de activitate, a devenit un termen la modă, folosit de ceva timp în dezbaterile
politice, publicistice, ştiinţifice, în mod inflaţionist şi care este privit pe de o parte, ca o
“ameninţare” şi pe de cealaltă parte, ca o „oportunitate” (Dumitrescu S.- Economie
mondială, Editura Independenţa Economică,Piteşti,2003).
Exemple în ceea ce priveşte dimensiunile globalizării pot fi extrase fără probleme
din presa de zi cu zi, dimensiunea economică aflându-se de cele mai multe ori pe primul loc.
Creşterea enormă a comerţului integrat la nivel transnaţional, competiţia la nivel local între
state şi regiuni, sfârşitul economiilor naţionale sunt doar câteva exemple privind
dimensiunea economică a globalizarii.
O verigă în cadrul acestei dimensiuni economice a procesului de globalizare o
reprezintă operaţiunile de franchisă.
Cu o vechime de aproape 150 ani, această modalitate de lansare în afaceri a cuprins
intreaga planetă. Sistemul combină eforturile unui om de afaceri independent, care
contribuie din punct de vedere financiar cu o parte din economiile sale, cu motivaţiile
omului care este stăpânul propriei sale activităţi, dar care beneficiază de experienţa unui
partener puternic, a cărui protecţie o primeşte contra unor procente din profitul realizat.
(Rudnick Levis- Investighează înainte de a investi, Editura Asociaţia Internaţională de
Franchising, Washinton ,1986).
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Istoriceşte sistemul datează din evul mediu, când Biserica Catolică a
instituţionalizat categoria colectorilor de taxe şi şi-a cunoscut dezvoltarea şi diversificarea în
SUA, americanii fiind cei care au definit „franchising” noua formă de distribuţie plecând de
la cuvântul „franc” de origine franceză: autorizaţie, licenţă.
Succesul şi mai ales profitabilitatea sistemului din prima jumătate de secol au făcut
ca începand din 1960 să apară un numar mare de diletanţi şi aventurieri, au apărut anumite
sisteme de îmbogăţire rapidă. Încrederea în sistem a fost zdruncinată, în special în SUA, dar
după 30 de ani de căutari, reglementări şi organizări, franciza şi-a continuat drumul
spectaculos ca mijloc de distribuţie în domeniul alimentaţiei publice, închirierilor de
automobile, a hotelurilor, intermedierilor imobiliare, confecţiilor etc. (French Franchise
Federation, Paris,1999).
Asociaţia Franceză de Normalizare defineşte franciza ca fiind „o metodă de
colaborare între o întreprindere francizoare, pe de o parte, şi una sau mai multe întreprinderi
beneficiare, pe de altă parte. Franciza implică în prealabil, pentru întreprinderea francizoare,
deţinerea în proprietate a uneia sau mai multor semne de atragere a clientelei, precum şi
deţinerea unui know- how transmisibil către întreprinderile beneficiare ”.
Companiile internaţionale agreează mai degrabă franciza datorită dificultăţii
gestionării unui astfel de sistem de business de la distanţă, crearea unei reţele de locaţii cu
costuri reduse. Odată oferită o franciză, compania respectivă scapă de grija contractării de
spaţii, de stresul clienţilor sau a altor cheltuieli de operare, atragerea în sfera sa de influenţă
capitalurilor francizaţilor săi, creşterea investiţiilor şi a profitului.
Brandurile internaţionale care oferă francize se gândesc şi la expansiunea
produselor şi a serviciilor lor, cu posibilitatea păstrării costului distribuţiei. Alte atuuri ar fi
economisirea bugetelor pentru publicitate, suportate în parte de francizată sau experienţa
locală a francizaţilor la fel de importantă şi chiar definitorie.
Indiferent de nuanţările prezentate se pot desprinde unele elemente comune şi
anume faptul că sistemul de franchising presupune existenţa unei persoane fizice sau
juridice, numită franchisor, care a pus la punct un anumit proces de producţie sau o anumită
metodă de realizare a unor afaceri cu bunuri sau servicii; franchisorul porneşte în căutarea
unor întreprinzători independenţi, dornici şi capabili da a-i promova procesele sau metoda,
sens în care le acordă dreptul şi licenţa necesară producţiei sau comercializării bunurilor şi
serviciilor respective; acest tip de afacere se deosebeşte de o simplă concesiune prin faptul
că între franchisor şi franchiser se realizează o colaborare permanentă fără de care nu ar
funcţiona sistemul, chiar dacă aceştia reprezintă entităţi juridice diferite dar egale în
drepturi; franchisorul transferă experienţa sa franchiserului, îl instruieşte, îi pune la
dispoziţie cu bună-credinţă sistemul de know-how, inclusiv modelele de publicitate şi
reclamă, reţelele de aprovizionare şi de distribuire, îl asistă oriunde este necesar pentru
asigurarea succesului.
Franciza a devenit în scurt timp un fenomen bine cunoscut în Romania. Viteza de
dezvotare şi gradul de pătrundere în multe sectoare ale economiei impun franciza în topul
subiectelor de cercetare de interes academic şi de afaceri. Fenomenul analizat este mult mai
complex deoarece poporul român în general este purtătorul unor concepţii despre sine total
defavorabile: lipsa de respect individual şi colectiv (Heintz, 2005).
În acest context, soluţia cea mai potrivită pentru armonizarea unor interese
divergente a reprezentat-o franciza, termen care înainte de 1989 era asociat cu orânduirea
capitalistă exploatatoare şi inechitabilă. Din acest motiv însuşi conceptual de franciză a avut
nevoie de popularizare în rândul consumatorilor. În prezent, franciza a devenit garanţia
calităţii în cumpărăturile românilor, fenomen cercetat în multe alte ţări. (Dant, Wortzel,
2005).
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Din acest moment, pentru dezvoltarea reţelelor de franciză, Romania a intrat în
rândul pieţelor emergente, atât după nivelul de dezvoltare economică, cât şi după creşterea
economică şi fenomenele de piaţă. Cea mai utilizată metodă de pătrundere pe piaţă este
master franciza. (Welsh Alon, Falbe, 2006).
În dezvoltarea reţelelor de franciză, cazul României nu pare a fi unul atipic. Dacă
W. Metzger este considerat a fi primul francizat în comerţul cu automobile, obţinând în
1898 dreptul de a vinde automobile cu abur produse de General Motors şi în România 73 de
ani mai târziu primul contract comercial conţinând elementele proprii sistemului de franciză
a fost încheiat de compania Hertz cu Automobil Clubul Român în 1975. Acest contract a
fost un episod izolat în economia românească socialistă. Se pot constata însă similitudini cu
economia celorlalte ţări ex-comuniste. De exemplu, franciza ca formă de derulare a afacerii
a apărut în Bulgaria în urmă cu 25 ani. Primele contracte de franciză au fost semnate în anii
‘70 cu Novotel, Sheraton, Hertz, Pepsi-Cola, Coca-Cola.
După 1990, în România primele forme de contracte apropiate de contractul clasic de
franciză au fost cele ale distribuţiei sau contractele de afiliere. Primele companii în sistem de
franciză au intrat pe piaţă în perioada 1992-1993 în sectorul producţiei: Coca-Cola şi Pepsi-Cola.
Şi aici, România a urmat un traseu identificabil cu cel al ţărilor recent ieşite de sub
regimul comunist. Astfel, mai mult de jumătate din lanţurile de franciză prezente în Bulgaria au
intrat pe piaţă în ultimii cinci-saşe ani. Francizorii străini au de obicei propriile unităţi în Bulgaria
şi nu cedează drepturile de franciza francizaţilor. Deoarece piaţa bulgară are dimensiuni reduse în
comparaţie cu alte pieţe, francizorii cedează master francize pentru intreaga regiune (regiunea
Balcanică sau Europa de Est) companiilor din vestul Europei. Asemănător, în Ungaria, în prezent
există aproximativ 400 de afaceri în franciză, jumătate fiind străine. Lanţul de fast food Mc.
Donalds poate fi considerat liderul franchisorilor în domeniu, nu numai în Ungaria, ci în toată
Europa Centrală şi de Est, urmând cu succes o strategie de dezvoltare transnaţională. Alte francize
de succes sunt: Pizza Hut, KFC, Burger King.
În Polonia activau la sfârşitul anului 2005 mai mult de 200 de reţele (o creştere de
20% faţă de anul 2004), incluzând 12.000 de unităţi francizate şi peste 13.000 de angajaţi.
Cele mai multe sisteme de franciză provin din Uniunea Europeană (61, 9%), iar cele mai
mari reţele din SUA, Franţa şi Germania. Francizele amaricane bine cunoscute în întreaga
lume au fost primele sosite în Polonia, făcând popular conceptul. Primul franchisor în
Polonia a fost Mc. Donalds în 1992, acum fiind cel mai frecvent lanţ fast food (207
restaurante, 166 sunt proprietate Mc. Donalds, iar 41 subfrancizate) (Business Poland,2006).
Între 1994 şi 1996 în România s-a înregistrat o perioadă de creştere economică şi
multe companii internaţionale au pătruns pe piaţa românească. Prima franciză clasică intrată
pe teritoriul României a fost Mc. Donalds, în 1995. Această franciză a înregistrat rezultate
comparabile cu cele la nivel mondial. Studiile efectuate în domeniu de-a lungul anilor au
arătat că în prezent franciza apare în peste 80 de domenii de activitate diferite, însă nu se
poate vorbi despre o formă universal aplicabilă ca mod de a face afaceri. Un studiu al
International Francise Association arată că 18% din sistemele de franciză se află în fast food,
iar 11% în distribuţie nespecializată.
Fiind etapa de lansare/creştere, domeniul francizei în România se înscrie în tendinţa
mondială. La 31.01.2005, numărul de mărci prezente în România pe baza unui contract de franciză
era de 171 din care 35 autohtone. (Asociaţia Reţelelor de Franciză din România).
La fel ca în multe ţări din Europa Centrală şi de Est, cele mai multe şi mai
răspândite francize sunt cele de distribuţie. Urmează companiile în domeniul serviciilor
(financiare, hoteliere, publicitare). Cele din domeniul producţiei fiind puţine ca urmare a
costului mare de intrare pe piaţă.
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• distribuţie – modă, bijuterii, produse electrice, electronice, produse petroliere- 87
reţele;
• servicii- financiare, hoteliere, publicitare, resurse umane- 78 reţele;
• industrie- blănuri, răcoritoare, materiale de construcţii- 6 reţele.
(ARFR)
Dezvoltarea acestor reţele de franciză nu solicită investiţii mari şi nici contribuţia
lor la valoarea adăugată nu este spectaculoasă. Aceste afaceri servesc intereselor particulare
ale întreprinzătorilor şi mai puţin obiectivelor macroeconomice ale României.
Departamentul de Studii Comerciale a SUA raportează că mai puţin de 5% din
afacerile în franciză şi-au înterupt activitatea sau au eşuat în oricare an dupa 1974. Statisticile sunt foarte impresionante atunci când sunt comparate cu estimările eşecurilor micilor
afaceri care variază de la 30% la 65% depinzând de sursă.
Cu certitudine, franciza este povestea de succes a acestui deceniu. România este reprezentată
de un numar de 171 reţele de franciză , originea mărcilor provenind din 21 de ţări, iar cifra
de afaceri la sfârşitul lui 2005 a fost de 800.000.000 euro, fiind repartizată inegal pe sectoare
de activitate, interesant fiind faptul că, deşi reţelele din industrie deţin doar 3,5% din totalul
reţelelor, acestea contribuie cu 43,6% la cifra de afaceri obţinută în sistem de franciză.
Prin urmare, francizarea poate, şi ar trebui să fie o aventură de succes atât pentru
francizaţi, cât şi pentru francizori, pentru că cei care sunt conduşi de etică, de pasiune,
viziune şi inovaţie, pentru cei care doresc să francizeze sau să dezvolte reţeaua de francize.
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Rezumat: Argumentele economiştilor clasici Adam Smith şi David Ricardo pentru
demostrarea avantajelor comerţului între naţiunu pot fi utilizate şi în evidenţierea
avantajelor integrării economice.
Uniunea Economică presupune un grad superior de armonizare a politicilor fiscale
şi monetare, iar integrarea economică implică apariţia unor autorităţi supranaţionale care
vor adopta decizii referitoare la aceste politici.
România, în calitate de nou stat membru al UE, trebuie să parcurgă fazele etapei
de postaderare şi să îndeplinească prevederile Tratatului privind convergenţa economică.
Articolul îşi propune să realizeze o prezentare succintă a prevederilor Tratatului şi
a modului de aplicare a acestora de către Banca Central Europeană cu privire la
cuantificarea evoluţiei indicatorilor de îndatorare, a stabilităţii preţurilor, soldurilor
bugetare şi a ratelor dobânzilor pe termen lung.
Sunt prezentate rezultatele înregistrate de România în primul semestru al acestui an
şi se realizează o proiecţie a evoluţiei principalilor indicatori macroeconomici.
Această analiză se realizează în contextul legăturii între criteriile de convergenţă şi
politica de coeziune practicată de UE.
Autorii îşi propun să realizeze o trecere în revistă a experienţei ţărilor din Europa
Centrală şi de Est în domeniul coeziunii economico-sociale şi să scoată în evidenţă
progresele şi eşecurile înregistrate în România.
Se pune accentul pe caracterul de sustenabilitate a evoluţiilor economice favorabile
care depind atât de realizarea unei poziţii de start solide, cât şi de aplicarea unor măsuri de
politică adecvate şi durabile.
Concluziile studiului evidenţiază necesitatea şi stadiul îndeplinirii criteriilor de
convergenţă în contextul previziunilor vizând evoluţia PIB şi a ratei inflaţiei.
Cuvinte-cheie: creşterea economică; convergenţa şi coeziunea socială în modelul
european.
Coduri REL: 20F

1. Introducere. Prezentare generală
Integrarea economică înseamnă înlăturarea discriminatorie a tuturor impedimentelor dintre cel puţin două naţiuni participante şi cu stabilirea anumitor elemente de
cooperare şi coordonare dintre ele. Există diferite forme ale integrării, iar Uniunea
Europeană este una dintre ele.

174

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

175

Expresia „integrare economică” acoperă o varietate de noţiuni. Se poate referi la
integrarea unei companii într-un concern mai mare. Poate avea un aspect spaţial, de exemplu
dacă se referă la integrarea unei economii regionale într-una naţională. În cazul Uniunii
Europene, integrarea economică este folosită întotdeauna cu respect faţă de relaţiile
economice internaţionale pentru a indica combinaţia dintre economia mai multor state
suverane într-o singură entitate.
România este prima ţară din Europa Centrală şi de Est care a avut relaţii oficiale cu
Comunitatea Europeană: au fost semnate o înţelegere care include România în comunitatea
Sistemului de Preferinţe Generalizat în 1974 şi o Întelegere a Produselor Industriale în 1980.
Relaţiile diplomatice ale României cu Uniunea Europeană datează din 1990.
În prezent, după 10 luni de la aderare, România continuă să facă progrese pentru o
economie de piaţa funcţională, pentru care perspectivele s-au îmbunătăţit. Implementarea
totală şi susţinută a măsurilor planificate împreună cu complexitatea agendei de reforme ar
trebui să permită României să fie capabilă să facă faţă presiunii competitive şi forţelor de
piaţă din Uniune. Anumite câştiguri semnificante asupra stabilizării la nivel macroeconomic
au fost realizate de-a lungul ultimilor ani. O strategie potrivită este scăderea inflaţiei, în timp
ce creşterea economică este reluată şi poziţia externă rămâne susţinută. Progrese
considerabile au fost făcute la înfiinţarea unor instituţii de piaţă necesare. Progresul
revizuirii reglementărilor în sectorulul bancar, îmbunătăţirile succesive în conducerea
pieţelor financiare şi avansarea în privatizare au accentuat disciplina financiară a
înterprinderilor. Liberalizarea comerţului combinat, de-a lungul anului trecut, cu o ajustare
semnificativă a tarifului pentru energie şi cu importante reforme ale sistemului de taxe au
pregătit terenul pentru o alocare de resurse mai eficientă.
2. Convergenţa economică din punctul de vedere al BCE
Pentru examinarea procesului de convergenţă economică, BCE utilizează un cadru
comun de analiză care este aplicat succesiv fiecărei ţări.
La baza cadrului comun se află, pe de o parte, prevederile Tratatului şi modul de
aplicare a acestora de către BCE cu privire la evoluţia preţurilor, a soldurilor bugetare şi a
indicatorilor de îndatorare, precum şi la cea a cursurilor de schimb şi a ratelor dobânzilor pe
termen lung, alături de alţi factori relevanţi. Pe de altă parte, cadrul se bazează pe o serie de
indicatori economici anticipativi şi retrospectivi, consideraţi utili pentru analiza aprofundată
a caracterului sustenabil al procesului de convergenţă.
Articolul este fundamentat pe principiile expuse în rapoartele precedente ale BCE
(şi, anterior, în cele publicate de Institutul Monetar European), în vederea asigurării
continuităţii şi a egalităţii tratamentului. Mai precis, BCE foloseşte o serie de principii
directoare pentru aplicarea criteriilor de convergenţă. În primul rând, criteriile individuale
sunt interpretate şi aplicate cu stricteţe. Conform acestui principiu, obiectivul principal al
criteriilor constă în garantarea faptului că numai statele membre în care condiţiile economice
sunt favorabile menţinerii stabilităţii preţurilor şi unităţii zonei euro sunt autorizate să
participe la aceasta. În al doilea rând, având în vedere că formează un ansamblu coerent şi
integrat, criteriile de convergenţă trebuie respectate în totalitate.
Tratatul nu sugerează stabilirea unei ierarhii a criteriilor, acestea fiind considerate
egale. În al treilea rând, criteriile de convergenţă trebuie îndeplinite pe baza datelor efective.
În al patrulea rând, modalitatea de aplicare a criteriilor de convergenţă trebuie să fie
consecventă, transparentă şi simplă. Totodată, este evidenţiată din nou ideea că procesul de
convergenţă trebuie realizat într-o manieră durabilă şi nu numai într-un anumit moment.
Din acest motiv, în raportul de ţară se acordă o atenţie deosebită aspectelor legate
de caracterul sustenabil al convergenţei.
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În acest sens, evoluţiile economice din noile ţări membre UE sunt analizate
retrospectiv, în principiu fiind luat în considerare ultimul deceniu. Acest tip de analiză
permite stabilirea mai eficientă a gradului în care realizările actuale sunt determinate de
ajustările structurale reale, ceea ce ar trebui să conducă la o mai bună evaluare a caracterului
sustenabil al convergenţei economice.
De asemenea, în măsura în care este posibil, se adoptă o abordare anticipativă. În
acest context, o atenţie deosebită este acordată faptului că sustenabilitatea evoluţiilor
economice favorabile depinde îndeosebi de aplicarea unor măsuri de politică adecvate şi
durabile, ca răspuns la provocările prezente şi viitoare. În general, este evidenţiat faptul că
asigurarea unei convergenţe economice sustenabile depinde atât de realizarea unei poziţii de
start solide, cât şi de politicile implementate în urma adoptării euro.
3. Previziunile macroeconomice pentru perioada 2007-2013 in România
Previziunile economice pentru perioada 2007-2013 în România au la bază ipoteza
că mediul de afaceri va rămâne stabil, iar creşterea economică a principalilor parteneri
comerciali ai României nu va urma un curs descendent. Aderarea la Uniunea Europeană va
accelera dezvoltarea economică şi socială a României. Potenţialul intern de capital şi de
forţă de muncă sunt necesare pentru a 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.
Conform previziunilor macroeconomice realizate de CNP, produsul intern brut al
României va creşte în medie cu 5,7%, cu posibilitatea de a înregistra rate peste medie la
începutul perioadei. O consecinţă va fi reducerea decalajelor economice şi sociale dintre
România şi statele membre UE. Din punct de vedere al ofertei interne, se estimează că ratele
de creştere vor fi mai mari în comparaţie cu cele ale PIB în construcţii şi servicii.
Suportul pentru înregistrarea unui ritm ridicat de creştere economică îl va
reprezenta, în principal, cererea internă, iar în cadrul acesteia cererea pentru investiţii, bazată
atât pe ipoteza unor fluxuri importante de investiţii străine, cât mai ales pe absorbţia
fondurilor comunitare.
O premisă decisivă pentru dezvoltarea economică accelerată o reprezintă valorificarea
potenţialului intern de creştere (evaluat atât de Comisia Naţională de Prognoză cât şi de
Comisia Europeană la un nivel care să asigure o creştere economică de peste 6%) şi
îmbunătăţirea în consecinţă a contribuţiei producţiei naţionale la satisfacerea cererii agregate.
Produsul intern brut
- modificări procentuale 2006
Cererea internă, din care:
- consum individual al populaţiei
- consum colectiv al administraţiei publice
- formarea brută de capital fix
Exporturi de bunuri şi servicii
Importuri de bunuri şi servicii
Produs Intern Brut
Industrie
Agricultură
Construcţii
Servicii
Sursa: BNR.
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9,5
9,4
4,0
12,6
13,1
18,0
7,0
6,4
0,5
15,2
6,8

Rata medie
2007-2013
7,2
6,2
3,3
11,1
8,2
11,1
5,7
5,1
2,7
10,7
5,9

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

177

Totuşi, necesarul tot mai mare de echipamente şi tehnologii, dar şi de materii prime
şi materiale, va face ca importurile să continue să devanseze exporturile. Ca urmare,
exporturile nete îşi vor menţine contribuţia negativă la creşterea reală a produsului intern
brut, în jur de 2 procente.
Rata de creştere a consumului individual va scădea după 2007 la o rată medie
anuală de 6,2%, în timp ce consumul colectiv al administraţiei publice este prevăzut să
crească în medie cu 3,3% pe an.
Investiţiile vor creşte, alimentate de finanţări interne şi externe, ca şi de
oportunităţile create de finanţarea UE. Formarea brută de capital fix va creşte cu o rată
anuală estimată la 11,1%. În aceste condiţii, rata investiţiilor va creşte de la 23,9% din PIB
în 2006 la 31,5% în 2013 .
Atât ritmurile de creştere, cât şi rata investiţiilor se încadrează în valorile medii ale
ţărilor europene cu expansiune economică accelerată sau cu grade ridicate de absorbţie a
fondurilor structurale, precum Spania, Irlanda, Estonia, Letonia. Chiar şi Comisia
Europeană, în prognozele sale, anticipează o astfel de evoluţie. Astfel, prognoza de toamnă a
CE pentru România prognozează o creştere a ratei investiţiilor cu un punct procentual anual
în următorii doi ani, tendinţă care dacă se va menţine până în 2013 va conduce la o rată a
investiţiilor de cel puţin 31%. De altfel, în multe din ţările amintite s-au înregistrat în anul
2005 ritmuri de creştere ale formării brute de capital fix foarte ridicate, ca de exemplu în
Irlanda 12,7%, Slovacia 17,5%, Bulgaria 19%, Letonia 18,6%.
Conform estimărilor, comerţul exterior va continua să se dezvolte într-un ritm
susţinut, care va depăşi ritmul de creştere a PIB. Se aşteaptă, de asemenea, ca în noul
context al integrarii României în UE, orientarea geografică a fluxurilor comerciale să ducă la
consolidarea poziţiei ţărilor membre UE ca şi parteneri comerciali principali.
Exporturile de bunuri şi servicii vor creşte, în medie, cu 8,2% pe an, în vreme ce
importurile vor creşte cu 11,1%, fapt care va influenţa în mod negativ balanţa comercială.
În general, extinderea UE a condus la creşterea comerţului în uniunea lărgită fără a
afecta schimburile comerciale cu ţările extra-UE. Această creştere a comerţul regional s-a
datorat faptului că aderarea nu numai că a eliminat barierele comerciale rămase între noile
state membre şi UE, dar a îmbunătăţit accesul acestora la piaţa comună.
Acelaşi fenomen se va face resimţit şi în ceea ce priveşte comerţul exterior al
României în perioada următoare. Privind în perspectivă, lărgirea UE va determina o creştere
suplimentară a comerţului, în special a sectoarelor pentru care liberalizarea comercială a fost
limitată de acordurile europene.
Ca urmare a investiţiilor efectuate se estimează ca accelerarea ritmului de creştere
al exporturilor româneşti să-l devanseze pe cel al importurilor, întrerupând trendul creşterii
ponderii deficitului comercial în PIB, care se va stabiliza la 11% în perioada 2007-2010,
scăzând până la 9,6% în 2013.
Ritmul de creştere a exporturilor extra -UE va devansa pe cel al exporturilor către
ţările UE datorită cuceririi de noi pieţe de desfacere, dar şi consolidării exporturilor în ţările
în care deja România este prezentă; urmare a creşterii competitivităţii ofertei de produse. În
acelaşi timp se estimează creşterea valorii importurilor provenite din UE peste media pe
ţară, importuri formate din bunuri prelucrate cu tehnologii dezvoltate, în schimb importurile
din alte zone se vor majora în ritmuri inferioare, odată cu reducerea gradului de energo şi
materialo intensivitate a economiei naţionale.
Exporturile şi importurile de bunuri intra-UE vor înregistra în perioada 2007-2013
un ritm mediu de creştere de 12,7%, respectiv 12,8%. În acelaşi timp, ritmul mediu anual de
creştere al deficitului comercial se va diminua, comparativ cu perioadele anterioare,
estimându-se la circa 9%.
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În ceea ce priveşte comerţul exterior extra-UE, acesta va avea un ritm mediu de
creştere de 14,5% pentru export şi 12,8% pentru import.
Ca rezultat al proceselor pozitive din economia reală, pe termen mediu şi lung, nu se
aşteaptă o deteriorare accentuată a balanţei contului curent. În perioada 2007- 2010 deficitul
nominal se va majora în ritmuri relativ semnificative, însoţite de reducerea graduală a ponderii
acestuia în PIB cu 0,1 puncte procentuale în fiecare an, ajungând la finele anului 2010 la 8,9%. În
termeni valorici, deficitul de cont curent se va majora anual în medie cu circa un miliard euro.
Nivelul nominal al deficitului extern îşi va reduce substanţial ritmul de creştere, acest fenomen
conducând la diminuarea ponderii acestuia în PIB până la 7,3% în 2013.
Comparativ cu anul 2006, pe perioada 2010-2013, ritmul de creştere al importurilor
va fi mai moderat, ponderea deficitului balanţei comerciale în PIB diminuându-se cu 1,5
puncte procentuale până la 9,6% în 2013. Totuşi deficitul balanţei bunurilor îşi va menţine
nivelul ridicat al contribuţiei la formarea deficitului de cont curent.
O componentă importantă a deficitului de cont curent reprezentată de balanţa
veniturilor primare, în care se reflectă în special fluxul profitului repatriat şi reinvestit de
către investitorii străini, îşi va reduce ponderea în PIB cu 0,8 puncte procentuale, odată cu
reducerea fluxului de ISD.
În ceea ce priveşte evoluţia balanţei transferurilor curente se prognozează o creştere
nominală relativ moderată, contribuind astfel la atenuarea deficitului comercial şi cel al
veniturilor. În acest context se preconizează o diminuare a ponderii balanţei transferurilor
curente în PIB de la 4,1% în 2007 la 3,7% în 2013.
Pe perioada 2010-2013, sursele compensatorii de finanţare a deficitului extern,
generatoare de dobânzi, vor reprezenta în medie circa 34% din PIB, iar cele autonome
negeneratoare de dobânzi circa 66% din PIB, în special pe seama investiţiilor directe, dar şi
a trasferurilor de capital dinspre UE.
Starea de funcţionalitate a pieţelor, respectiv cea a muncii, se poate reflecta şi prin
dinamica populaţiei totale, populaţiei ocupate şi a numărului de salariaţi. Actuala situaţie
demografică va influenţa în mod decisiv evoluţia populaţiei în perioada 2006-2013.
Potrivit ipotezelor care stau la baza prognozelor până în anul 2013, populaţia totală
va continua să scadă cu aproximativ 0,4 puncte procentuale anual. Importante modificări vor
avea loc şi în structura pe vârste a populaţiei, care va fi caracterizată de continuarea
procesului de îmbătrânire demografică, prin reducerea populaţiei tinere sub 15 ani şi a
creşterii ponderii celei vârstnice.
Sursa de formare a ofertei de forţă de muncă va fi influenţată de soldul mişcării
migratorii externe, inclusiv a celei cu caracter temporar.
4. Concluzii
Componentele balanţei contului curent exercită influenţe diferite asupra soldului:
dacă la nivelul balanţei transferurilor curente impactul este favorabil pe termen mediu
(având în vedere influenţa benefică crescândă a transferurilor muncitorilor români din
străinătate), balanţa veniturilor exercită un impact relativ neutru. Efectul negativ, indus în
principal de adaptarea metodologiei la standardele internaţionale şi includerea profitului
reinvestit, este compensat de efectele pozitive pe care reinvestirea respectivelor profituri le
are asupra economiei naţionale. Impactul negativ provine de la balanţa comercială, structura
acesteia având elemente cu influenţă majoritar negativă, dar riscul valutar şi rata schimbului
(terms of trade) sunt atenuate de proporţia ridicată a schimburilor comerciale în interiorul
grupelor de produse.
Privit ca diferenţă între economisirile şi investiţiile agregate brute, contul curent
este influenţat pozitiv de investiţiile private, necesare de altfel în contextul restructurării
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sectorului real şi procesului de convergenţă. Această concluzie este valabilă dacă deciziile ex
ante de efectuare a respectivelor investiţii sunt optime ex post, fapt ce pare a fi susţinut de
indicatori sănătoşi la nivelul sistemului financiar. Economisirile private aflate în stagnare
sunt factorul asupra căruia trebuie îndreptate politicile, reforma sistemului de pensii
reprezentând un pas necesar, deşi impactul pe termen scurt asupra deficitului fiscal ar fi
negativ. Dacă reforma nu are loc, este necesar ca deficitul fiscal să îşi menţină trendul,
având în vedere şi rolul de semnal pe care acesta îl are asupra pieţelor, precum şi potenţialul
efect inflaţionist dacă se înregistrează valori ridicate.
Ţinând seama de ultimele revizuiri ale deficitului bugetar prognozat pentru 2007,
devine extrem de necesară, având în vedere şi experienţa altor ţări cu aşa-numitele twin
deficits, menţinerea acestuia în limite care din perspectiva deficitului de cont curent să nu
creeze presiuni majore asupra sustenabilităţii, cunoscând rolul acestuia asupra expectaţiilor
interne şi externe. Totodată, necesarul de finanţare în creştere cu care autorităţile se vor
confrunta pe termen scurt şi mediu este preferabil a se realiza din surse interne. Sectorului
public îi revine un rol important în stimularea economisirii interne şi semnalarea, inclusiv
către diversele componente ale sistemului financiar, a posibilităţii accesării mai frecvente a
pieţei interne. Acest aspect este important având în vedere surplusul masiv de finanţare
externă înregistrat după 2004 şi care a determinat băncile să neglijeze componenta internă.
La nivelul evoluţiei PIB real şi al ratei inflaţiei, dacă aceste variabile îşi vor continua
trendul înregistrat în ultima perioadă, impactul asupra deficitului va fi unul favorabil.
Competitivitatea externă (şi implicit deficitul de cont curent) este afectată negativ
de aprecierea reală a monedei naţionale, la aceasta contribuind în principal aprecierea
nominală a cursului de schimb ca urmare a intrărilor de capital. Sterilizarea acestora pentru a
evita aprecierea nu reprezintă pe termen lung soluţia optimă având în vedere costurile
ridicate asociate acestei operaţiuni. Trebuie însă menţionat că exporturile îşi menţin rata de
creştere robustă, efectul aprecierii reale a monedei fiind limitat şi ca urmare a gradului mare
de schimburi în interiorul grupelor de produse. Relaţia dintre productivitate şi salarii exercită
un efect negativ cel puţin prin prisma creşterilor ridicate din ultima perioadă ale salariilor
din sectorul public.
Analiza a relevat că finanţarea deficitului de cont curent reprezintă o rezultantă a
sustenabilităţii acestuia. Fluxuri de investiţii străine ridicate, o poziţie investiţională şi
indicatori ai datoriei externe la niveluri relativ scăzute sunt factori importanţi care determină
această sustenabilitate. Perspectivele scăderii veniturilor din privatizare nu par a avea un
impact negativ asupra fluxurilor de investiţii străine, aceasta fiind compensată de creşterea
creditelor directe.
Sustenabilitatea deficitului de cont curent trebuie analizată şi prin prisma
sustenabilităţii datoriei externe – unul dintre indicatorii care reflectă acest aspect fiind
ponderea datoriei în PIB. Stabilizarea ponderii datoriei pe termen mediu şi lung în PIB în
ultimii ani la un nivel relativ scăzut comparativ cu ţările din regiune reprezintă un factor cu
influenţă pozitivă asupra sustenabilităţii deficitului.
Un factor care trebuie avut în vedere este reprezentat de creşterea datoriei pe termen
scurt. Trebuie însă reţinut că o parte din creşterea din 2005 se datorează şi îmbunătăţirii
sistemului de colectare a datelor. Serviciul datoriei se menţine scăzut, asigurarea unui nivel
al rezervelor care îl acoperă în întregime fiind un element menit să genereze un grad redus
de risc.
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Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici în perioada 2006-2013
Indicator
Produsul intern
brut - mld. lei
-%
din care:
1)

- Industrie
- Agricultură,
silviculturǎ,
pisciculturǎ,
exploatare
forestierǎ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

337,9

384,6

429,4

472,9

516,2

559,3

603,7

650,5

4,1

7,0

6,5

6,3

5,9

5,6

5,4

5,3

5,1

2,5

6,4

4,8

5,2

5,4

5,4

5,3

5,1

4,8

-13,9

0,5

3,0

3,2

3,5

3,5

2,3

2,0

1,6

9,9

15,2

14,6

11,0

10,5

10,5

9,6

9,5

9,2

6,7

6,5

6,0

5,4

5,5

5,5

5,5

7,1

6,7

6,1

5,7

5,4

5,6

5,0

7,6

6,9

6,4

6,0

5,7

5,8

5,3

3,5

4,4

3,0

3,0

3,0

3,5

2,5

14,0

11,5

11,0

10,5

10,7

10,0

9,8

30550

34750

39300

44400

50100

56200

62700

20320

22830

25500

28760

32450

36400

40610

46100

52300

58790

65850

73000

80010

87210

29040

33470

37900

42800

47450

52010

56690

42550

48270

54260

60780

67380

73850

80500

17,1

13,4

12,4

12,0

10,9

9,6

9,0

12000
15550
10000

13520
17550
11120

14960
19490
12160

16380
21450
13180

17280
22900
13280

17650
23810
13350

16800
24510
13500

-9,2

-9,1

-9,0

-8,9

-8,3

-7,8

-7,3

1)

1)

- Construcţii

2005
287,2

1)

8,1
6,8
- Servicii
Consumul final
8,5
8,8
- Consumul
individual efectiv
9,0
9,4
al gospodăriilor
- Consumul
colectiv efectiv
4,9
4,0
al administraţiei
publice
Formarea brută
13,0
12,6
de capital fix
Export de bunuri
22255
26100
- mil. euro
din care: intra
15043
17540
UE - mil. euro
Import de bunuri
32569
39370
(CIF) - mil. euro
din care: intra
20251
24450
UE - mil. euro
Import de bunuri
30061
36340
(FOB) - mil. euro
-%
23,9
20,9
Soldul balanţei comerciale - mil. euro
- (FOB-FOB)
-7806
10240
- (FOB-CIF)
-10314
13270
Contul curent -6891
-8840
mil. euro
• Contul curent
în PIB - %
-8,7
-9,3

Nota: Cifrele din tabel exprima modificarea procentuala fata de anul anterior
1)

Valoarea adăugată brută
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Creşterea preţurilor de consum
• Dec. faţă de dec. an
8,6
anterior
Populaţia ocupată (medie)
- mii pers
-%
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5,5

4,5

3,5

3,0

2,5

2,5

2,5

2,5

8185

8210

8235

8255

8275

8290

8305

8320

2)

8152,5
0,8

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

4558,9

4660

4745

4825

4900

4960

5010

5060

5100

2)

Număr mediu de salariaţi
- mii pers
-%
Câştigul salarial mediu
brut - lei
-%
Câştigul salarial real - %
Numărul de şomeri
înregistraţi (la sf, anului) mii pers
- rata şomajului - %
Populaţia ocupată totală
(conform AMIGO) - mii
pers
-%
Numărul mediu de
salariaţi (conform AMIGO)
- mii pers
-%
Someri BIM (conform
AMIGO) - mii pers
- rata şomajului BIM - %

2,0

2,2

1,8

1,7

1,6

1,2

1,0

1,0

0,8

968

1130

1270

1400

1535

1670

1804

1947

2098

18,3
14,3

16,7
6,4

12,4
6,5

10,2
7,9

9,6
5,5

8,8
5,3

8,0
5,4

7,9
5,3

7,8
5,2

523,0

480

470

460

450

440

430

420

410

5,9

5,4

5,3

5,1

5,0

4,9

4,8

4,7

4,6

9147

9200

9230

9255

9275

9310

9340

9375

9395

-0,1

0,6

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

0,4

0,2

5921

5950

5980

6005

6025

6030

6045

6060

6085

-1,9

0,5

0,5

0,4

0,3

0,1

0,2

0,2

0,4

704

670

660

655

645

640

625

605

600

7,2

6,8

6,7

6,6

6,5

6,4

6,3

6,1

6,0

Note:
1) Datele pentru perioada 2005 sunt date publicate de Institutul Naţional de Statistică.
2) Reprezintă numărul mediu al populaţiei ocupate si al salariaţilor din sectorul civil 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sursa: Comisia Naţională de Prognoză
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COMPETITIVITATEA MEDIULUI DE AFACERI
EUROPEAN – REZULTAT AL PREOCUPĂRII
PERMANENTE PENTRU PROTECŢIA
CONSUMATORILOR


Cristina Mihaela GROZEA
Lector universitar doctor
Universitatea Ovidius, Constanta
Rezumat: Integrarea înseamnă pentru Romania o sporire a competiţiei pe
majoritatea segmentelor de piaţă, iar pentru actualii membrii ai Uniunii, deschiderea de noi
pieţe. În funcţie de capacitatea Romaniei de a suporta presiunea concurenţială a pieţei
europene, ea va putea beneficia de avantajele integrării.
Mediul de afaceri european se bucură de un înalt grad de competitivitate pe care îl
datorează preocuparii continue pentru protecţia consumatorilor. Această preocupare
privind protecţia intereselor economice ale consumatorilor, precum şi siguranţa bunurilor
este componentă a acquis-ului comunitar concretizate într-o serie de directive. Calitatea de
membru al Uniunii Europene asigură un nivel ridicat de protecţie pentru consumatori şi
obligă toţi participanţii lanţului comercial să se conformeze standardelor de calitate şi
etichetare.
Cuvinte-cheie: protecţia consumatorului; calitate; educare; informare.
Coduri REL: 7I


Creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi creşterea economică în general sunt
stâns legate de dezvoltarea competitivităţii economiei. Problema competitivităţii este una
actuală, deoarece lipsa de competitivitate a produselor şi serviciilor româneşti trebuie să
ducă la creşterea preocupărilor agenţilor economici în acest sens. Competitivitatea sugerează
siguranţă, eficienţă, calitate, productivitate ridicată, adaptabilitate, reuşită, management
modern, produse superioare, costuri scăzute. Competitivitatea prin calitate ar trebui să
reprezinte pentru Romania o preocupare primordială în procesul de integrare europeană.
Una din problemele etapei actuale ale ţării noastre este creşterea nivelului de
protecţie a consumatorilor. În organizarea şi eficientizarea procesului de protecţie a
consumatorilor se poate apela la analiza bazei legislative la nivelul Uniunii Europene şi la
nivel internaţional. Locul pe care îl ocupă România în familia europeană a determinat
stabilirea de noi relaţii privind oferirea produselor şi serviciilor consumatorilor, care se
resfrâng asupra securitaţii vieţii şi sănătăţii. Astăzi, mulţi dintre agenţii economici
preocupaţi mai mult de profiturile lor decât de protecţia consumatorilor, lansează pe piaţă
produse care, pe lângă faptul ca nu satisfac necesităţile consumatorilor, atentează la
securitatea, sănătatea sau chiar viaţa consumatorilor. Buna funcţionare a pieţei Uniunii
Europene se datorează unui sistem instituţional şi legislativ care să poată asigura o protecţie
ridicată a consumatorilor în toate ţările membre.
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Demersurile privind politica de protecţie a consumatorilor s-au constituit într-un
proces graduat şi susţinut. Primul pas cu privire la aplicarea unei politici comune în
domeniul protecţiei consumatorilor s-a facut încă din 1975 prin programul de acţiune
« programul preliminar al CEE pentru protecţia consumatorilor şi politica de informare »
care prevedea cele cinci drepturi de bază ale consumatorilor: dreptul la protecţia sănătătii;
dreptul la protecţia intereselor ale consumatorilor; dreptul la informare şi educare; dreptul la
despăgubiri; dreptul de reprezentare al consumatorilor la nivel comunitar şi naţional.
La ora actuală, în Politica pentru protecţia consumatorilor elaborată la nivelul UE
sunt incluse domenii precum:
• Publicitatea înşelătoare;
• Publicitatea comparativă;
• Responsabilitatea producătorilor privind produsele cu defecte/ produsele
neconforme cu specificaţiile;
• Imitaţiile periculoase;
• Vânzarea la domiciliu;
• Vânzarea la distanţă;
• Creditele de consum;
• Pachetele turistice;
• Termenii necorespunzători care se regăsesc în contractele consumatorilor;
• Contractele privind proprietatea imobiliară în regim de indiviziune pe timp
limitat;
• Garanţiile pentru vânzarea bunurilor de consum;
• Acţiunile de încetare a practicilor ilicite în scopul protejării intereselor
consumatorilor;
• Reprezentarea consumatorilor.
În ceea ce priveşte Politica de protecţie a consumatorilor elaborată la nivelul ţării
noastre, respectiv alinierea legislativă la aquis-ul comunitar din acest domeniu, putem spune
că se înregistrează progrese lente, cu toate că, în vederea aderării la UE, România a deschis
şi închis capitolul privind protecţia consumatorilor fără a avea nevoie să ceară perioadă de
tranziţie sau derogări de la acquis-ul comunitar.
Consumatorul, în calitatea sa de purtător al cererii de mărfuri, constituie elementul
de referinţă al tuturor acţiunilor întreprinse de producător şi de vânzator, el este elementul la
care trebuie să se raporteze în toate demersurile lor, pornind de la satisfacerea necesităţilor
explicite şi implicite. Problema care se pune este aceea că obiceiurile de consum sunt de
multe ori în contradicţie cu interesele consumatorilor, fapt ce duce la neadoptarea celei mai
potrivite decizii de cumpărare. Prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă,
consumatorilor trebuie să li se explice care sunt pericolele la care se expun consumând
produse dăunătoare sănătăţii. Protecţia consumatorilor este destinată a asigura continuu
respectarea intereselor consumatorilor.
Având în vedere complexitatea relaţiilor dintre agenţii economici ce acţionează într-o
economie de piaţă se poate aprecia că obiectul unor programme de protecţie a consumatorilor sunt
exprem de diverse, ele putându-se referi la multiple fenomene economice şi sociale.
Prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, consumatorii pot primi
informatii despre pericolul la care se expun prin consumarea produselor ce daunează
sănătăţii. De multe ori interesele generale ale societăţii sunt în dezacord cu dorinţele
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consumatorilor deoarece nu acordă suficientă atenţie impactului negativ al consumului de
energie, materii prime, combustibil asupra mediului înconjurator. Problema care se pune cu
privire la schimbarea acestor obiceiuri este aceea că conumatorii români ar trebui să fie
educaţi în aceasta direcţi şi nu numai informaţi. Educarea este o acţiune complexă de
dezvoltare a facultăţilor fizice, intelectuale şi morale prin intermediul unor depinderi şi
comportamnente, pe cănd informarea este o simplă actiune de transmitere de informaţii (1).
Comportamentul şi atitudinea consumatorilor statelor membre ale Uniunii
Europene este accea a unor consumatori educaţi în ceea ce priveste protecţia lor, deoarece ei
au beneficiat de mai mulţi ani de o politică de educare a consumatorului.
La realizarea obiectivelor privind protecţia mediului şi a consumatorilor îşi poate
aduce contribuţie şi organizaţii neguvernamentale ce acţioneaza în acest domeniu.
Uniunea Europeana a elaborat mai multe directive legate de protecţia
consumatorilor ce au ca scop reducerea diferenţelor înte legislaţiile naţionale ale statelor
membre şi asigurarea unui înalt grad de siguranţă a consumatorului împotriva daunelor.
Acquis-ul corespunzator capitolului „Protecţia consumatorilor şi a sănătăţii”
cuprinde urmatoarele domenii: publicitate înşelătoare, responsabilitate pentru produsele cu
defecte, vânzări directe, credite pentru consumatori, produse contrafacute periculoase,
pachete de servicii turistice, siguranţă produse, contracte conţinând vicii de terminologie în
defavoarea consumatorilor, utilizare activelor de către mai mulţi beneficiari prin partajarea
timpului, vânzare la distanţă, publicitate comparativă, garanţii pentru vânzările de bunuri de
larg consum şi embargouri. Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să consolideze
implementarea acquis-ului prin mecanisme de soluţionarea a diferendelor în cadrul şi în
afara curţii de justiţie a sistemului administrativ, incluzând sistemul de supraveghere a pieţei
şi a rolului asociaţiilor de consum (2).
Politica României predecembristă nu a permis preocupari în domeniul protecţiei
consumatorilor. Abia în 1992 a fost emisă Ordonanţa Guvernului nr. 21 (ulterior Legea nr.
11/1994) prin care se crea cadrul legal pentru protecţia consumatorilor. Ridicarea nivelului
protecţiei consumatorilor la nivelul exigenţelor impuse de uniune revine, în principal,
Autorităţii Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, ce are în competenţă coordonarea
strategiei şi politicii Guvernului în scopul de a preveni sau elimina practicile comerciale care
pot pune în pericol viaţa, sănătatea şi interesele economice ale consumatorilor.
Politica de protecţie a consumatorului pentru perioada 2005-2008 se fundamentează
pe urmatoarele obiective generale pentru promovarea intereselor consumatorilor pe piaţă:
– realizarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorilor;
– aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor;
– întărirea activitaţilor de informare, consiliere şi educare a consumatorilor.
Activitatea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor îşi desfăşoara
activitatea în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia
consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin realizarea obiectivelor strategice ale ANPS se doreşte realizarea unui nivel de
protecţie a consumatorilor din ţara noastră similar cu cel existent la nivelul Uniunii Europene.
Pe lăngă Autoritatea Naţioanlă pentru Protecţia Consumatorilor, prin H.G.
681/2001 funcţionează Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi
Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor. Aceste comitet are atribuţii în a realize colaborarea
între autorităţi şi structurile civile.
Atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor revin şi administraţiilor publice în
baza unor proceduri aprobate de guvern.
Legislaţia naţională elaborată are la baza directivele europene cu privire la aspecte de
securitate, aspecte de nesecuritate şi aspecte referitoare la informarea corectă a consumatorului.
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3) Apărarea şi protejarea drepturilor milioanelor de consumatori revine şi
organizaţiilor neguvernamentale. Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi
Promovarea programelor şi Strategiilor din Romania este o organizaţie neguvernamentală,
nonprofit ce a elaborat o strategie pentru perioada 2007-2013 şi a fixat obiective în raport de
politica privind protecţia consumatorilor la nivelul Uniunii Europene ce conturează câteva
coordonate fundamentale:
– promovarea unei viziuni asupra protecţiei consumatorilor, ceea ce presupune
integrarea sistemică a intereselor consumatorilor în toate domeniile relevante ale UE
– îmbinarea autoprotecţiei individuale cu protecţia realizată de fiecare stat membru;
– aplicarea unitară a aquis-ului comunitar
Concluzii
Armonizarea legislaţiei tuturor ţărilor membre la un sistem legislative unic privind
protecţia consumatorilor, va asigura pentru toţi cetăţenii Europei extinse acelaşi nivel înalt de
protecţie.
Infiinţarea unor institute şi centre naţionale de cercetare în domeniul studierii
comportamentului consumatorilor în general, şi al protecţiei consumatorilor în special,
institute care sunt chemate să acorde asistenţă de specialitate tuturor categoriilor de
consumatori, concretizate în monografii de produse, note tehnice, pliante, comunicate etc.,
toate acestea puse la dispoziţia consumatorilor.
Problema majoră a consumatorilor români este lipsa de educaţie cu privire la drepturile
fundamentale ce îi revin, ca unic beneficiar al prduselor şi serviciilor tranzacţionate pe piaţă.
Colaborarea între instituţiile cu sarcini în domeniul protecţiei consumatorilor va
duce la adoptarea unui atitudini de corectitudine în rândul agenţilor economici.
Note
(1) Conform Dragulanescu, N., „Ce facem pentru competitivitatea prin calitate a romaniei pe
piata mondiala?”, Revista Univers Ingineresc, Asociaţia Generală a Inginerilor din
Romania, nr 17/2007
(2) Raportul periodic asupra progreselor înregistrate de Romania în vederea aderării la UE –
www.infoeuropa.ro`
(3) Conform Meiu, M., Consumatorul român şi integrarea europeană, www.atenti.info.ro
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REFORMA NAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL
CONTABILITĂŢII ROMÂNEŞTI
Marian SOCOLIUC
Preparator universitar
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava,
Florin BOGHEAN
Lector universitar doctorand
Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava
Rezumat. În România obiectivul principal al profesiei contabile, odată cu dezvoltarea
sistemului de contabilitate, a fost alinierea legislaţiei contabile româneşti cu directivele europene
în scopul îndeplinirii cerinţelor de aderare la U.E precum şi convergenţa cu Standardele
Internaţionale de Contabilitate, situaţie impusă de globalizarea economică şi de dezvoltarea
pieţelor de capital.Reformele realizate în domeniul contabilităţii, a determinat consacrarea unor
concepte specifice precum: normalizare, armonizare, convergenţă, conformitate.
În România normalizarea contabilităţii prezintă încă o puternică dominantă
instituţională deoarece organele statului sunt cele care emit norme şi anume:
Parlamentul României – care adoptă legi organice şi ordinare în toate domeniile şi
în particular în domeniul financiar contabil;Guvernul – care emite ordonanţe şi hotărâri de
guvern pentru aplicarea lor;Ministerul Finanţelor Publice – care emite norme metodologice
de aplicare a hotărârilor de guvern.
Cuvinte-cheie: reformă contabilă, armonizare, normalizare, convergenţă.
Coduri REL 14 I

Până în anul 1990 contabilitatea românească a fost influenţată de experienţa mai
multor ţări europene. Profundele schimbări din economia românească, începând cu anul
1990, au favorizat iniţierea procesului de reformă contabilă din România, evoluţie favorizată
şi de cererea tot mai crescută de informaţii relevante şi credibile venite din partea
investitorilor, finanţatorilor în baza nevoilor acestora de a putea să-şi evalueze riscul inerent
al investiţiilor lor.
Perioada 1991-1993 a fost o etapă caracterizată prin controverse la nivelul doctrinei
contabile. Reforma contabilă a fost doar una de „ suprafaţă” în sensul eliminării din planul
de conturi vechi a unor conturi şi introducerea altora sau de schimbarea unor simboluri. În
anul 1991 a fost emisă Legea contabilităţii care reglementează organizarea şi conducerea
contabilităţii.
Perioada 1994-1999, s-a implementat un sistem contabil dualist inspirat din experienţa
statelor europene în special al Franţei care a asigurat şi consultanţa de specialitate.
În anul 1999 a început o nouă etapă în evoluţia contabilităţii româneşti marcată de
armonizarea contabilităţii naţionale cu Directivele Europene şi cu Sdandardele
Internaţionale de Contabilitate.
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O adevărată consolidare a reformei contabile româneşti se produce în anul 1999,
odată cu armonizarea acesteia cu Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de
Contabilitate prin OM.F.P. nr. 403/1999 pentru entităţile mari şi foarte mari şi respectiv
armonizarea acesteia numai cu directivele europene( OMFP nr. 306/2002 ) pentru entităţile
mici şi mijlocii. Ulterior OMFP nr. 403/1999 a fost înlocuit cu OMFP 94/2001.
Primele două etape ale contabilităţii româneşti au fost mai mult de ordin cantitativ:
–
anul 1990 cu Legea nr. 82/1991-Legea Contabilităţii şi regulamentul de
aplicare al acesteia (anul 1993).
–
anul 2001 cu eleborarea şi publicarea OMFP 94/2001 mai ales cu standardele
contabile internaţionale (IAS)
Ordinul (OMF) 94/2001 care se adresa societăţilor mari şi foarte mari includea în
conţinutul său mai multe norme contabile franceze, engleze, directiva IV, IAS şi se adresa
nu numai întreprinderilor cotate ci tuturor întreprinderilor mari, spre deosebire de ţările
Uniunii Europene care aplică standardele internaţiuonale de contabilitate doar dacă erau
cotate la bursă.
În ceea ce priveşte actele comunitare din domeniul contabilităţii, transpunerea
conţinutului directivei a IV a continuat procesul de reformă contabilă din România.
În anul 2002 s-a emis OMFP nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile simplificate armonizate cu directivele europene. Aceste reglementări erau
prevăzute pentru societăţile mici care nu îndeplineau cumulativ 2 din cele 3 criterii de
mărime referitoare la cifra de afaceri, totalul activelor şi numărul mediu de salariaţi.
O nouă etapă în evoluţia reformei contabilităţii româneşti s-a produs prin OMFP nr.
907/27.06.2005 prin care s-au adus noi precizări privind reglementările contabile.
Începând cu exerciţiul financiar al anului 2006 persoanele juridice prevăzute la art.
1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, aplică reglementările contabile conforme
cu directivele europene. Aceste prevederi se aplică şi sediilor permanente din România care
aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.
În ceea ce priveşte insituţiile de credit, tot în baza acestui ordin, începând cu anul
2006, întocmesc un set de situaţii financiare în conformitate cu reglementările contabile
conforme cu Directivele Europene, respectiv directivele specifice băncilor şi un alt set de
situaţii financiare conforme cu IFRS, care să servească necesităţilor obiective de informaţii
ale altor utilizatori.
Ordinul amintit vizează şi entităţile de interes public care pot întocmi şi un set de situaţii
financiare conforme cu IFRS tot în scopul informării unor utilizatori interni, alţii decât instituţiile
statului şi dacă aceste instituţii publice au capacitatea de implementare corespunzătoare a IFRS.
Prin ordinul nr. 1827/2003, Ministerul Finanţelor Publice a luat o importantă
măsură în procesul de reformă contabilă, solicitând companiilor din România să aplice
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară ( IFRS ) începând cu anul 2005.
Printre societăţile care trebuie să adopte IFRS în România în 2005 se numără nu
doar companiile cotate la Bursă ci şi băncile, societăţile de asigurări, şi alte societăţi care
satisfac anumite criterii de mărime.
Spre deosebire de legislaţia anterioară în domeniul contabilităţii, ordinul este foarte
explicit în ceea ce priveşte cerinţa de adoptare integrală a IFRS, inclusiv a acelor standarde
aplicabile în cazul situaţiilor financiare consolidate.
Ca urmare a acestui ordin (OMF 907/27.06.2005), Ministerul Finanţelor Publice a emis
OMFP 1752/17.11.2005, reglementătri contabile conforme cu Directivele Europene, aplicabile de
la 1 ianuarie 2006.
Odată cu intrarea în vigoare a acestui ordin se abrogă OMFP nr. 94/2001 şi OMFP
nr. 306/2002.
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Ordinul precizează categoriile de persoane juridice care trebuie să aplice OMFP
1752/2005, entităţi prevăzute la articolul 1 din Legea contabilităţii 82/1991 precum şi
subunităţile fără personalitate juridică cu sediul în străinătate care aparţin persoanelor
juridice cu sediul sau domiciliul în România , precum şi sediile permanente din România
care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.
Ordinul face referire şi la criteriile de mărime de care trebuie să se ţină seama în
întocmirea situaţiilor financiare anuale.
Ordinul 1752/2005 stabileşte că persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc
limitele a două dintre următoarele trei criterii:
–
total active : 3.650.000 euro
–
cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro
–
număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50
–
întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
– Bilanţ
– Cont de profit şi pierdere
– Situaţia modificărilor capitalului propriu
– Situaţia fluxurilor de numerar
– Notele explicative la situaţiile financiare anuale
Persoanele juridice care nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime
prevăzute de ordinul 1752/2005 (alin. 1) întocmesc situaţii financiare anuale consolidate
simplificate care cuprind:
– bilanţ prescurtat
– cont de profit şi pierdere
– notele explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.
Opţional ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia
fluxurilor de numerar.
Principala provocare cu care se confruntă în prezent sistemul contabil din România
nu constă în accelerarea introducerii reformelor necesare, ci în stabilirea unor politici clare
în ceea ce priveşte reformele aflate în curs de implementare.
Responsabilitatea pentru stabilirea acestor politici nu revine MFP ci unor
organisme precum Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Bursa de Valori Bucureşti şi
profesia de audit.
Ca urmare a creşterii continue a numărului de societăţi afectate de modificarea
Reglementărilor Contabile din România, a apărut necesitatea analizării mai atente a
modalităţii in care MFP a implementat reforma.
Reglementările contabile existente înainte de reformă aveau un puternic caracter
prescriptiv, iar punerea accentului pe furnizarea de informaţii doar pentru Autorităţile
Financiare şi organele statului au descurajat exercitarea raţionalismului profesional la
implementarea practică a acestor reglementări.
Prin urmare, au fost necesare reorientări financiare astfel încât aceasta să răspundă
cerinţelor unor utilizatori de informaţii financiare precum acţionarii, investitorii potenţiali,
clienţi, furnizori, etc. .
Aplicarea IFRS în România măreşte responsabilităţile instituţiilor implicate direct
în acest proces ( investiţii cu rol în elaborarea unor reglementări contabile cum sunt MFP,
C.N.V.M.). Rolul major al acestor instituţii este acela de a crea un cadru legislativ optim
pentru aplicarea IFRS. Administratorii societăţilor vor trebui să se instruiască pe linia
organizării şi conducerii contabilităţii, precum şi instruirea personalului din departamentele
de contabilitate pentru cunoaşterea noilor programe informatice în scopul de noi situaţii
financiare.
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Un rol important în acest proces revine şi asociaţiilor profesionale cu atribuţii pe linia
pregătirii persoanelor care întocmesc situaţii financiare în conformitate cu aceste reglementări
(CECCAR, AGER, CAFR)
Reforma sistemului contabil românesc este un proces complex, impus de procesul
de globalizare, de integrarea României în U.E , de nevoia asigurării comparabilităţii în timp
şi spaţiu a raportărilor financiare precum şi de obţinerea unui limbaj contabil comun la nivel
mondial.
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DE RAPORTARE FINANCIARĂ ASUPRA
EVOLUŢIEI SISTEMULUI CONTABIL
DIN ROMÂNIA
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Profesor universitar doctor
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Rezumat. În procesul de tranziţie la economia de piaţă, România şi-a căutat un
drum propriu în implementarea şi reglementarea contabilă. Standardele Internaţionale de
Raportare Financiara(IFRS) reprezintă reguli contabile general valabile, acceptate de toate
ţările lumii, capabile să armonizeze în cât mai mare măsură standardele şi procedurile
contabile practicate în diferite ţări.
Începând cu 1 ianuarie 2005, ţara noastră, la fel ca toate celelalte ţări ale Uniunii
Europene, a început să aplice un sistem bazat pe Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară(IFRS) pentru societăţile cotate şi mai ales grupuri, care va permite
implementarea celor mai bune practici la nivel mondial. Astfel, la nivel naţional,
normalizatorii sunt puşi în situaţia să renunţe la tehnicile şi practicile contabile depăşite,
pentru a facilita evoluţia reformei în domeniul contabilităţii. Sistemul contabil românesc
actual este orientat în special asupra asimilării directivelor europene (Directiva a IV-a şi
Directiva a VII-a) şi a unor concepte, principii generale şi obiective specifice Cadrului
Contabil General şi a IFRS, precum şi spre elaborarea unor modele contabile şi echilibre
economico-financiare la nivel macroeconomic.
Cuvinte-cheie: Standardele Internaţionale de Raportare Financiară; sistemul
contabil; armonizare.
Coduri REL: 14 I


Până în anul 1990 România adoptase un sistem de contabilitate monist bazat pe o
normare excesivă. Începând cu anul 1994 s-a renunţat la sistemul contabil monist şi s-a adoptat
sistemul dualist de origine latino-europeană având la bază Planul Contabil General Francez.
Reforma în domeniul contabilităţii începută în anul 1991 prin adoptarea legii
contabilităţii, continuată prin HG nr. 704/1993, este consolidată odată cu adoptarea OMFP
nr. 403/1999 înlocuită cu OMFP 94/2001 şi OMFP nr. 306/2002 prin care se promovează
armonizarea cu Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de contabilitate. Entităţile
de interes public (instituţii de credit, de asigurări, societăţile cotate etc.) reglementate prin
OMFP nr. 907/2005 pot întocmi şi un set de situaţii financiare conforme cu standardele
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Internaţionale de Raportare Financiară, pentru necesităţi proprii de informare a utilizatorilor,
alţii decât instituţiile statului, potrivit opţiunii acestora şi dacă au capacitatea de
implementare corespunzătoare.
În aplicarea acestor reglementări, Ministerul Finanţelor Publice a emis OMFP nr.
1752/2005 abrogând OMFP nr. 94/2001 şi OMFP nr. 306/2002.
Începând cu anul 2006, cea mai mare parte a entităţilor economice din România
aplică reglementările contabile conforme cu Directivele Europene-Directiva a –IV-a privind
conturile anuale şi Directiva a –VII-a privind conturile consolidate.
Reformele realizate în domeniul contabilităţii după anul 1990 au determinat
consacrarea unor concepte specifice precum: normalizare, armonizare, convergenţă,
conformitate etc..
Normalizarea contabilă definită ca un proces ce prezintă concepte, principii
generale şi norme contabile bazate pe o terminologie precisă şi identică pentru toţi
producătorii şi utilizatorii de informaţii contabile aplicabile în totalitate sau parţial la un
ansamblu de ţări, de întreprinderi sau operatori ai profesiei contabile.
Scopul normalizării contabile constă în eleborarea de norme contabile ca sistem de
referinţă pentru producţia de informaţii contabile şi validarea socială a situaţiilor financiare.
Armonizarea contabilă reprezintă procesul prin care regulile sau normele naţionale
diferite de la o ţară la alta, uneori divergente, sunt perfecţionate pentru a fi comparabile şi a
se da aceeaşi interpretare evenimentelor şi tranzacţiilor.
În ţara noastră, procesul de armonizare se realizează la 2 (două) niveluri:
– la nivel european – prin implementarea Directivelor a IV-a, a VII-a şi aVIII-a ale
CEE;
– la nivel internaţional, în cazul entităţilor mari şi foarte mari prin implementarea
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară ( IAS/IFRS ).
Cele două abordări în domeniul armonizării au la bază doctrine şi practici diferite,
bazate pe două culturi contabile distincte:
– latino-europeană (continentală);
– anglo-saxonă.
Cultura latino-europeană creată şi promovată de ţări europene cu economie
dezvoltată ca Franţa, Italia, Germania, se caracterizează prin:
– orientarea prioritară spre interesele statului;
– este puternic normată controlată prin reglementări care fac parte din aşa-zisul
plan de conturi general;
– aplică o contabilitate dualistă, respectiv în două circuite (financiară şi de
gestiune);
– imaginea fidelă este considerată drept obiectiv fundamental al contabilităţii
realizate prin conformitate, regularitate şi sinceritate;
– informaţia contabilă este puternic influenţată de aspecte juridice.
Cultura contabilă anglo-saxonă, dezvoltată în special de Marea Britanie şi Statele
Unite ale Americii, se caracterizează prin:
– apărarea intereselor investitorului prin promovarea liberalismului economic
– este mai puţin rigidă, fundamentându-se pe tradiţii şi cutume fără existenţa unui
plan contabil general obligatoriu pentru toate entităţile;
– structurarea cheltuielilor şi veniturilor se face după destinaţie (produs, secţie,
serviciu) şi nu după conţinutul economic;
– imaginea fidelă este considerată ca un principiu esenţial;
– informaţia contabilă este dominată de principiul prevalenţei economicului asupra
juridiciului.
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Convergenţa contabilă presupune focalizarea întregii activităţi contabile în aceeaşi
direcţie, respectiv întocmirea situaţiilor financiare anuale în cadrul unei scheme unitare,
normalizate care să reprezinte un interes major pentru toţi utilizatorii informaţiilor contabile.
Finalitatea activităţii contabile este reprezentată de întocmirea la sfârşitul
exerciţiului a situaţiilor financiare anuale, acestea reprezentând ţinte în funcţie de care sunt
adoptate lucrările din cursul exerciţiului financiar.
Convergenţa contabilă constă deci în orientarea întregii activităţi în direcţia
producerii acelor informaţii care să fie utile colaborării situaţiilor financiare şi care să
cuprindă parametri, variabile şi indicatori unitari pentru toate entităţile economice.
Conformitatea în contabilitate are în vedere adoptarea (alinierea) reglementării
naţionale în domeniul contabilităţii la altele similare (de exemplu Directivele Europene),
care conţin un grad mai mare de generalitate, reprezentativitate şi acceptabilitate.
În ţara noastră evoluţiile înregistrate în domeniul contabillităţii au fost corelate cu
cele înregistrate pe plan eropean şi internaţional, unde se manifestă tot mai evident tendinţa
de a se asigura un cadru comun, de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare, prin care
să se ofere informaţii relevante şi credibile investitorilor, creditorilor financiari, managerilor
precum şi celorlalţi utilizatori de informaţie financiar-contabilă.
Reglementările româneşti în domeniul contabilităţii au în vedere în primul rând
conformitatea cu Directivele CEE (IV, VII,VIII) şi apoi cu Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară (IFRS).
Directiva a IV-a, adoptată în 1978, se referă prin articolele sale la regulile de evaluare,
formatele situaţiilor financiare publicate şi cerinţele privind comunicarea financiară, aspecte care
acoperă problematica societăţilor necuprinse în grupuri, dar analizate individual.
Ulterior adoptării Directivei a IV-a, ţinând cont de fenomenele de globalizare
financiară şi de evoluţia standardelor internaţionale, dispozitivul european a înglobat în
secţiunea a VII-a reguli noi, care să ţină cont de sistemul de evaluare bazat pe valoarea justă.
Directiva a VII-a, adoptată în 1983, vizează conturile consolidate, adică situaţiile
financiare întocmite, prezentate şi publicate pentru a oferi informaţii despre poziţia
financiară, performanţele şi evoluţia poziţiei financiare a grupurilor de societăţi care deţin
astăzi o pondere mare în economia mondială.
Reglementarea europeană prevede că directivele contabile se vor aplica în
continuare societăţilor cotate, care vor publica situaţii financiare în conformitate cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
În consecinţă, a fost necesară o revizuire a Directivelor contabile, în vederea
modernizării lor, pentru a deveni compatibile cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară (IFRS) actuale şi cele viitoare.
Astfel, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au adoptat în 2003
Directiva 2003/51/CE, care se referă la modernizarea şi actualizarea textelor contabile
europene, completând reglementarea europeană IFRS 2005, ele fiind transpuse în dreptul
naţional al statelor membre, cu 1 ianuarie 2005.
Trecerea la referenţialul IFRS poate fi considerată o adevărată reformă contabilă,
implementarea lui vizând:
– toate intreprinderile, indiferent care este sectorul lor de activitate, auditori şi
experţi contabili, utilizatorii de informaţii financiare etc.
În concluzie, adoptarea standardelor internaţionale are ca priorităţi:
– instaurarea condiţiilor pentru o piaţă a capitalurilor integrante şi eficace redând
bilanţuri (în mare parte comparabile pe piaţa unică), permiţând creşterea
concurenţei şi favorizând circulaţia capitalurilor.
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– necesitarea adoptării unui regulament prin care să se poată urmări dacă societăţile
cotate din UE au aplicat în mod corect IAS-urile până în anul 2005 (credibilitate,
evaluare, concurenţă).
– aplicarea acestor standarde trebuie să conducă la o autentică şi corectă viziune
asupra poziţiei financiare şi prestaţiilor unei entităţi economice, să contribuie la
interesul public european şi să respecte criteriile în ceea ce priveşte calitatea
informaţiilor prevăzute.
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IMPACTUL INTEGRĂRII ASUPRA SISTEMULUI
CONTABIL ROMÂNESC


Nicoleta ASALOŞ
Lector universitar doctor
Universitatea Ovidius, Constanţa
Rezumat. Internaţionalizarea este un obiectiv strategic al oricărei firme deoarece
aceasta procură noi pieţe de desfacere, obţine avantaje fiscale, îşi reduce costurile prin
achiziţia de factori de producţie la preţuri mai reduse, dar şi îşi atrage noi surse de
finanţare. Acest fenomen este susţinut de armonizarea sistemului contabil românesc cu
elementele referenţialului contabil internaţional sau implementarea directă a elementelor
referenţialului contabil internaţional. Astfel, adoptarea de către UE a referenţialului IFRS a
reprezentat o opţiune strategică ce a decurs din necesitatea întreprinderilor europene de a
prezenta informaţii financiare transparente şi ce pot fi comparate, dar şi totodată ca
răspuns al obiectivului de convergenţă contabilă internaţională. Referenţialul IFRS, ca
limbaj contabil comun european, bazat pe principii generale şi nu pe reguli detaliate ce
induc automat o analiză a operaţiilor şi fenomenelor ce au loc în cadrul entităţilor, a
constituit o adevărată reformă contabilă în Europa şi, implicit, va continua să inducă
profunde schimbări prin prisma integrării şi în sistemul contabil românesc.
Cuvinte-cheie: armonizare
internationale de raportare financiară
Coduri REL: 14I

contabilă;

normalizare;

integrare;

standarde



Procesul de armonizare contabilă are drept scop alinierea normelor şi practicilor
contabile naţionale pentru a facilita comparabilitatea situaţiilor financiare întocmite şi
publicate de întreprinderi din ţări diferite, fiind „o formă atenuată de normalizare şi o primă
etapă către aceasta” (Colasse, 2000). Actualul proces de extindere al Uniunii Europene nu
face decât să confirme necesitatea asigurării transparenţei în comunicarea financiară, cu atât
mai mult cu cât asistăm, în ultima vreme, la o continuă şi pronunţată dereglementare a
pieţelor financiare.
Pe lângă asigurarea comparabilităţii informaţiei financiare la nivel internaţional,
armonizarea contabilă internaţională are şi avantajul că aduce o economie de timp şi resurse
financiare care s-ar cheltui de către societăţile transnaţionale pentru consolidarea unei
informaţii contabile provenite din contexte contabile naţionale diferite sau chiar foarte
divergente.
Normalizarea contabilităţii firmelor are drept obiect aplicarea de norme contabile
identice în acelaşi spaţiu geopolitic şi urmăreşte crearea de practici contabile uniforme. În
general, standardizarea contabilă înseamnă impunerea unui set de reguli contabile limitate
sau chiar un singur standard care se aplică în toate situaţiile. Dacă armonizarea contabilă
este un proces flexibil şi deschis, prin care se urmăreşte atenuarea diferenţelor majore între
reglementările şi practicile contabile din diferite ţări, normalizarea contabilităţii nu se
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acomodează diferenţelor naţionale şi, de aceea, se consideră că este mai dificil de aplicat la
nivel internaţional.
Procesul de normalizare contabilă internaţională poate să se desfăşoare la nivel
regional, adică vizează normele contabile aplicabile firmelor din cadrul unui grup de ţări sau
poate fi unul mondial, care să se refere la norme contabile aplicabile firmelor din toate ţările.
Armonizarea sistemului contabil românesc cu elementele referenţialului contabil
internaţional sau implementarea directă a elementelor referenţialului contabil internaţional
reprezintă o componentă implicită a integrării unui stat într-un organism internaţional. Acest
referenţial cupride:
– un cadru conceptual în care se stabilesc obiectivele situaţiilor financiare, se
definesc elementele acestora, criteriile de recunoaştere ale acestor elemente în
cadrul situaţiilor financiare şi se prezintă caracteristicile calitative ale
raportărilor;
– setul de standarde contabile internaţionale (IAS) şi cele de raportare financiară
(IFRS) împreună cu interpretările referitoare la unele din subiectele acestor
standarde (SIC şi IFRIC).
Adoptarea IAS/IFRS, ca limbaj contabil comun european, bazat pe principii
generale şi nu pe reguli detaliate ce induc aproape mecanic o analiză a operaţiilor şi
fenomenelor ce au loc în cadrul entităţilor, a constituit o adevărată reformă contabilă. Aceste
standarde fiind într-un proces amplu şi permanent de dezvoltare, vor impune ca persoanele
autorizate care le vor aplica să devină « contabili internaţionali », ceea ce va însemna
stăpânirea atât a limbii afacerilor, dar mai cu seamă a principiilor şi termenilor contabilităţii
internaţionale. Cu siguranţă, adoptarea normelor IFRS va avea un impact puternic asupra
comunicării financiare şi a politicilor operaţionale ale unor categorii de întreprinderi. La
momentul la care Uniunea Europeană a adoptat standardele IAS/IFRS, acestea au fost
prezentate ca o replică europeană la dominaţia reglementărilor americane (US GAAP). Cu
toate diferenţele majore existente între cele două referenţiale contabile (Standardele
americane se bazează pe un ansamblu de norme şi reguli foarte detaliate şi conţin informaţii
destinate întreprinderilor care caută clienţi pe pieţele americane în timp ce Standardele
Internationale de Contabilitate se bazează pe principii fundamentale şi conţin informaţii
destinate întreprinderilor care caută capital pe pieţele internaţionale) IASB şi FASB au
convenit identificarea tuturor punctelor de dezacord în vederea asigurării într-un termen
rezonabil a convergenţei necesare. În acest context, trebuie menţionat rolul EFRAG
(European Financial Reporting Advisory Group) care aduce o contribuţie majoră din partea
sectorului privat, înfiinţat pentru a da glas punctului de vedere european în ce priveste
evoluţia IFRS. Acest comitet tehnic care trebuie să furnizeze UE asistenţa şi componentele
necesare evaluării normelor este constituit din experţi contabili, experţi ai organismelor de
normalizare, utilizatorilor, organismelor de supraveghere şi de reglementare a pieţelor.
Principalele funcţii ale EFRAG sunt:
– coordonarea organismelor de normalizare, a profesiei contabile şi a utilizatorilor
pentru a contribui la procesul de elaborare a normelor IFRS prin emiterea de
comentarii asupra normelor şi interpretărilor şi aducerea acestora în atenţia
IASB;
– să asiste Comisia Europeană în procesul de asigurare a conformităţii directivelor
europene cu referenţialul IFRS prin elaborarea de propuneri în acest sens;
– să emită avize tehnice privind asimilarea sau respingerea în cadrul UE a
normelor şi interpretărilor publicate;
– să identifice insuficienţele referenţialului IFRS, să le înscrie în agenda de lucru a
IASB şi să elaboreze instrucţiuni specifice.
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La nivel european, aspectele legate de anvergenţă în contabilitate au în vedere
identificarea punctelor de dezacord între directivele europene, cu deosebire Directivele a
IV-a şi a VII-a şi Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS/IFRS); deja aceste două
directive au fost amendate prin introducerea în anul 2002 a valorii juste şi în anul 2003 a
opţiunilor în ce priveşte evaluarea. Implementarea IFRS în UE s-a sprijinit pe modelul de
abordare bazat pe principii ale standardelor de raportare financiară; acesta a înseamnat că
principiile clare destinate a servi interesului public consolidează reguli care arată modul în
care aceste principii ar trebui aplicate în situaţii concrete. Acest mod de abordare
promovează fermitatea şi transparenţa şi ajută companiile să răspundă în mod corespunzător
la situaţii complexe faţă de noile evoluţii din practica afacerilor. Acest mod de abordare
previne, de asemenea, aglomerarea cu reglementări şi „scăpările tehnice” care pot apărea
acolo unde sunt dezvoltate reguli detaliate în încercarea de a acoperi toate aspectele
particulare care pot apărea în practică. Având în vedere dezavantajul abordării pe bază de
principii (şi anume posibilitatea unei prea mari „creativităţi” care poate fi pusă în slujba unei
cosmetizări a informaţiei contabile) dar şi dezavantajele abordării pe bază de reguli detaliate
(cum ar fi înăbuşirea iniţiativelor; crearea falsei şi extrem de dăunătoarei impresii că dacă
respecţi regulile totul merge sau crearea tentaţiei şi chiar a unor mecanisme de ocolire a
regulilor), modul exclusivist de abordare, fie numai pe bază de principii, fie numai pe bază
de reguli, se poate dovedi a fi insuficient pentru realizarea unor situaţii de calitate şi corecte.
În vederea aplicării IFRS, s-au identificat trei modalităţi şi anume: a) adoptarea ca
atare IFRS; b) elaborarea de standarde naţionale bazate pe principii înscrise în IFRS;
c) adaptarea IFRS la specificul naţional-local. A) În ceea ce priveşte adoptarea ca atare a
IFRS, sunt numeroase dificultăţile legate de culturi şi valori tradiţionale diferite între
diversele scoli de gândire contabilă, sisteme juridice şi de drept diferite de originea de drept
a IFRS şi, de asemenea, presupune acceptarea primordialităţii principiilor care trebuie să se
substituie regulilor detaliate devenite tradiţionale în unele ţări printre care şi România.
B) A doua modalitate de implementare a IFRS nu este una care să poată fi uşor
accesibilă. Această modalitate presupune o foarte bună cunoaştere a IFRS şi totodată o
activitate legislativă prealabilă de pregătire a cadrului necesar deschiderii câmpului de
aplicare şi de manifestare a acestor principii. Standardele naţionale elaborate trebuie să
asigure convergenţa totală cu IFRS. Se asigură astfel, o mai bună concordanţă între principii
şi reguli, poate satisface mai bine raporturile care trebuie să existe între contabilitate şi
fiscalitate şi poate cuprinde reguli referitoare la contabilitatea din timpul exerciţiului de
raportare financiară.
C) Adaptarea IFRS la specificul naţional rămâne doar o cale teoretică de acces,
deoarece ea nu răspunde scopului şi obiectivelor care fac necesară aplicarea IFRS şi există
posibilitatea denaturării adevăratului sens şi spiritului principiilor înscrise în standardele
internaţionale.
În România, implementarea standardelor de contabilitate a reprezentat o problemă
care s-a pus încă din 1999 odată cu apariţia OMFP nr. 403 pentru adoptarea Reglementărilor
contabile armonizate cu Directiva a IV-a şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate,
înlocuit apoi prin OMFP nr. 94/2001. Contabilitatea românească a făcut saltul spre IFRS
încă din decembrie 2003, când prin adoptarea OMFP 1827/2003 s-a clarificat viitoarea
aplicare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. România are un avantaj de
necontestat în urma acestei decizii deoarece firmele vor utiliza un cadru contabil recunoscut
la nivel mondial, bazat pe conceptul de imagine justă şi fidelă. Ordinul nr. 1827/2003
stipulează că începând cu situaţiile financiare ale anului 2006, Standardele Internaţionale
de Raportare Financiară (IFRS) se vor aplica de către următoarele categorii de persoane
juridice : persoane juridice care aplică OMFP nr. 94/2001; instituţii de credit; societăţi de
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asigurarea şi reasigurarea; instituţii reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare; companii şi societăţi naţionale; regii autonome şi alte persoane juridice
de interes public; societăţi comerciale care urmează să fie consolidate de către o persoană
juridică care aplică IFRS; persoane juridice care la sfârşitul anului precedent îndeplinesc
două din următoarele trei criterii: cifra de afaceri peste 7,3 milioane euro, total active peste
3,65 milioane euro, număr mediu de salariaţi peste 50, alte persoane juridice pe baza
aprobării Ministerului Finanţelor Publice. Perioada 1.01.2005-31.12.2005 a fost perioada
retratării situaţiilor financiare şi în care practic s-au recunoscut activele, datoriile,
capitalurile proprii conform IFRS, a avut loc reclasificarea tuturor activelor şi datoriilor în
conformitatea cu IFRS, reevaluarea şi reajustarea activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
în conformitate cu IFRS, unde utilitatea valorii juste se personalizează drept cost estimat.
Toate diferenţele rezultate din recunoaştere, derecunoaştere şi ajustare la evaluare vor fi
tratate ca elemente de capitaluri proprii. Astfel, se recunoaşte conceptul de ajustări privind
menţinerea capitalului, concept prezentat în cadrul general IFRS. Reglementările din noul
ordin (OMFP nr. 1752/2005) aplicabil în România începând cu 01.01.2006 s-au dorit a fi în
spiritul directivelor contabile europene. A doua etapă 1.01.2006-31.12.2006 a fost perioada
de aplicare efectivă, anul în care s-au întocmit primele situaţii financiare conform IFRS.
Fiind concepute în spiritul pragmatic anglo-saxon, standardele stipulează ca informaţiile
necesare, să fie generate la costuri mai mici decât beneficiile utilizatorilor; situaţiile
financiare întocmite răspund nevoii de informare a utilizatorilor despre poziţia financiară,
performanţa şi cash-flow-ul agentului economic. Drept urmare, ele trebuie să fie
transparente pentru utilizatori şi comparabile în timp şi spaţiu; politica contabilă şi
manageriatul întreprinderii trebuie sa caute un echilibru între relevanţă şi credibilitate; o altă
dilemă cu care se vor confrunta profesioniştii contabili o reprezintă constituirea sau nu a
provizioanelor, care, pe de o parte, diminuează în mod artificial profitul şi dividendele, iar
pe de altă parte, constituirea sau nu a provizioanelor este cerută în vederea obţinerii imaginii
fidele; se va impune renunţarea la conceptul de patrimoniu, întrucat vine în contradictie cu
principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Adoptarea IFRS însemnă, pe de o
parte, modificarea reglementărilor contabile dar şi implementarea unui sistem de evaluarea a
performanţei care trebuie adoptat la nivelul întregii organizaţii, ceea ce va duce la schimbări
majore în cadrul managementului strategic şi contabil.
Bibliografie

Feleagă, N., Malciu, L. (2002)- Politici şi opţiuni contabile, Editura Economică, Bucureşti
Gîrbină, Mm., Bunea, Ş. (2006) Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS
(revizuite) –IFRS, Editura CECCAR, Bucureşti
IASB (2006) Standardele Internationale de Raportare Financiară (IFRSs) , Editura
CECCAR, Bucureşti
Malciu, L., Feleagă, N. (2004) Reglementare şi practici de consolidare a conturilor. Din
orele astrale ale Europei contabile, Editura CECCAR, Bucureşti

197

198

România în UE. Calitatea integrării. Creştere. Competenţă. Ocupare

NATURA HIBRIDĂ A CODURILOR
DE GUVERNANŢĂ:
BĂTĂLIA PENTRU RESPONSABILIZARE


Voicu D. DRAGOMIR
Asistent universitar doctorand
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. De peste cincisprezece ani, codurile de guvernanţă corporativă sunt în
atenţia actorilor pieţelor de capital şi a teoreticienilor. În prezent, ele reprezintă un
imperativ în domeniul normalizării, din momentul în care Directiva 2006/46/EC a impus
declararea conformităţii cu un cod naţional în situaţiilor anuale ale grupurilor cotate. Cu
toate acestea, calitatea sistemului de responsabilizare corporativă este pusă sub semnul
întrebării, cu atât mai mult cu cât noile ţări admise îşi pun pun problema implementării
propriului regim de guvernanţă. Lucrarea de faţă priveşte către prototipul codurilor de
guvernanţă – cel britanic, începând cu Cadbury (1992) – pentru a-şi pune întrebarea: există
vreun pericol în spatele mecanismului de impunere specific: „conformează-te sau explică”?
Punctul de pornire îl reprezintă stabilirea originii filosofiei sociale ce fundamentează
codurile de guvernanţă. Răspunsul pe care îl oferim implică faptul că aceste documente nu
sunt pur utilitariste sau pur individualiste. Primii reformatori, Cadbury şi alţii, au oferit
soluţii de responsabilizare din zone adverse, care să ofere satisfacţie atât avocaţilor
codurilor de etică, precum şi partizanilor doctrinei maximizării valorii de piaţă. În
perspectivă, însuşi mecanismul „conformează-te sau explică” poate deveni călcâiul lui
Ahile în lupta pentru responsabilizare, în lumina unei crize de legitimitate de care suferă
comisiile guvernamentale în căutarea unor compromisuri reglementare.
Cuvinte-cheie: guvernanţa corporativă, teoria stakeholderilor, pieţe financiare,
cadru conceptual, responsabilitate
Coduri REL: 5D, 11A, 14I, 20I

Introducere
Simptomele apariţiei codurilor de guvernanţă
La aproape cincisprezece ani de la emiterea primului cod de guvernanţă (Cadbury: 1992),
aceste coduri de bună practică, extrem de influente în context european, reprezintă încă un
subiect de actualitate, atât în mediul academic, cât mai ales în spaţiul pentru care ele au fost
concepute: spaţiul reglementar al pieţei de capital. Atât Whittington (1993, p. 311) imediat
după apariţia primului cod de guvernanţă, cât şi Keasey, Short, & Wright (2005, p. 21) la un
deceniu după această dată, enumeră câteva dintre cauzele esenţiale care au condus,
cumulativ, la elaborarea unei serii de coduri de guvernanţă:
(a) contabilitatea creativă, ca manifestare a pluralităţii de opţiuni şi politici
contabile, la dispoziţia managementului, utilizate nu o dată în scopul deturnării
imaginii fidele;
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(b) scandalurile financiare şi falimente celebre ale firmelor britanice, asociate cu
instanţe de eşec ale instituţiilor guvernanţei corporative şi cu critici ale sistemului
de raportare şi de audit;
(c) schemele de remunerare a directorilor, reprezentând o cheltuială
supradimensionată ce afectează randamentul investitorilor, fără a putea fi
conectată în mod corect şi complet la nivelul de performanţă al firmei;
d) concetrarea eforturilor managerilor pe obţinerea unei performanţe ridicate, pe
termen scurt, fără perspective de sustenabilitate – promovând fenomenul
preluărilor oportuniste, eronat considerate ca fiind cel eficient instrument de
disciplinare a managerilor.
Scurt istoric al codurilor de guvernanţă
În mai 1991, Comisia privind Aspectele Financiare ale Guvernanţei Corporative
(Comisia Cadbury) a fost înfiinţată pentru a „revizui acele aspecte ale guvernanţei
corporative legate în mod special de raportarea financiară şi de responsabilitate” (Cadbury,
1992, paragraful 1.2). Raportul a fost emis în forma finală în decembrie 1992. În aprilie
1993, Bursa londoneză completează regulile de listare pentru a include o declaraţie de
conformitate cu Codul Cadbury. În iulie 1995, Comisia Greenbury emite raportul şi codul de
guvernanţă privitor la devoalarea remuneraţiilor managerilor. Şi acest set de reguli devine
obligatoriu pe Bursa britanică. În ianuarie 1998, raportul Comisiei Hampel se focalizează pe
stadiul implementării Codului Cadbury, recomandând crearea unui Cod Combinat (iunie
1998), care să reunească prevederile codurilor anterioare într-o formă mai puţin birocratică.
În septembrie 1999 este publicat Raportul Turnbull, ce oferă îndrumări în problemele de
control intern. În ianuarie 2003, Raportul Higgs revede „rolul şi eficienţa administratorilor
nonexecutivi”, în lumina turbulenţelor de pe pieţele internaţionale. Codul Combinat publicat
în 2003 este menţinut într-o formă cvasiidentică până în prezent.
Definiţii ale guvernanţei în contextul codurilor de bună practică
O definiţie deja devenită celebră în literatura de specialitate este dată de Raportul
Cadbury (1992, paragraful 2.5) pentru care guvernanţa reprezintă „sistemul prin care
companiile sunt conduse şi controlate”. Guvernanţa se fundamentează pe instituţiile
specifice, între care structura esenţială o reprezintă consiliul de administraţie, ales prin vot
„democratic” în cadrul Adunării generale a acţionarilor. În acest context, nu putem ignora
fraza controversată a autorilor Gompers, Ishii, Metrick (2003, p. 107): „corporaţiile sunt
republici”, întrucât votul acţionarilor desemnează corpul reprezentativ (administratorii) care
deleagă conducerea unor „birocraţi” sau funcţionari (managerii). Evident, suprasimplificarea impusă de această înţelegere a lumii corporative naşte câteva pericole ce fac
subiectul acestei lucrări.
Codul Cadbury (1992: paragraful 2.6-2.8) identifică perimetrul care delimitează
procesele de raportare, monitorizare şi feed-back: administratori – auditori – acţionari.
Alături de aceşti actori se găseşte şi audienţa mai largă (printre care şi angajaţii) care poate
avea acces, dar nu dreptul la informaţie. Raportul Hampel (1998, paragraful 1.16) acceptă
definiţia oferită de Cadbury, cu amendamentul calificării acesteia ca „restrictivă”, întrucât
exclude diversele activităţi care conduc la succesul unei întreprinderi. Raportul Hampel
(Committee on Corporate Governance: Final Report, 1998) defineşte singurul obiectiv
corporativ ca fiind menţinerea şi augmentarea capitalului, iar relaţiile pe care compania le
dezvoltă cu stakeholderii sunt mijloace spre succesul afacerii. Scopul consiliului de
administraţie este de a contura, implementa şi monitoriza politicile corporative care vizează
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relaţiile firmei. Raportul consideră că responsabilitate faţă de alte grupuri de stakeholderi nu
poate fi definită, deci nu intră sub auspiciile guvernanţei.
Principii, recomandări şi prevederi: confuzii în plan teoretic
Performanţa ca funcţie de responsabilitate şi structură organizaţională
Controversa în jurul conceptului de „bună guvernanţă” se naşte din controversele
privitoare la factorii ce influenţează sistemul de guvernanţă al unei companii: obiectivul
corporativ, gradul de responsabilitate, transparenţa designului instituţional, nivelul asumat
de moralitate corporativă. În plus, însăşi noţiunea de valoare corporativă este supusă unor
interpretări contradictorii. Problematica maximizării funcţie producătoare de valoare va fi
analizată în continuare.
Disputa filosofică clasică a separării dintre trup şi suflet îşi găseşte ecou în teoria
guvernanţei prin conceptul separării dintre structura instituţională corporativă (enterprise) şi
responsabilitate (accountability). Keasey, Short, Wright (2005: p. 23) trasează o graniţă clară
între aceste două concepte, subliniind faptul că responsabilitatea nu crează propriu-zis valoare,
dar crearea de valoare nu poate fi iresponsabilă. Astfel, autorii consideră că „buna guvernanţă”
este o funcţie de performanţă şi responsabilitate, în condiţiile în care activitatea firmei se
măsoară pe două axe: eficienţă şi cârmuire (stewardship). Din alt unghi, „buna guvernanţă”
este preocupată în aceeaşi măsură de motivarea comportamentului managerial, cât şi de
monitorizarea acestuia. Evaluarea bipartită introdus de Keasey, Short, Wright poate fi
considerată a fi o premisă suficientă pentru a avea o imagine coerentă asupra guvernanţei
corporative, cel puţin în maniera în care ea se desprinde din codurile de guvernanţă.
Raportul Cadbury şi „recomandările” în materie de bună guvernanţă
Istoria codurilor britanice cunoaşte o permanentă pendulare între preeminenţa
acordată responsabilităţii şi întâietatea conferită designului structurilor corporative. Primul
cod emis în 1992 asumă faptul că responsabilitatea faţă de acţionari reprezintă principalul
obiectiv al guvernanţei. Misiunea comisiei a fost aceea de a revizui aspecte ale guvernanţei,
în scopul restabilirii încrederii în sistemul de raportare financiară şi în activitatea auditorilor
externi. Comisia a considerat că starea de conformitate a companiilor faţă de
prevederilecodului poate fi verificată numai prin raportare voluntară. Conformarea faţă de
un cod de guvernanţă oferă, în plus faţă de o lege naţională, mai multă flexibilitate în
implementare şi, în acelaşi timp, spaţiu de îmbunătăţire în condiţiile particulare ale fiecărei
afaceri.
Codul este construit în jurul a două elemente conceptuale, unice pentru acest cod de
guvernanţă:
• Principiile deschiderii (openness), integrităţii (integrity) şi responsabilităţii
(accountability). Se poate sesiza chiar la prima vedere că toate cele trei principii
sunt de origine etică, fapt deosebit de relevant în privinţa intenţiilor Comisiei
Cadbury. Deschiderea este prezentată ca bază a încrederii tuturor stakeholderilor
(1992, paragraful 3.2). Comisia consideră că devoalarea informaţiei corporative
(disclosure) contribuie la eficienţa pieţelor, fără a introduce în mod expres
perspectiva utilitaristă. Integritatea trebuie să devină un atribut al raportării
financiare, în sensul în care aceasta este înţeleasă ca exhaustivitate şi fidelitate a
informaţiei. Mai mult, integritatea informaţiei este o oglindă a moralităţii
producătorilor de conturi. Responsabilitatea faţă de acţionari este un subiect
discutat şi în capitolele anterioare ale acestei lucrări. Raportul Cadbury mai
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menţionează un aspect semnificativ ca parte a procesului de responsabilizare: dorinţa
acţionarilor de a-şi exercita responsabilităţile ce le revin ca proprietari ai capitalului
investit. Responsabilitatea este un cuvânt găunos, dacă cei faţă de care se manifestă
rămân indiferenţi. Sensul delimitării acestor principii este acela de „a creşte nivelul
general de încredere în mediul de afaceri” (1992, paragraful 3.5).
• Recomandările propriu-zise ale codului de guvernanţă, în privinţa câtorva puncte
cheie cum ar fi: eficienţa consiliului de administraţie (board effectiveness),
preşedintele acestuia, administratorii nonexecutivi, pregătirea directorilor,
procedurile consiliului de administraţie, comisiile de nominalizare, remunerare şi
audit, auditul intern, rapoartele şi politicile contabile etc. Comisia Cadbury
consideră o greşeală de normalizare admiterea multiplelor opţiuni şi tratamente
contabile, la îndemâna managerilor. Rapoartele financiare trebuie să prezinte
performanţa companiei de o manieră echilibrată şi accesibilă, prin naraţiuni
consistente, nu doar valoric.
Câteva concluzii se pot trage în legătură cu prevederile Codului Cadbury, din
punctul de vedere al suportului conceptual pe care îl deţine:
 Principiile enunţate au un fundament moral, care nu va mai fi întâlnit în niciun alt
cod de guvernanţă emis în Marea Britanie;
 Recomandările oferite amalgamează aspectele instituţionale cu cele de raportare,
astfel încât fiecare element de design structural să fie însoţit de propria imagine
în transparenţă, prin intermediul declaraţiei de conformitate cu Codul de
guvernanţă.
Raportul Hampel: alte recomandări, alte principii
Prima critică adusă raportului Cadbury este aceasta: „Recunoaştem contribuţia în materie de
responsabilitate adusă de raportul Cadbury [...]. Totuşi, accentul pe responsabilitate tinde să
camufleze prima datorie a unui consiliu de administraţie – aceea ce a aduce prosperitate
firmei de-a lungul vieţii acesteia” (Hampel, 1998, paragraful 1.1). Comisia Hampel notează
faptul că responsabilitatea, spre deosebire de dirijarea activităţii unei companii, este o zonă
supusă intens normalizării. Raportul Hampel şi-a propus să reducă ceea ce numeşte a fi
„povara reglementară” asupra gradului de raportare al companiilor, povară ce deturnează
preocuparea administratorilor de la conducerea afacerii la întocmirea de rapoarte. O reacţie
pe care Comisia Hampel o consideră de aşteptat în condiţiile de faţă, dar care trebuie
eliminată, este „bifarea mecanică” a punctelor de conformitate cu prevederile raportului.
Acest tip de reacţie se poate manifesta la toţi cei implicaţi în jocul raportării:
 Companiile tratează recomandările raportului Cadbury ca reguli prescriptive, în
consecinţă acestea fiind tratate în litera şi nu în spiritul lor, prin „bifarea”
respectării fiecărui punct. Această abordare mecanică nu ia în calcul diversitatea
circumstanţelor şi experienţei de afaceri a fiecărei companii. Exemplul dat de
Hampel (paragraful 1.13) priveşte asumarea funcţiei de preşedinte al consiliului
de administraţie şi director executiv de către aceeaşi persoană, situaţie
nerecomandată de Cadbury; totuşi, starea contrară poate fi o soluţie onorabilă şi
fără consecinţe în domeniul respectării drepturilor investitorilor, în plus fiind
mult mai puţin costisitoare pentru companie.
 Acţionarii, categoria favorizată de utilizatori de informaţie, pot aplica principiul
„bifării” în aceeaşi măsură, prin sancţionarea companiilor care nu sunt 100% în
litera codului de guvernanţă, fără a analiza cu discernământ motivele prezentate
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pentru neconformitate. Raportul Hampel încearcă să pună un diagnostic de
„perversiune” unui sistem care permite fraude majore în situaţie de totală
conformitate – pe hârtie – cu orice cod de guvernanţă.
Comisia Hampel şi-a propus să găsească o soluţie conceptuală acestei soluţii, prin
combinarea într-un singur document (The Combined Code, 1998) a unor principii generale –
în număr de 18 – derivate din codurile de guvernanţă anterioare, cu prevederi mai detaliate –
48 de puncte ataşate principiilor – care să urmărească fiecare element care trebuie cuprins în
rapoartele diferitelor structuri responsabile în faţa acţionarilor. În plus, declaraţia de
conformitate va avea din acest moment două părţi: prima vizează modalităţile de aplicare a
principiilor enunţate de codul de guvernanţă; a doua urmăreşte respectarea impunerilor
fiecărei prevederi în parte, cu specificarea zonelor de neconformitate şi explicaţii pentru
această situaţie. Efectul neaşteptat (Keasey, Short, Wright, 2005: p. 33) a fost acela că masa
de informaţii raportate a crescut, în lumina prevederilor mai clar circumscrise ale noului cod
combinat.
Raportul Higgs (2003) şi The Combined Code (2003): noi presiuni reglementare
Raportul Higgs (Review of the Role and Effectiveness of Non-Executive Directors,
2003) a fost emis ca un ecou al noului val de presiune reglementară venit de peste ocean.
Scandalurile financiare americane au impus spaţiului european o reconsiderare a eficienţei
consiliilor de administraţie – în special o evaluare a rolului administratorilor nonexecutivi în
promovarea bunei guvernanţe –, iar Raportul Higgs a fost un răspuns aşteptat şi, în acelaşi
timp, contestat. O definiţie interesantă a responsabilităţii corporative este oferită în
preambulul raportului (paragraful 1.5), afirmând că „guvernanţa corporativă oferă o
arhitectură a responsabilităţii – acele structuri şi procese care dau asigurarea că firmele sunt
conduse în interesul proprietarilor”.
Raportul insistă pe faptul că arhitectura responsabilităţii trebuie întărită, în vederea
creării sustenabile de valoare (para. 1.13). Acelaşi mecanism impus de Codul Cadbury este
menţinut şi în prezent, prin declaraţia bipartită ce vizează, pe de o parte, principiile şi
implementarea acestora, şi pe de altă parte, prevederile şi informaţiile necesare de devoalat
în rapoartele anuale. Scopul unui cod de guvernanţă nu este acela al atingerii unui grad cât
mai mare de conformitate, ci acela al optimizării guvernanţei corporative în interesul
acţionarilor şi economiei în general. „Buna guvernanţă” trebuie să fie un suport al proceselor
productive, şi nu un impediment. În concluzie, practica „bifării” cerinţelor este puternic
condamnată, iar „sfaturile” de bună practică sunt promovate a fi inima unui cod de
guvernanţă (paragraful 1.19).
Legitimitatea codurilor şi obiectivul guvernanţei
Mecanismul de impunere a codurilor
Aşa-numitul mecanism „comply or explain” (conformează-te sau justifică) a fost descris
în chiar primul cod de guvernanţă intrat în circuit (Cadbury, 1992, paragraful 1.3). Prevederile
codului reprezentau standardul de calitate în materie de guvernanţă pe care orice companie cotată
la London Stock Exchange trebuia să îl respecte, prin declararea conformităţii cu acesta. Această
obligaţie a intrat în masa de reguli de listare impuse de piaţa financiară.
Mecanism comply-or-explain se consideră a reprezenta o instanţă de autoreglementare, întrucât este de aşteptat ca firmele cotate să treacă dincolo de prevederile
codului de guvernanţă în vigoare, şi să găsească propriul limbaj de comunicare a
informaţiilor privind sistemul de guvernanţă adoptat (Cadbury, 1992, paragraful 3.8).
Raportarea şi formatul acesteia trebuie să vizeze în primul rând zonele de neconformitate
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(dacă există). Aceste elemente nu cad sub incidenţa legislaţiei primare, iar justificarea
neconformităţii trebuie să fie evaluată raţional de către utilizatorii de informaţie, fără a fi
neapărat sancţionată din oficiu (Financial Reporting Council, 2006, p. 2).
Whittington (1993, p. 314) menţionează o lacună a sistemului de autoreglementare: indivizii oportunişti pot profita (free-ride) de încrederea creată de calitatea
standardelor impuse şi de comportamentul onest al celorlalţi jucători, ceea ce creează un caz
de selecţie adversă. Soluţiile propuse de el sunt disciplina profesională şi solidificarea
legală, printr-un monopol reglementar al pieţei pe care acţionează compania.
Legitimitatea regimului de guvernanţă adoptat de companii
În regimul „comply-or-explain” se pune problema legitimităţii sistemului de
guvernanţă adoptat de fiecare companie. Legitimitatea se referă la calitatea unui instrument
al puterii de a se conforma aspiraţiilor celor guvernaţi, atât în privinţa originii, cât şi a
formei sale – pentru a putea face posibilă aderenţa celor mulţi la sistemul vizat (BonnafousBoucher, 2005, p. 35). Pornind de la ipoteza că regimul de guvernanţă impus de legea
societăţilor comerciale şi de codurile de guvernanţă se bucură de legitimitate consesuală,
discuţia se poartă în jurul îndreptăţirii „variaţiilor” de la codul de guvernanţă, adoptate sub
forma unui sistem de guvernanţă operaţional în cadrul companiei.
Fisher (2004: p. 495) consideră că este o greşeală a considera un sistem legitim prin
prisma rezultatelor (output-ului) acestuia. Legitimitatea de output – axată pe rezultatele
financiare ale unei companii – trebuie înlocuită cu legitimitatea de input, axată pe relaţia cu
diversele grupuri de stakeholderi şi pe integritatea procesului de luare a deciziilor în cadrul
unui anumit sistem de guvernanţă.
Caracterul continental-european al tezei privind legitimitatea de input a generat
multiple controverse în spaţiul guvernanţei nord-atlantice. Jensen (2001, p. 9) consideră că
legitimitatea de output este hegemonică, în lumina a „două sute de ani de studiu în domeniul
economiei şi finanţelor care indică faptul că bunăstarea socială este maximizată atunci când
toate firmele dintr-o economie ţintesc la maximizarea valorii totale de piaţă”. Argumentul
este hilar, iar avocaţii anti-maximizării devin din ce în ce mai numeroşi, pe măsură ce
diverse instanţe ale sistemului de piaţă american eşuează în nămolul scandalurilor
corporative.
Obiectivul corporativ şi obiectivul guvernanţei: controversa maximizării
valorii corporative
Deşi un argument particular poate fi refutabil, nu poate fi ignorată o întragă şcoală
de gândire şi, mai ales, un sistem economic al cărui fundament este maximizarea valorii de
piaţă a companiei. Evident, Jensen (2001, p. 10) nuanţează definiţia valorii de piaţă, nu prin
capitalizarea curentă, ci prin fluxul de beneficii aşteptate pe termen lung, excluzând din
acest context speculaţia financiară şi fluctuaţiile zilnice care demonstrează o miopie a pieţei
faţă de rentabilitatea pe termen lung a proiectelor corporative (Jensen, 2001, p. 16).
Controversa maximizării este intim legată de designul instituţiilor guvernanţei. Un
cod de guvernanţă poate avea în vedere o structură de guvernanţă care să se axeze exclusiv
pe protejarea drepturilor acţionarilor şi pe responsabilitatea administratorilor şi directorilor
faţă de aceştia sau poate lucra cu un design instituţional care să promoveze responsabilitatea
faţă de categorii diverse de stakeholderi. Raportul Hampel (1998, paragraful 1.16) afirmă că
„singurul obiectiv acceptat de toate companiile listate, indiferent de mărimea acestora sau de
activitatea desfăşurată, este păstrarea şi valorificarea la cote maxime a capitalului investit de
acţionari”. În acest sens, toate relaţiile cu stakeholderii sunt subsumate obiectivului enunţat
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mai sus, iar pentru succesul acestor relaţii actorii guvernanţei corporative – administratori,
manageri, auditori – sunt responsabili exclusiv în faţa acţionarilor.
Jensen (2001, p. 10) nuanţează însă aceste delimitări: funcţia obiectiv a valorii
corporative nu trebuie să fie strict maximizată, ci să fie producătoare de valoare (valueseeking). Această nou concept – al căutării valorii – are un atribut esenţial: pare, la prima
vedere, suficient de flexibil încât să permită implementarea ideilor de etică corporatistă, ca
marcă a teoriei stakeholderilor. Bessire (2005, p. 432) îl citează pe Ph. de Woot, care afirmă
că funcţia de creare a valorii nu este statică şi cantitativă, ci dinamică şi calitativă. În plus,
doar prin creare de valoare se poate obţine o integrare a intereselor individuale, publice şi
corporatiste. Sentimentul de autoîmplinire la nivel individual este considerat a fi motorul
creării de valoare.
Decriptarea funcţionalistă: abordări ortodoxe şi heterodoxe
Maria Bonnafous-Boucher (2005, p. 38) consideră că codurile de guvernanţă sunt
dominate de o abordare funcţionalistă, în sensul limitării la descrierea funcţiilor şi
disfuncţiilor guvernanţei, într-o abordare analitică. Funcţiile identificate în codurile de
guvernanţă sunt: funcţiile puterii reprezentative în consiliile de administraţie, funcţiile
regulilor şi principiilor în dirijarea fluxului de informaţii între instituţiile guvernanţei,
funcţiile actorilor implicaţi în procesul de guvernanţă.
Autoarea distinge două teorii funcţionaliste:
- Abordarea ortodoxă, limitată la aplicarea reglementărilor legislaţiei curente în
sistemele preocupate de guvernanţa corporativă. Sunt examinate instanţele
autorităţii în cadrul firmei, în scopul de a defini rolul fiecărui actor şi obiectivul
scenariului de putere.
- Abordarea heterodoxă este mai puţin preocupată de descrierea instanţelor
autorităţii, cât de extinderea numărului de actori afectaţi de funcţionarea
sistemului de guvernanţă. Conceptul de stakeholder se conturează prin
identificarea grupurilor interesate şi prin trasarea ariei lor de acţiune în relaţie cu
firma. Cele mai multe teorii pe tema responsabilităţii sociale a corporaţiei
(corporate social responsibility) sunt conectate teoriei stakeholderilor şi pot fi
privite ca teorii funcţionaliste heterodoxe.
Lărgirea spectrului guvernanţei: internalizarea bunăstării stakeholderilor
Preocuparea principală a acestui capitor al lucrării de faţă este identificarea unor
posibile soluţii ale dilemei obiectivului corporativ. În acest cadru teoretic, problema cea mai
delicată este circumscrierea ariei de acoperire a guvernanţei, în raport cu scopul esenţial al
existenţei unei firme. Întrebările legitime ale utilizatorilor de informaţie şi ale cercetătorilor
se ivesc în fiecare unghi al triadei „drepturile acţionarilor – performanţa firmei – bunăstarea
socială”. Semnalele de alertă ridicate nu numai în plan academic, ci în toate mediile
implicate în guvernanţă, indică faptul că elementele de mai sus tind să se excludă reciproc,
fapt ce ridică semne de întrebare asupra unicităţii şi validităţii obiectivului corporativ,
oricare ar fi acesta.
În viziunea lui Tirole (2001, p. 2), abordarea tradiţională bazată pe maximizarea
averii acţionarilor este mult prea limitată pentru a putea conduce la o analiză economică
pertinentă a guvernanţei corporative. În acest sens, el vede guvernanţa ca „designul
instituţiilor care induce sau forţează managementul să internalizeze bunăstarea
stakeholderilor” – identificaţi sub termenul extins de „societatea stakeholderilor”
(stakeholder society). Similar, Enderle (2004, p. 96) denunţă viziunea strict ierarhică a
firmei (strictly hierarchical concept of the firm), prin care aceasta se supune obiectivului
determinant, acela de a maximiza performanţa financiară în limitele legii şi ale unei
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moralităţi precare. Autorul menţionat propune o viziune alternativă, „echilibrată” a firmei
(balanced concept of the firm) prin care priveşte compania ca pe organizaţie multi-scop,
construită pe efortul de a împlini multiple obiective economice, sociale şi ecologice,
interrelaţionate de o manieră circulară. Această viziune a firmei recunoaşte faptul că firma
nu se manifestă sub cupola de sticlă a unui univers pur economic, ci că prin chiar existenţa
ei îşi asumă responsabilităţi variate, nu doar mijloace, ci şi scopuri în derularea afacerii
propriu-zise.
Pentru a închide discuţia despre legitimitate, vom aminti definiţia lui Stanton (1997:
p. 691) privind interesul legitim. Acesta este plasat în relaţie cu contractul social, în
condiţiile în care dreptul la asumarea responsabilităţii corporative se fundamentează pe
interesul legitim, definit mai sus (Bonnafous-Boucher, 2005, p. 35), de a primi şi utiliza
rapoartele emise de administratorii societăţii şi de auditorii acesteia. Mai mult, delimitarea
se poate face între dreptul legal al acţionarilor de a fi informaţi asupra performanţei şi
efectelor activităţii companiei, şi dreptul moral al tuturor nonacţionarilor de a se prevala de
aceste informaţii. Este evident în acest caz că responsabilitatea este „palpabilă” numai în
condiţiile în care un drept este întărit prin lege, iar fluxul de informaţii dezvăluie cu
acurateţe care este nivelul de reglementare al unui sistem.
Responsabilitate, transparenţă şi paradoxul încrederii
Utilitarism sau autonomie individuală: o oscilaţie conceptuală a codurilor de
guvernanţă
Una dintre întrebările pe care este firesc a le pune în acest moment poate fi formulată
astfel: care este filosofia socială pe care mizează codurile de guvernanţă? Stanton (1997: p. 688)
pune în contrast cele două şcoli dominante: utilitarismul şi autonomia individuală:
• Utilitarismul se prevalează de legitimitatea de output, prin care justeţea şi
valoarea unei acţiuni se judecă exlusiv după consecinţele pe care le provoacă.
Utilitarismul este preocupat de bunăstarea generală sau medie care poate creşte
fără a putea identifica persoanele implicate sau importanţa lor morală. În acest
context, maximizarea averii acţionarilor este piatra de temelie a oricărei pretenţii
de responsabilitate care poate fi adresată de acţionari administratorilor. În plus,
toate drepturile persoanelor conectate la viaţa companiei sunt trecute prin filtrul
obiectivului maximizării.
• Autonomia individuală este aliniată individualismului moral şi recunoaşte
importanţa indivizilor şi nevoia de egalitate în drepturi. Interesele persoanelor au
prioritate în faţa tuturor celorlalte interese, în speţă a interesului corporativ.
Filosofia autonomiei individuale afirmă faptul că firmele nu posedă dreptul la
„viaţă privată”, întrucât acest drept nu poate fi extrapolat dintre drepturile
indivizilor ce alcătuiesc organizaţia.
Se poate constata, în lumina celor prezentate în capitolul anterior, că filonul
filosofic al codurilor de guvernanţă nu este pur utilitarist sau pur individualist. Ne apare
evident acum că primii reformatori, Cadbury şi alţii au încercat să impună un regim de
responsabilitate marcat într-o mai mare măsură de autonomie individuală, prin rapelul
continuu la măsuri de responsabilizare şi la deschiderea faţă de stakeholderi. Putem însă
observa o accentuare, odată cu trecerea timpului, a presiunii utilitariste – şi aceasta din cauza
răspunsului tot mai accentuat al marilor corporaţii faţă de iniţiativele reglementare ale
Bursei britanice. Poate că sistemul comply-or-explain este chiar călcâiul lui Ahile în lupta
pentru impunerea responsabilităţii corporative. Acest fapt a fost însă în continuu negat de
fiecare comisie care a elaborat coduri de guvernanţă. În capitolul prezent vom încerca să
stabilim câteva coordonate ale noţiunii de responsabilitate, pentru a putea vedea în ce
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măsură adevărata responsabilitate se îndepărtează de cea promovată de codurile de
guvernanţă.
Definiţii ale responsabilităţii
Definiţia dată de Fisher este extrem de largă şi se aplică oricărui sistem care
presupune delegarea puterii (Fisher, 2004, p. 510): „Responsabilitatea este o modalitate de
concretizare a relaţiilor dintre instituţii, delimitând responsabilităţi, controlând exerciţiul
puterii, îmbunătăţind legitimitatea şi, în final, promovând democraţia”. Principalul scop al
impunerii unui sistem de responsabilitate este crearea de încredere în instituţiile angrenate în
acest sistem.
Seal şi Vincent-Jones (1997, p. 410) consideră că nevoia de încredere se manifestă
în special în şlefuirea relaţiilor pe termen lung. Orice organizaţie care pretinde
sustenabilitate nu poate să nu îşi fixeze ca obiectiv păstrarea unui echilibru risc-beneficii.
Stanton (1997, p. 684) îl citează pe Rosenfield, oferind o altă definiţie noţiunii de
responsabilitate: „ţinerea justă a cuiva răspunzător pentru acţiunile sale, justificarea fiind
oferită de o relaţie de autoritate între persoanele implicate”. În context corporativ, relaţia de
autoritate poate fi definită atât din perspectiva teoriei maximizării valorii acţionarilor, cât şi
din perspectiva teoriei stakeholderilor (pe care o vom discuta în continuare). Spira (2001, p.
739) consideră ca indivizii şi corporaţiile sunt „descărcaţi” de responsabilitate prin
raportarea cerută în relaţia cu instanţele de autoritate.
Caracterul normativ al responsabilităţii
În formularea unei teorii a guvernanţei, şi mai ales în construirea unui cod de
guvernanţă, întrebarea primordială se leagă de tipul de legitimitate atribuită sistemului.
Revenind la Fisher (2004: p. 495), autoarea consideră că triada: responsabilitate –
legitimitate de input – normalizare este indisolubilă. Cu alte cuvinte, un sistem nu poate fi
responsabilizat decât dacă legitimitatea pe care şi-o pretinde se bazează pe integritatea
sistemului decizional. Pe de altă parte, macheta sistemului decizional este indiscutabil
supusă normalizării, fapt ce conferă legitimitate. Codurile de guvernanţă reprezintă un
compromis: ele promovează un sistem ce îşi declară legitimitatea de output – corelată cu
performanţa – într-un cadru care îndeamnă la responsabilitate şi care pretinde instituţii de
guvernanţă strict definite. Cu alte cuvinte, universul guvernanţei desenat de codurile de bună
practică este populat de două rase diferite şi adverse: shareholders şi stakeholders –
delimitând un univers conflictual.
Jensen percepe cu totul altfel această dispută: singurul obiectiv care conduce la
responsabilizare este maximizarea valorii de piaţă a societăţii. Acest obiectiv este criteriul
după care managerii se ghidează în realizarea compromisurilor optimale (tradeoffs) între
diferiţii constituenţi (stakeholderi) ai firmei (Jensen, 2001, p. 10). Fixarea a mai multe
obiective concurente sau o oricărui alt obiectiv în afara maximizării averii acţionarilor
conduce inevitabil la anularea responsabilităţii managerilor.
Percepţii asupra transparenţei
Consecinţa hibridizării teoretice a codurilor de guvernanţă este şi volatilitatea
percepţiei asupra transparenţei. Ciclurile macroeconomice şi ciclurile de reglementaredereglementare surprind imagini publice foarte diverse asupra conceptului de transparenţă.
Cei ce astăzi sunt avocaţii acesteia, mâine pot fi adversarii „reducerii intimităţii
corporative”. O constantă a vieţii economice în general, şi a pieţelor de capital în speţă, va fi
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un permanent semn de întrebare asupra eficienţei acestora: asimetria informaţională şi
abuzul managerial (Bowie, 2004, p. 60).
Bessire (Transparency: a two-way mirror?, 2005) pune în discuţie o problemă
gravă: relaţia dintre transparenţă şi moralitate. Autoarea consideră că nu se poate stabili
nicio legătură explicită, însă se poate demonstra contrariul, anume faptul că impunerea
transparenţei crează amoralitate. Trimiterile sale la Bentham şi Foucault (A supraveghea şi a
pedepsi, 1991) sugerează că transparenţa nu este un termen al vocabularului moralităţii, ci al
unui lexic concentraţionar. Indivizii – managerii şi prin extensie corporaţiile – sunt
consideraţi a fi sclavi ai oportunismului şi propriului interes, iar transparenţa în acest context
nu poate decât reduce costurile oportunismului, fără a contribui la moralizarea vieţii
corporative. Ca în orice sistem de supraveghere, indivizii vor căuta în orice moment breşe
ale sistemului, pentru a le exploata în avantajul propriu, până când breşa este închisă şi
indivizii sancţionaţi.
În domeniul raportării financiare, Enderle (2004, p. 87) enumeră caracteristicile
calitative ale informaţiei financiare care produc încredere: exactitate, integralitate,
obiectivitate, inteligibilitate şi imagine fidelă a tranzacţiilor entităţii. Nu întâmplător, autorul
a omis cea mai controversată caracteristică, cuprinsă în toate cadrele conceptuale ale
contabilităţii: relevanţa. Relevanţa este conceptual anexată teoriei utilitariste, legitimităţii de
output şi, prin extensie, amoralităţii denunţate de Bessire. Definiţia transparenţei oferită de
Enderle surprinde conceptul filosofic al „adevărului”, în sensul în care raportarea este
transparentă faţă de realitatea pe care o mediază, fără a masca părţi substanţiale ale acesteia
şi fără a induce în eroare pe cei care primesc rapoartele.
Enderle înlocuieşte noţiunea de transparenţă cu noţiunea de încredere, afirmând că
aceasta este cerinţa fundamentală pentru buna funcţionare a sistemului. Încrederea poate fi
considerată un bun public, de care toţi participanţii la sistem beneficiază, dar care poate fi
erodată de către cei care înşeală şi sunt descoperiţi. Cazul paradigmatic al eşecului Enron
este cea mai bună dovadă în sprijinul acestei teorii. Rebérioux extrage din acest studiu de
caz „argumentul cognitiv” (Rebérioux, 2007: p. 5), care poate fi rezumat astfel: primatul
acţionarial este o rotiţă a unui cerc vicios. Implementarea sistemului de responsabilitate şi
remunerare a managerilor pe baza criteriului maximizării averii acţionarilor implică o
deconectare a acestora de la cunoaşterea proceselor şi instituţiilor interne ale corporaţiei. Ca
urmare, acţionarii sunt astfel deposedaţi de control şi limitaţi în acţiunile pe care le pot lua în
cazul devierilor de comportament managerial. Autorul remarcă faptul că insistenţa pe
primatul acţionarial este concomitentă cu o adâncire a asimetriei informaţionale, cu atât mai
mult cu cât sistemele de control sunt externalizate, fiind şi ele supuse aceluiaşi primat
acţionarial.
Posibile soluţii conceptuale pentru un cod de bună practică
Etică şi responsabilitate - dificultăţi în acomodarea acestor noţiuni în codurile
de guvernanţă
Zambon şi Del Bello (2005: p. 130) fac o afirmaţie pe care mulţi ar privi-o cu
suspiciune: responsabilitatea socială şi ecologică, sustenabilitatea şi guvernanţa corporativă,
toate aceste concepte se fundamentează pe noţiunea de stakeholder şi pe necesitatea
identificării categoriei ţintă de stakeholderi căreia se adresează. Este evident, chiar şi din
articolele citate în această lucrare, că teoria stakeholderilor are parte atât de avocaţi pătimaşi,
cât şi de adversari fervenţi – ajungându-se până la insulte „ştiinţifice” din categoria
asimilării teoriei stakeholderilor cu promovarea comunismului (Jensen: 2001, p. 35).
Citind printre rânduri multe dintre codurile de guvernanţă prezentate mai sus,
putem constata că o poluare ideatică de sorginte politică se insinuează în discurs. Se pot
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distinge idei contradictorii şi forme ambigue, rezultate din căutarea unui compromis între
nenumăraţii „stakeholderi” care şi-au expus de-a lungul ultimilor cincisprezece ani opiniile
asupra acestor coduri. Afirmăm că doar primul cod de guvernanţă, celebrul Raport Cadbury,
este un document ce exprimă o viziune unitară şi judicios demonstrată asupra universului
responsabilităţii corporative. Opinia noastră este aceea conform căreia calitatea codurilor de
guvernanţă s-a deteriorat în timp, tocmai prin „consultarea” publică – adică prin cedarea în
faţa presiunilor corporaţiilor care şi-au văzut puse în discuţie aşa-numitele drepturi şi
libertăţi derivate dintr-o lege a societăţilor comerciale permisivă, dintr-o contabilitate bazată
pe standarde vagi şi dintr-un sistem de common law.
În cazul codurilor de guvernanţă, consultarea publică a condus la infiltrarea
amoralităţii promovate de filosofia utilitaristă. Eliminarea acelor rudimente de principii
morale din Codul Cadbury indică faptul că guvernanţa în viziunea britanică şi moralitatea
corporativă sunt, până în prezent, incompatibile. Keasey, Short şi Wright (2005: p. 29)
notează acelaşi lucru: codurile de guvernanţă nu au adus nicio îmbunătăţire complexului etic
al instituţiilor guvernanţei şi nu oferă nicio soluţie acestei probleme. Explicaţia este
evidentă: utilitarismul nu acomodează responsabilitatea morală a celor surprinşi de
conflictul de agenţie, fie ei manageri, administratori, auditori, contabili sau acţionari.
Jones (1995, p. 412) argumentează că singura modalitate de a reduce
comportamentul oportunist al managerilor este adoptarea volutară de standarde etice care să
limiteze sau să elimine devierile în exerciţiul puterii. Numai valorile împărtăşite de toţi
actorii corporativi pot reduce în mod eficient costurile de agenţie. Crearea de încredere mai
are şi un alt efect: reduce costurile contractării şi nevoia de poliţe de asigurare, prin
eliminarea hazardului moral. Tranzacţiile eficiente nu se pot încheia decât într-un mediu
caracterizat prin încredere, iar costurile post-contractare – de monitorizare, sancţionare,
recuperare – sunt potenţial eliminate în totalitate. Reputaţia corporativă este principalul
vector al încrederii, iar politicile, deciziile şi mecanismele care generează şi susţin o
reputaţie nu pot fi cunoscute decât printr-o raportare comprehensivă şi marcată de
sinceritate, nu de oportunism.
Rolul constructiv al raportării şi forma liberă a acesteia
Am trecut în revistă câteva dintre definiţiile pe care guvernanţa corporativă le-a
primit de la autorii codurilor de bună practică. Am survolat şi alte definiţiil din literatura de
specialitate. Putem constata că acest concept nu se bucură de o definiţie unanimă, fapt prea
puţin îngrijorător. În discuţia despre codurile de guvernanţă, reprezentarea conceptului de
„bună guvernanţă” va fi dependentă de conţinutul fiecărui raport corporativ care
documentează designul instituţiilor de dirijare, monitorizare şi control al activităţilor,
procedurile şi setul de activităţi care permit asumarea responsabilităţii asupra rezultatelor
întreprinderii. În alte cuvinte, definiţia guvernanţei este lăsată la latitudinea administratorilor
ce pregătesc raportul anual, întrucât acestora li s-a conferit libertatea formei şi conţinutului
raportului, evident, în limita unui set de informaţii ce trebuie furnizate.
Rolul constructiv al raportării derivă tocmai din această libertate a formulării
obiectivelor guvernanţei. Oportunismul corporativ poate fi identificat pe hârtia de turnesol a
liberului arbitru, în momentul în care este pus în faţa libertăţii de raportare a structurilor
corporative care creează sau, din contră, distrug încredere. Evident, în prezent, faţă de
stadiul Cadbury, libertatea formei de raportare este limitată, ceea ce conduce direct la
tentaţia „bifării” cerinţelor. Codul combinat (2006) a devenit un formular al „bunei
guvernanţe”, care poate fi completat în câteva ore, creând noi valuri de birocraţie şi o
încredere-surogat în sistem.
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De la apariţia Raportului Cadbury se pune insistent întrebarea: cum putem
responsabiliza structurile corporative, fără a transforma raportarea într-o armă a
oportunismului antreprenorial? Putem afirma, în lumina celor prezentate până acum, că –
prin aplicarea criteriului utilitarist – nu există nicio soluţie viabilă pentru această problemă?
Sistemul comply-or-explain tinde să se transforme într-un sistem reglementar prin legislaţie
primară, iar la nivelul Uniunii Europene se caută soluţii legislative de responsabilizare a
structurilor corporative pe criterii comune. Pe de altă parte, orice „prohibiţie” dă naştere
unui circuit subteran, inclusiv în contextul transparenţei corporative, tot mai viciată de
permanenta eludare a fondului în favoarea formei.
Divergenţa de obiective şi externalităţile
Tirole (2001, p. 13) consideră că incongruenţa obiectivelor dintre manageri şi
ceilalţi stakeholderi creează externalităţile. Este necesar ca directorii şi administratorii
companiei să îşi asume responsabilitatea pentru externalităţile impuse asupra tuturor
stakeholderilor. Jensen (2001, p. 16) este de altă părere: numai puterea executivă a unui stat
(guvernul şi agenţiile sale) poate să limiteze externalităţile, prin sancţiunile pe care le aplică
asupra companiilor. Nu este firesc a ne aştepta din partea firmelor la devoalarea voluntară a
externalităţilor produse, şi nici la asumarea răspunderii asupra efectelor asupra bunăstării
stakeholderilor, fie că este vorba de salariaţi, parteneri comerciali sau comunităţile locale.
Pesqueux şi Damak-Ayadi (2005: p. 12) explică de ce teoria stakeholderilor are un
fundament etic, „cu toate ambiguităţile pe care acest statut îl conferă”. Răspunsul la
problema externalităţilor este acela că teoria stakeholderilor nu are o bază contractualistă, ci
este o teorie a justiţiei sociale. Conceptul de stakeholder descrie unui perimetru social în
care actorii pot intra pe o bază nonexclusivă. Astfel, un actor poate juca mai multe roluri,
putând fi în acelaşi timp un angajat, client, acţionar şi un membru al comunităţii în care
compania îşi desfăşoară activitatea. Analiza fiecărei posturi în care este surprins trebuie
analizată prin prisma egalităţii în drepturi şi a dreptăţii sociale.
Concluzii
Prosperitate sau responsabilitate? Din mărturiile prezentate mai sus pare că dilema este
insurmontabilă. Evident, avem în faţa ochilor doar o falsă dilemă. Cerinţele de responsabilitate ale
societăţii stakeholderilor se schimbă de la deceniu la deceniu şi nu pot fi ignorate. Cu toate acestea,
funcţia obiectiv a corporaţiei rămâne aceeaşi, indiferent dacă îi spunem „maximizare” sau
„căutare” de valoare. Societatea stakeholderilor obligă corporaţiile să conştientizeze că, aşa cum
resursele minerale, petroliere, agricole sau hidrografice sunt limitate, resursa umană este limitată.
„Limitarea” resursei umane este de fapt conştientizarea tot mai acută a valorii acesteia, a unei
valori atât de perisabile şi greu de reprodus, încât plecarea unui om capabil dintr-o companie poate
fi echivalentă cu închiderea unui segment de producţie sau a unei pieţe de desfacere. Recent, un
caz a zguduit mediul de afaceri românesc: o tânără profesionistă, devenită manager de
departament al unei corporaţii multinaţionale, a decedat în urma epuizării şi a presiunii
„termenelor-limită”. Cine avea datoria morală de a salva o viaţă? Acestea sunt întrebări incomode,
dar care trebuie puse în fiecare moment.
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DINAMICA FLUXURILOR DE INVESTIŢII STRĂINE
DIRECTE ALE NOILOR STATE MEMBRE
ALE UNIUNII EUROPENE


Raluca Andreea POPA
Doctorand
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Această lucrare îşi propune să analizeze direcţionarea fluxului de
investiţii străine directe la nivelul Uniunii Europene după anii de aderare, respectiv 2004
şi 2007. Nevoia de investiţii reprezintă un factor de o importanţă deosebită pentru economia
unei ţări. În această lucrare doresc să arăt care a fost dinamica investiţiilor străine directe
în ţările care au intrat în Uniunea Europeana, atât înainte de aderare, cât şi după, şi cum
economiile acestora au fost influenţate de aceasta. Voi analiza o parte din riscurile care se
întâlnesc la nivel mondial si implicaţiile lor asupra fluxului de investiţii străine directe din
şi spre ţările care au aderat în anii 2004 si 2007 la Uniunea Europeană.
Cuvinte-cheie: investiţie; creştere economică; risc economic.
Coduri REL: 8N, 9A, 10F, 20A


Atragerea de ISD este un scop de mare interes pentru toti înfăptuitorii de politici
deoarece ISD sunt privite ca un val de capital, transfer de tehnologii, concurenţă ridicată
între agenţii economici, strategii de marketing şi management mai ales în ţările în curs de
dezvoltare. Una dintre cheile mişcării către economia globală sunt investiţiile străine directe.
Pentru a deţine un număr cât mai mare de investiţii ţările trebuie să deţină anumite
avantaje comparative cu celelate ţări. Există trei tipuri de investitori:
• Investitori al căror scop este de a se folosi de pieţele locale şi regionale şi caută
facilităţi de producţie. Foarte important în căutarea lor sunt mărimea şi dezvoltarea
pieţei („market – seeking”). Acestea sunt aşa-numitele ISD pe orizontală.
• Investitori ce urmăresc volumul de resurse aflat în ţara gazdă a investiţiilor ce nu le
găsesc în ţara lor cum ar fi resurse naturale, materii prime sau forţă de muncă
ieftină. Când firmele transnaţionale produc ca să exporte costul este un factor
important de decizie. În contrast cu ISD pe orizontală, aceste investiţii pe vericală
sunt orientate către export. Investiţiile în sectorul petrolier şi de gaze se fac în ţările
unde există un nivel ridicat de resurse de acest gen („asset – seeking”).
• Investitori ce urmăresc avantajele geografice şi scăderea costurilor de producţie.
Înfiinţarea de către Uniunea Europeană a unei reţele regionale de comunicare a
atras mai mulţi investitori ce caută eficienţă după aderarea din 2004 a celor 10
ţări (efficiency - seeking).
Putem spune că toate ţările care deţin pieţe mari de desfacere, forţă de muncă
ieftină, resurse naturale abundente şi sunt aproape de ţările dezvoltate din Vest vor atrage un
nivel ridicat de ISD.
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În economiile aflate în tranziţie, este cunoscut că recuperarea după perioada
comunistă a variat de la ţară la alta. Economiile care au recuperat repede tind să fie cele din
estul Europei, în ciuda ratelor de inflaţie ridicate, a deficitelor fiscale, datoriilor externe.
Aceste ţări au fost dechise comerţului chiar şi după ce procesul de tranziţie a început.
Putem afirma că unii dintre cei mai importanţi determinanţi ai ISD sunt insituţiile,
aglomerările economice, liberalizarea şi legislaţia (ţările mai deschise la comerţ şi cu puţine
restricţii asupra ISD).
Pentru a explica distribuţia geografică a ISD o importanţă deosebită o au
aglomerările economice. Când există o aglomerare economică, noii investitori îşi iau
deciziile pe baza deciziilor de locaţie luate de investitorii existenţi deja. Desfăşurându-şi
activitatea alături de alte firme aceştia profită de beneficii pozitive datorită celorlalţi
investitori prezenţi. Aceştia profită de externalităţile pozitive cum ar fi forţa de muncă
specializată şi inputuri intermediare ieftine.
Pentru analiza fluxurilor de investiţii m-am folosit de evoluţia indicelui de
performanţă a fluxului de investiţii interne şi a indicelui de potenţial al fluxului de investiţii
straine directe.
Indicele de performanţă a fluxului de investiţii interne este un indice care ordonează
ţara în funcţie de ISD primate comparative cu mărimea lor economică. Acesta reprezintă un
raport între ponderea pe care o deţine o economie naţională în total fluxuri de investiţii
raportat la ponderea ei în PIB global.
• Dacă valoarea acestuia este mai mare ca 1 înseamnă că ţara primeşte mai multe
ISD decât capacitatea sa economică.
• Dacă valoarea sa este mai mică decât 1 înseamnă că ţara primeşte mai puţine ISD
decât capacitatea sa economică.
• Daca ia o valoare negativă înseamnă că în ţara respectivă are loc un proces de
dezinvestiţie în acea perioadă.
Acest indice surprinde alţi factori decât mărimea pieţei cum ar fi: climatul de
afaceri, stabilitatea economică şi politică, prezenţa resurselor naturale, infrastructura,
tehnologii etc.
Indicele potenţial al fluxului de investiţii interne este un indice care surprinde mai multe
aspecte şi are o metodologie complexă de calcul ce ia în considerare 12 indicatori (cu excepţia
mărimii pieţei), printre care, făcând media acestiora: PIB pe cap de locuitor, rata de creştere a PIB
pe o perioadă de 10 ani, ponderea exporturilor în PIB pentru a reflecta deschiderea economiei şi
competitivitatea, riscul de ţară, ponderea exportului de resurse naturale în total piaţă la nivel
mondial, ponderea importurilor automobilelor şi electronicelor pentru a atrge corporaţiile
transnaţionale, ponderea exporturilor de servicii etc.
Valorile acestor indici au făcut ca economiile noilor ţări membre ale Uniunii
Europene să deţină conform tabelului 1.
Clasamentul noilor ţări membre UE dintr-un total de 141 de ţări
Tabelul 1
Ţara
Ani
Cipru
Cehia
Estonia
Ungaria
Letonia
Lituania
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Indicele de performanţă
intern
2004
2005
2006
18
24
22
29
31
32
17
7
9
45
42
38
56
48
31
9
9
14

Indicele potenţial intern
2004
40
39
34
37
44
68

2005

2006
43
38
34
41
42
75

Indice de performanţă
extern
2004
2005
2006
14
17
20
51
63
51
24
21
16
33
31
27
52
46
47
53
51
55
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Malta
23
Polonia
59
Slovacia
11
Slovenia
128
Bulgaria
8
Romania
31
Sursa: UNCTAD.

10
60
29
105
8
26

6
57
27
120
7
21
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47
45
46
74
62
77

54
44
52
73
60
76

16
69
64
61
118
86

20
54
65
58
75
94

120
44
61
38
63
98

Se observă o evoluţie pozitivă a majorităţii ţărilor noi membre UE, acestea urcând
în clasament pe parcursul anilor 2004, 2005, 2006. Malta şi Estonia sunt ţările cu cea mai
bună performanţă în ceea ce priveşte ISD, Malta ajungând în anul 2006 pe locul 6
comparativ cu locul 23 în anul 2004.
Cei doi indici formează matricea indicilor de performanţă şi potenţial al fluxului de
investiţii care pentru cele 12 noi state membre UE este de forma:
Matricea indicilor de performanţă şi potenţial a fluxului de investiţii interne
Tabelul 2

Nivel ridicat al potenţialului de ISD
Nivel scăzut al potenţialului de ISD
Sursa: UNCTAD.

Nivel ridicat de performanţă a
fluxului de ISD
Cipru, Cehia, Bulgaria, Estonia,
Ungaria, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Slovenia
România

Nivel scăzut de performanţă al
fluxului de ISD
Slovenia

De aici se observă că România deţine un potenţial scăzut de investiţii şi un nivel
ridicat de performanţă, Slovenia prezintă un nivel scăzut de performanţă însă un potenţial
ridicat pentru investiţii străine directe, restul ţărilor stau foarte bine la capitolul investiţii
deţinând un nivel ridicat de performanţă, cât şi un potenţial ridicat.
Evoluţia fluxului de ISD
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Se observă din grafic că aproape toate cele 12 ţări au înregistrat o creştere rapidă a
ISD. Polonia este liderul în ISD, pe de-o parte daorită relaţiilor speciale pe care le-a avut cu
Vestul înaintea perioadei de tranziţie, ceea ce a făcut ca această ţară să fie vazută de către
investitori ca o ţară ce are o infrastructură pentru a accepta ISD. ISD au început mai târziu în
Cehia datorită privatizării lente. Slovacia are un nivel scăzut de ISD datorită dimensiunii
mici, însă în ultima perioadă toate se află pe un trend ascendant.
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Comparând cu fluxurile de ISD pe care le-au avut ţările care au aderat la UE în anul
2004, fluxurile ISD în Romania şi Bulgaria au un nivel comparativ scăzut înainte de anul 2000
datorită infrastructurii, instabilităţii economice, privatizării încete şi conflictelor regionale.
După anul 2000 au început să primească ISD considerabile datorate pe de-o parte
privatizării cât şi datorită investiţiilor de tip Greenfield. În anul 2006 stocul de ISD înregistrate de
România şi Bulgaria a atins un nivel de 62 miliarde $, aproximativ a 18 a parte.
În anul 2007, procesul de preaderare a transformat treptat mediul de afaceri în cele două
ţări şi a avut un impact deosebit în ceea ce priveşte ISD. Indexul de performanţă arată locul 7 al
Bulgariei în anul 2006, de la poziţia 92 înregistrată în anul 1992, iar România a ajuns de pe locul
121 în anul 1992 pe locul 21 în anul 2006. Preţul scăzut al forţei de muncă rămâne un important
factor pentru investitorii ce urmăresc sporirea eficienţei (“efficiency – seeking”).
Pentru adoptarea aquisului comunitar aceste două ţări, cât şi celelate zece care au aderat
la Uniunea Europeană în anul 2004, au trebuit să rezolve probleme ce ţin de lupta împotriva
corupţiei, accelerarea reformelor structurale pentru creşterea competitivităţii.
Aderarea la Uniunea Europeană ajută aceste ţări să-şi întărească reformele şi
susţine convergenţa celor două ţări la celelalte ţări membre cu economii performante.
Cele 10 ţări care au aderat la UE în anul 2004 continuă să-şi menţină trendul ascendant al
ISD, acesta datorându-se într-o mare parte a reinvestirii economiilor. Polonia se află pe primul loc
între cele 10 ţări membre înregistrând intrări de 14 miliarde dolari SUA ca un rezultat al investiţiilor
nu numai din partea investiitorilor europeni ci şi din parte companiilor japoneze ca Sharp,
Bridgestone, Toyota şi Toshiba. Procesul de liberalizare şi privatizare în majoritatea celor 10 ţări au
continuat. Aceste economii au continuat să se deschidă şi să continue privatizarea. Spre exemplu,
guvernele Letoniei şi Malta au vândut câteva active aflate în posesia statului. În ceea ce priveşte
impozitarea Cehia şi Estonia au scăzut taxele pentru anumite categorii. În acest context, Ungaria a
introdus o nouă taxă în mediul de afaceri numită „taxă de solidaritate”, iar taxa plătită pe dividende
firmelor străine a fost desfiinţată.
Un domeniu deosebit de important ce a devenit atrăgător pentru investitori este
producţia de maşini. Cehia şi Polonia sunt primele producătoare de automobile, urmate de
Ungaria şi Slovacia. În ultimii 15 ani, firmele transnaţionale au investit foarte mult în acest
domeniu în ţările din estul Europei, asigurând 70% din locurile de muncă din această
industrie. Aceste ţări sunt atrăgătoare pentru investitori datorită forţei de muncă ieftine, a
unei promiţătoare creşteri economice, datorită forţei de muncă calificate în domeniu.
În concluzie aderarea la Uniunea Europeană a avut un efect pozitiv asupra creşterii fluxului
de ISD, deoarece impunerea anumitor condiţii de aderare are ca rezultat în aceste ţări să deţină o
stabilitate economică şi politică ridicată, reflectată în creşterea eficienţei şi competitivităţii.
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CULTURA ŞI CREAŢIA: SURSE
DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI CREŞTERE
A CALITĂŢII VIEŢII ÎN UE


Jianu MUREŞAN
Asistent universitar doctorand
Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti
Rezumat. Ideea de a dezbate la nivel european rolul valorilor materiale şi
spirituale, al instituţiilor necesare pentru comunicarea acestor valori a apărut imediat după
1970. Aşadar, influenţa culturii asupra creşterii economiei europene sau locul economiei în
influenţa asupra propăşirii culturale a Europei, nu sunt teme noi de dezbatere.
Însă doar în 1991, cultura a dobândit un statut oficial în procesul integrării
europene prin articolul 128 din Tratatul de la Maastricht, preluat în articolul 151 în
Tratatul de la Amsterdam, care conţine următorul pasaj: “Comunitatea trebuie să
contribuie la dezvoltarea culturii statelor membre, respectând totodată diversitatea
naţională şi regională şi aducând în prim-plan moştenirea culturală comună”.
Cuvinte-cheie: Economia culturii, “Cultura 2007-2013”, sectoare creative, dialog
intercultural
Coduri REL: 20F


Extinderea Uniunii Europene în mai 2004 cu zece noi state şi în ianuarie 2007 cu
încă două (printre care şi România) a pus în evidenţă diferenţele economice, sociale şi
culturale din cadrul grupului extins de state membre. Unul dintre scopurile primordiale ale
politicii sociale şi economice a U.E. este să stimuleze coeziunea economică şi socială pentru
reducerea inegalităţilor vizibile în prezent în întreaga Europă, reducând diferenţele dintre
vechile state membre şi cele mai noi, în ceea ce priveşte condiţiile de viaţă şi de muncă
(Alber, J., Fahey, T., 2004).
În vederea reducerii acestor inegalităţi în noua Europă extinsă, factorii de decizie
politică şi actorii sociali au nevoie de informaţii fiabile referitoare la modul în care trăiesc
oamenii şi la percepţia lor asupra propriilor condiţii de viaţă. Astfel, în anul 2003, Fundaţia
Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (European Fundation for
the Improvement of the Life and Working Conditions), cu sediul în Dublin, Irlanda, a lansat
studiul referitor la calitatea vieţii în Europa, numit European Quality of Life Survey (EQLS).
În acest fel, domeniul calităţii vieţii devine unul de interes oficial major în cadrul U.E..
Studiul examinează aspecte cheie ale calităţii vieţii în Europa (actuala U.E. 27 plus Turcia).
Evident, şi anterior lansării acestui program, aspectele calităţii vieţii făceau parte din
preocupările fundaţiei respective, constituite în 1975 ca organism autonom al U.E., însă în
prezent este vorba de o tratare aparte, care se doreşte a fi cât mai completă, a calităţii vieţii,
incluzându-se şi elemente deja utilizate în cercetările anterioare legate de condiţiile de viaţă,
Din anul 2004, o dată cu publicarea rezultatelor primului studiu EQLS, Fundaţia a
trecut la o analiză şi mai aprofundată a componentelor cheie ale calităţii vieţii, pe baza
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constatărilor iniţiale ale raportului. Există două obiective majore ale acestui demers: în
primul rând se ridică problema unui tip de cercetare socială mai cuprinzătoare în raport cu
cele asupra condiţiilor de viaţă, dar şi cu alte cercetări, cum ar fi cele asupra venitului şi
standardului economic; pe de altă parte, se aduc în prim plan elemente noi, care se constituie
în provocări pentru politicile publice, fie că este vorba de excluziunea socială şi îmbătrânirea
populaţiei, fie de schimbările din structurile şi rolurile familiei. Toate acestea au o influenţă
majoră asupra vieţii de zi cu zi a comunităţilor şi societăţii în ansamblul ei, ceea ce a
„împins” problema calităţii vieţii ca pe o prioritate în dezbaterea de politică publică,
amplificată prin declanşarea procesului de aderare a noilor membri la U.E..
Pentru a răspunde acestor provocări, a fost necesară formularea unei concepţii şi
abordări a cercetării calităţii vieţii apropiate de nevoile decidenţilor în domeniul politicilor
publice, a partenerilor sociali de la nivelul U.E.. În acest sens, s-a avut în vedere, raportarea
cercetării condiţiilor de viaţă la natura ocupării, organizării şi condiţiilor de muncă, iar pe de
altă parte, la modernizarea protecţiei şi serviciilor sociale. A fost aleasă concepţia cât mai
largă asupra calităţii vieţii, originală în lucrările din deceniul al VII-lea al secolului trecut
(Mărginean, I., 2004).
Prin programul EQSL au fost respinse diferitele abordări care diminuează
semnificaţia paradigmei calităţii vieţii, prin reducerea sa la anumite condiţii de viaţă sau la
dimensiunea subiectivă de cercetare a percepţiilor şi satisfacţiei faţă de condiţiile de viaţă,
eventual prin limitarea analizelor la studiul fericirii.
În programul amintit anterior, calitatea vieţii se referă la toate aspectele stării de
bine a indivizilor, sociogrupurilor şi întregii societăţi, avându-se în vedere atât resursele şi
oportunităţile existente în societate, cât şi condiţiile de viaţă necesare pentru a avea acces la
resursele şi oportunităţile respective. Este vorba de resurse individuale şi colective (educaţie,
sănătate, servicii sociale etc.), de oportunităţile deschise populaţiei cât şi de alegerile făcute
şi rezultatele obţinute, măsurate în indicatori obiectivi şi subiectivi.
Există desigur, şi observaţii critice referitoare la metoda de lucru, mai exact la
utilizarea unei scheme de eşantioane random route, sau rută stradală.
Profesorul Ioan Mărginean consideră că „este o metodă neprobabilistă, din moment
ce nu se realizează, în prealabil, un microrecensământ în zonă. Corelat şi cu dimensiunea
relativ mică a eşantioanelor pe ţări, cu toate precauţiile privind ponderările datelor obţinute
în teren, poate fi afectată, mai mult sau mai puţin grav, comparabilitatea datelor pe ţări”
(Mărginean, I., 2004)
Cu toate acestea, se poate spune că prin acest program (EQLS), are loc o susţinere,
la scară europeană, a abordării calităţii vieţii cu cea mai bună fundamentare ştiinţifică
produsă până în prezent.
Iată câteva dintre concluziile majore ale studiilor respective (Marginean, I., 2004):
• Ţările componente ale U.E. se aseamănă într-o mai mare măsură în privinţa
priorităţilor şi valorilor împărtăşite de către populaţie, deci a unor indicatori
subiectivi de calitate a vieţii, decât în privinţa indicatorilor obiectivi, referitori la
resursele materiale.
• Lipsa integrării sociale şi sărăcia reprezintă aspecte aflate la niveluri superioare
ale îngrijorării europene. Ca urmare, dezvoltarea politicilor de combatere a
excluziunii sociale reclamă coordonarea politicilor de ocupare, a celor din
domeniul educaţiei, familiei şi locuirii.
• Inegalităţile tradiţionale (inegalitatea verticală) determinate de venit, educaţie şi
ocupare rămân importante. Ele au un efect mai mare asupra bunăstării decât
asupra inegalităţii orizontale, constituită în funcţie de vârstă, sex şi mediu
rezidenţial.
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• În ceea ce priveşte calitatea vieţii în ţara noastră, se constată că, în sfera
resurselor materiale ea se situează în urma celor 28 de ţări analizate ( U.E. plus
Turcia), dar la indicatorii subiectivi ai calităţii vieţii se plasează pe poziţii mai
bune, de regulă însă în partea a doua a listelor constituite după modelul
descrescător al favorabilităţii. Cu alte cuvinte, există o nevoie acută de politici
eficiente de ocupare şi locuri de muncă de calitate, combatere a sărăciei etc.
• Există o serie de elemente comune de calitate a vieţii într-o Europă lărgită şi care
dau sens coabitării. Cei mai mulţi indivizi sunt preocupaţi cu precădere de
asigurarea stării de sănătate, procurarea celor necesare vieţii şi imbunatăţirea
relaţiilor familiale. Ei au idei foarte apropiate asupra a ceea ce contribuie la o
viaţă bună. Solidaritatea interfamilială este înaltă. Multe persoane adulte care au
nevoie de îngrijire o primesc în familie. Creşterea economică şi ocuparea deplină
au o mare influenţă asupra calităţii vieţii populaţiei.
• Indicatorii resurselor materiale ale gospodăriilor - venit şi deţinerea de bunuri înregistrează diferenţieri însemnate, nu numai între vechile ţări membre şi cele
nou admise, dar şi în interiorul fiecărei grupări. De altfel, aceste grupări se
voalează ( ţări nou admise se distribuie printre cele vechi în privinţa multor
criterii : demografice, economice şi sociale etc.)
• Fertilitatea are tendinţa de scădere, iar migraţia este în creştere pe totalul statelor
analizate. Totuşi, potenţialul de migraţie nu are valori înalte în ţările admise în
valul de aderare din 2004, dar este mai mare în România şi Bulgaria. Între
migranţi predomină tinerii cu pregătire şcolară mai înaltă.
Ideea de a dezbate la nivel european rolul valorilor materiale şi spirituale, al
instituţiilor necesare pentru comunicarea acestor valori a apărut imediat după 1970. Aşadar,
influenţa culturii asupra creşterii economiei europene sau locul economiei în influenţa
asupra propăşirii culturale a Europei, nu sunt teme noi de dezbatere.
Însă doar în 1991, cultura a dobândit un statut oficial în procesul integrării europene
prin articolul 128 din Tratatul de la Maastricht, preluat în articolul 151 în Tratatul de la
Amsterdam, care conţine următorul pasaj: “Comunitatea trebuie să contribuie la dezvoltarea
culturii statelor membre, respectând totodată diversitatea naţională şi regională şi aducând în
prim-plan moştenirea culturală comună”.
În ultimul deceniu al secolului trecut, Comisia Europeană a sprijinit cooperarea
culturală prin trei programe experimentale în acest sector, acoperind următoarele domenii
(Gower, J., Redmond, J., 2001):
– Conservarea şi dezvoltarea moştenirii culturale –programul Raphael;
– Arte dramatice, arte plastice şi vizuale – programul Kaleidoscope;
– Cărţi şi lectură – programul Ariane.
Europa unită a sprijinit de asemenea ideea statelor membre de a desemna, începând
cu anul 1985, un oraş european al culturii. De asemenea, de mare folos au fost
regulamentele referitoare la formalizarea legislaţiei comunitare (de exemplu normele cu
privire la libera circulaţie a artiştilor şi a operelor de artă, la înfiinţarea si funcţionarea
elementelor mass-media, la impozitarea activităţilor culturale) sau deciziile privind
concurenţa ( ca de exemplu subvenţii pentru industria filmului).
Nevoia imperativă indusă de urgenţa unor noi măsuri concrete o readuce în prim
planul autorităţilor publice în perioada de început a anilor 2000. Cu ajutorul programului
Cultura 2000, Comisia Europeană a avansat un nou punct de vedere în privinţa activităţii
culturale, care se concentrează pe înlesnirea dezvoltării unui areal cultural comun prin
promovarea comunicării culturale, a creării şi propagării culturii, a mobilităţii artiştilor şi a
produselor acestora, a moştenirii culturale europene, a noi modalităţi de afirmare culturală şi
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a rolului său social şi economic. Programul Cultura 2000, continuat cu Cultura 2007-2013,
este singurul mecanism de aplicare a articolului 151 al Tratatului. Ca orice aplicaţie a unei
prevederi generale a U.E., programul a fost definit sub forma unei Decizii a Comisiei
Europene. Astfel, cultura a devenit şi subiect de aquis comunitar.
Interpretarea culturii în sens larg a favorizat deschiderea majorităţii programelor
tuturor ţărilor din Spaţiul Economic European din ţările candidate, fiind implicate şi alte
state terţe şi organizaţii internaţionale. Cu alte cuvinte, imaginea de ansamblu a Europei
Culturale este dată de concertul vocilor singulare din compunerea sa care, pentru a fi mai
bine evidenţiate, trebuie să comunice una cu cealaltă, să se manifeste într-un spaţiu comun,
păstrându-şi cu grijă, fiecare, propriile valori inconfundabile şi irepetabile. Patrimoniul
imaterial şi material, creaţia artistică, mentalităţile, tradiţiile şi obiceiurile, limbile
popoarelor şi comunităţilor sunt toate elemente ale acestei diversităţi europene.
Cultura este şi un motor al dezvoltării locale în Europa. Experienţa pozitivă a
oraşelor culturale europene Graz (Austria, 2003), Lille (Franţa, 2004) sau Sibiu (România,
2007), oferă noi motivaţii pentru conştientizarea rolului economico-social al culturii asupra
dezvoltării locale şi invită administraţiile publice locale să promoveze astfel de iniţiative.
În anul 2006, pentru prima dată în istoria Europei, la solicitarea Directoratului
General pentru Educaţie şi Cultură, organ al U.E., a fost studiat impactul economic al
sectoarelor creative (arhitectură, design, creaţie în marketing) şi culturale.
Concluziile studiului „The Economy of Culture in Europe” scot în evidenţă
realitatea a 30 de state europene prin evaluarea economică şi socială a culturii. Iată câteva
cifre relevante( Comisia Europeană, 2004):
• Sectoarele creative şi culturale au generat o cifră de afaceri de peste 650 miliarde
euro, în anul 2003, de peste două ori mai mult decât industria de automobile.
Cele mai mari cinci ţări europene (Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia şi
Spania), cumulează aproape trei sferturi din producţia sectoarelor culturale şi
creative la nivel european, similar forţei lor economice totale de circa 75% din
PIB-ul U.E.25;
• În anul 2004 în sectoarele culturale erau angajate 5,8 milioane de persoane, adică
3,1% din totalul forţei de muncă active din U.E.25;
• Viteza de dezvoltare a sectoarelor creative şi culturale a fost de aproape 20% în
termenii valorii adăugate, în perioada 1999-2003, adică de peste doisprezece ori
mai mare decât cea a întregii economii europene;
• În anul 2003, contribuţia acestor sectoare la PIB-ul Uniunii Europene a fost de
2,7% în timp ce industria chimică a contribuit cu 2,3%, sectorul imobiliar cu
2,1%, industria textilă cu 0.5%, iar industria alimentară cu 1.9%.
Acestea sunt doar câteva dintre efectele directe ale culturii asupra dezvoltării unei
economii competitive. Dintre efectele indirecte, putem să enunţăm interdependenţele cu sectorul
tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, cu atragerea investiţiilor şi dezvoltarea turismului.
La programul „Cultura 2007-2013”, cu un buget estimat de 450 de milioane de euro, pot
participa cele 27 de state membre U.E., dar şi operatori din ţările candidate şi din statele
Balcanilor. Prin comparaţie cu programul Cultura 2000, Cultura 2007 aduce valoare adăugată la
nivelul acţiunii europene, prin următoarele obiective (Comisia Europeană, 2006):
a) Promovarea mobilităţii transnaţionale a persoanelor care activează în sectorul
cultural;
b) Încurajarea circulaţiei transnaţionale a operelor şi produselor artistice şi
culturale;
c) Încurajarea dialogului intercultural (anul 2008 va fi declarat „ Anul european al
dialogului intercultural”).
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Pentru atingerea acestor obiective vor fi sprijinite următoarele acţiuni concrete:
• Acţiuni specifice inovative şi experimentale care îşi propun încurajarea apariţiei
şi a răspândirii unor noi forme de expresie culturală, îmbunătăţirea accesului la
cultură şi promovarea transmiterii în direct a evenimentelor culturale, prin
utilizarea noilor tehnologii ale societăţii informaţionale;
• Acţiuni integrate prin acorduri de cooperare culturală multianuală care se referă
fie la consolidarea domeniului cultural, fie la integrarea diferitelor sectoare
culturale;
• Evenimente culturale speciale, cu dimensiune europeană sau internaţională (ca de
exemplu cazul iniţiativei „Capitala Europeană a Culturii”).
Cooperarea culturală în Europa este promovată şi prin alte programe europene care
interferează cu domeniul culturii, în special cele legate de politicile economice, al politicii
de cercetare, educaţie, formare profesională şi programele de dezvoltare regională.
În cazul României, lipsa unui mediu propice educării, formării profesionale şi
cercetării, dar şi a stimulentelor materiale, justifică „scurgerea de creiere” care ar fi adus o
valoare adăugată mult mai mare dezvoltării societăţii româneşti decât marea parte a restului
populaţiei. Economia contemporană a cunoaşterii impune, mai mult ca oricând, capitalizarea
acestor talente.
În prezent există decalaje evidente între ţara noastră şi U.E. şi în domeniul culturii
şi educaţiei datorită cărora: angajaţii români în servicii high-tech reprezintă 1,4% din totalul
forţei de muncă angajate, faţă de 3,3% în U.E.25; România exportă produse high-tech în
proporţie de doar 3% din totalul exporturilor faţă de 18% în U.E.25; capacitatea noastră de
inovare se situează la o treime din media europeană; şi în fine, România se dovedeşte a fi
incapabilă de a-şi proteja proprietatea intelectuală ( numărul de brevete, mărci, modele
industriale noi înregistrate la nivel comunitar în ultimii ani este foarte mic.).
Un sistem educaţional şi de formare continuă competitiv este acela capabil să
dezvolte resursa umană prin contribuţia sa la promovarea abilităţilor, a creativităţii, a
inteligenţei, a discernământului, a iniţiativei, a originalităţii, a admiraţiei lucide faţă de
valoare, precum şi la corectarea carenţelor de comportament civic vizibile în spaţiul public
românesc.
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Motto:
„Durabilitatea este doctrina de urgenţă prin care dezvoltarea şi progresul economic
trebuie să aibă loc şi să se menţină de-a lungul timpului, în limitele stabilite de
ecologie în sensul cel mai larg – prin interdependenţa fiinţelor umane şi slujbelor
lor, biosferei şi legilor fizicii şi chimiei care o guvernează… Rezultă că protecţia
mediului şi dezvoltarea economică sunt într-adevăr procese antagonice” –
William D. Ruckelshaus, „Toward a Sustainable World”, Scientific American,
September 1989.

Rezumat. Sistematic abordată, analiza modelului european de integrare are o
justificare dublă: teoretică si, implicit, practică prin continua-i activitate pe care o exercită
proiectul Uniunii Europene şi care-i defineşte acestuia istoria de peste o jumătate de secol
(1957-2007). Or, dintre toate modelele de integrare ce încă se mai „coagulează” pe glob,
modelul european (de aproximare a globalizării) are „trăsăturile cele mai conturate pentru
faza sa de maturitate: întemeierea societăţii europene de tip global” (Dinu M., 2005).
România, recent integrată în Uniunea Europeană (01.01.2007), este obligată
(pentru a-şi diminua riscurile inerte şi nedorite) să-şi îmbunătăţească calitativ politica
internă economico-socială în scopul unei rapide şi fără „şocurile” aderării la cerinţele
economiei europene.
Însăşi şansa reuşitei sus-numitului proiect european ţine de modul în care
popoarele statelor membre ale UE îşi exprimă consecvent voinţa spre sensul politicilor
europene derulate cu condiţia salvgardării durabile a identităţii lor istorico-geografice.
Cuvinte-cheie: Globalizare; integrare; risc; model european; transparenţă.
Coduri REL 3B, 10J, 20A

Ieşirea activităţii economice dincolo de cadrul local şi de frontierele naţionale a
început prin contactele dintre unităţile economice aparţinând diferitelor ţări. Nivelul
dezvoltării, starea transporturilor şi comunicaţiilor au făcut ca fenomenul internaţionalizării
să se manifeste, mai întâi, între ţări vecine, din aceeaşi zonă.
Ulterior, aceasta s-a extins pe o arie geografică din ce în ce mai mare, astfel încât în
prezent s-a mondializat. Fenomenul internaţionalizării economiei nu a cuprins însă toate
ţările şi zonele lumii în aceeaşi măsură.
În cadrul internaţionalizării distingem două forme fundamentale:
Ö Integrarea economică (ansamblul proceselor prin care două sau mai multe ţări
realizează un spaţiu economic comun mai eficient sub anumite aspecte sau în
ansamblul său);
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Ö Globalizarea economiei (procesul prin care actele economice, economia devin
expresia participării la un sistem de relaţii care au loc la scara mondială sau
globală).
Integrarea poate implica întreaga economie sau numai anumite segmente ale
acesteia şi doar sub unele aspecte. În primul caz, se spune că integrarea este globală, iar în
cel de-al doilea, că este sectorială sau pe anumite produse.
Cu cât numărul statelor participante la integrare se măreşte, şi cu cât intensitatea integrării
creşte, se conturează necesitatea unor structuri organizatorice şi juridice permanente.
Uneori, în formele foarte avansate de integrare, structurilor de acest gen li se
conferă caracter supranaţional.
În această formă integrarea este interstatală.
Integrarea, în general, şi cea interstatală, în special, au efect multiplicator asupra
eficienţei în spaţiul ţărilor membre şi asigură, totodată, cele mai bune condiţii pentru
stabilitatea şi integritatea lor.
Integrarea economică între state poate lua diferite forme. După gradul de integrare
se disting:
1. Zonele de comerţ liber – în care taxele vamale şi restricţiile cantitative ale zonei
sunt suprimate, dar politicile externe ale fiecărui stat faţă de celelalte ţări rămân libere.
2. Uniunile vamale – sunt zone de comerţ liber şi au adoptat un tarif vamal comun
faţă de ţările terţe.
3. Pieţele comune – sunt pieţe care asigură în interior libera circulaţie a mărfurilor,
a forţei de muncă şi capitalurilor.
4. Uniunile economice – sunt pieţe comune.
5. Integrarea economică totală – este considerată a avea cel mai înalt grad,
caracterizat prin unificarea politicilor economice de ansamblu, sectoriale şi structurale sub
conducerea unor autorităţi supranaţionale.
6. Integrarea politică şi socială – completează integrarea economică totală prin
crearea de instituţii sau structuri comune, care preiau din componentele statelor participante,
având atribuţii tot mai ample în domeniile sociale şi politice.
Un exemplu edificator este Uniunea Europeană, cunoscută drept cea mai avansată
formă de integrare. Îşi are originea într-o idee lansată, după primul război mondial, în 1924,
potrivit căreia o EUROPĂ divizată generează conflicte, idee care s-a revigorat după al
doilea război mondial şi a recăpătat contur real.
Formarea UNIUNII EUROPENE a fost favorizată de:
Ö existenţa unui mod de viaţă relativ asemănător, având la bază acelaşi tip de
civilizaţie la majoritatea ţărilor europene;
Ö efectele pozitive întrevăzute de iniţiatori au fost percepute şi apreciate bine de
majoritatea populaţiei ţărilor interesate în realizarea integrării, iar apoi
confirmate în decursul funcţionării;
Ö existenţa unei voinţe politice foarte puternice dedicate integrării;
Ö experienţa şi confirmarea posibilităţii unei integrări avansate oferite de
existenţa, crearea unei pieţe comune.
1.1. Globalizarea economiei
Procesul prin care economia ca activitate devine expresia participării la un sistem de
relaţii a unităţilor economice s-a globalizat, cuprinzând în prezent toate economiile naţionale.
Acest proces denumit globalizarea economiei s-a accelerat, în mod deosebit, după 1985 odată cu
prăbuşirea comunismului, şi este adesea perceput ca expresia modernizării şi viitorului bazat pe
tehnologii de vârf, capitaluri şi locuri de muncă bine calificate.
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Multe guverne sunt acum preocupate să adopte strategii prin care economiile lor să
se înscrie în procesul modernizării prin intermediul globalizării. Această percepere are,
uneori, caracter radical, dar a început să fie şi puternic contestată.
Factorii cei mai importanţi care au acţionat în favorizarea globalizării sunt:
Ö înlăturarea reglementărilor care obstrucţionau investiţiile transnaţionale;
Ö diminuarea evidentă a costului transporturilor şi telecomunicaţiilor, dezvoltarea
şi modernizarea acestora;
Ö liberalizarea mai amplă a pieţelor de capital local şi internaţional.
Asemenea deschideri au uşurat investiţiile societăţilor comerciale acolo unde ele
doreau şi găseau cele mai mici costuri şi riscuri, dar au contribuit în mod esenţial şi la
generalizarea concurenţei.
Globalizarea economiei este un termen care relevă o dublă realitate:
– internaţionalizarea pieţelor de bunuri şi de factori de producţie;
– apariţia şi înmulţirea firmelor, îndeosebi industriale, ce îşi desfăşoară activitatea
simultan la scară mondială, etalează strategii globale de producţie pe baza
diviziunii internaţionale a muncii, comercializează la standarde şi cu mărci
mondiale, îşi lansează produsele simultan pe mai multe pieţe prin integrarea
aportului firmelor specializate în marketing, creaţie, publicitate, expertize
contabile şi financiare.
Din punct de vedere economic, scopul globalizării îl constituie profitul şi
menţinerea în activitate a firmelor în condiţiile în care cresc foarte mult cheltuielile cu
cercetarea-dezvoltarea, durata de viaţă a produselor se diminuează simţitor, a devenit
necesară o reţetă densă de parteneri, exigenţele de calitate sunt foarte mari şi viteza de
reacţie la semnalele pieţei se accelerează.
Prin globalizare se captează numeroasele avantaje ce decurg din diferenţele ce
există între economiile ţărilor lumii, acestea constituind, de fapt, sursa profitului.
În căutarea şi păstrarea acestor avantaje, s-a dezvoltat mobilitatea geografică a
întreprinderilor, delocalizarea sau mutarea lor sau a filialelor lor şi pregătirea posibilităţii de
a fi prezente în orice punct geografic sau economic al planetei în funcţie de avantajele care
apar. Forţa de muncă este şi ea asociată întreprinderii nomade şi, ca urmare, îşi pierde în
mare măsură stabilitatea domiciliului şi aparenţa la un mediu social, la un univers de relaţii
delimitat prin apropierea geografică.
Se consideră că globalizarea economiei va fi formal încheiată atunci când bunurile
şi serviciile, capitalul şi munca vor circula pe deplin liber, iar guvernele şi autorităţile locale
din orice ţară vor trata în mod egal toate firmele, fără deosebire de naţionalitate sau origine.
Cu alte cuvinte , globalizarea se va încheia când diferenţele dintre economiile ţărilor lumii
vor ajunge la o asemenea situaţie încât nu vor mai fi generatoare de avantaje suficiente
pentru a întreţine procesul în căutarea de profil. O asemenea situaţie este foarte îndepărtată,
iar globalizarea va continua şi, probabil, se va intensifica.
Un rol deosebit în acest sens îl au firmele multinaţionale şi transnaţionale ale căror
capital îşi are originea în mai multe ţări şi acţionează, concomitent, în diferite ţări. Cea mai
mare parte a acestor firme provine din ţările dezvoltate: SUA, Uniunea Europeană şi
Japonia. Ele pot contribui la dezvoltarea economiilor în care acţionează, în special prin
raport de capital, creşterea producţiei şi distribuirea unor venituri – salarii, impozite şi taxe.
Există însă şi aspecte negative – investiţiile şi obiectul activităţii lor nu corespund neapărat
nevoilor ţărilor în care acţionează, aportul în tehnologii avansate este foarte limitat pentru că
cele mai complexe sunt rezervate ţărilor de provenienţă, pot să nu mărească producţia, dar
înlocuiesc pe producătorii locali, pot constitui obstacole economice şi politice pentru ţările
în care acţionează.
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Asemenea argumente pro şi contra sunt reţinute şi în sarcina globalizării
economice, iar în ultimii ani se observă creşterea evidentă a opoziţiei faţă de acţiunile
promovate de Organizaţia Mondială a Comerţului şi Organizaţia de Cooperare Economică şi
Dezvoltare care prin natura lor pot avea efecte negative.
Activitatea economică este marcată în timp de schimbări, de transformări, care
acum au devenit mai numeroase, mai ample, mai profunde. Dintre acestea s-a impus atenţia,
prin dimensiuni şi consecinţe, producţia şi piaţa, altădată locale sau zonal-naţionale,
depăşesc tot mai multe spaţii naţionale şi devin internaţionale, expresia participării unităţilor
economice din ţări diferite.
Această tendinţă, există totuşi de multă vreme, s-a accentuat odată cu formarea şi
dezvoltarea pieţei mondiale.
Ea este ilustrată în mod deosebit de:
- creşterea ponderii comerţului exterior în produsul intern brut al ţărilor lumii;
- extinderea fără precedent a investiţiilor externe;
- creşterea vertiginoasă a tranzacţiilor pe piaţa schimburilor valutare.
O primă accepţie a relaţiei dintre globalizare şi integrare este aceea de a considera procesul
de integrare europeană ca fiind răspunsul politic la exigenţele globalizării (Wallace, 1996).
Există şi o a doua accepţie (Dinu, 2005), conform căreia procesul de integrare
europeană a permis crearea instituţiilor care să susţină încadrarea economiei europene pe
traseul globalizării.
În fine, există şi Modelul european al Comisiei Europene, ce susţine o a treia
accepţie în manifestarea globalizării, de mijloc, între protecţionism şi deschiderea
necontrolată a economiei (vezi fig. 1), (Dinu, M., 2007, p. 43).
Distincţia modelului european –
premise ale reuşite

Modelul european are
experienţă în a evita
performant deviaţiile
pieţei (economia
europeană este
structurată pe
responsabilităţi sociale).

Modelul european
– un întreg care
vrea să difuzeze
prosperitatea
dinspre nucleul
dur către zonele
emergente.

Modelul
european
armonizează
macrostabilizarea cu
microdinamizarea.

În modelul european
coexistă o
semnificativă
proprietate publică cu
o proprietate
individuală dinamică.

Distincţia modelului
european – riscuri

Greutatea adoptării
valorilor specifice
funcţionalizării
întregului.

UE este prea
„săracă” în
susţinători.

Euro are
ezitări în
competiţia
cu dolarul.

Funcţionarea adecvată a
instituţiilor supranaţionale este
blocată de birocraţia greoaie,
de corupţie.

Figura 1. Distincţia modelului european – premise ale reuşitei şi riscuri

Dintre punctele de vedere şi de analiză ale unui model european de globalizare se pot
contura 4 puncte cheie (Dinu, 2007, p. 42):
n Acceptarea principiilor liberalizării – considerate „motori” ale unor dezvoltări
avansate.
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o Creşterea transparenţei instituţiilor comunitare.
p Armonizarea globalizării (îndeosebi cea comercială) în scopul reducerii sărăciei.
q Protecţia anumitor domenii:
Ö agricultura
Ö sănătatea publică
Ö mediul
Ö diversitatea culturală („domenii pentru care primează logica protecţiei
sociale, precum şi cea culturală şi nu acţiunea pieţei” (1).
Integrarea economică şi globalizarea au un rol important în ţările europene şi o
importanţă foarte mare în România.
Notă:
(1) – După Dinu, M., Socol, C., Marinaş, M. 2005, Modelul european de
integrare”, Editura Economică, Bucureşti, p. 149
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Rezumat. Literatura creşterii şi dezvoltării economice abundă în argumente
teoretice şi empirice ale aportului semnificativ pe care îl au factori precum stocul de
capital, tehnologiile, activitatea de cercetare-dezvoltare sau procesul de economisire în
creşterea productivităţii. Cum instituţiile şi aranjamentul instituţional nu joacă niciun rol în
această ecuaţie, putem deduce fie faptul că stimulentele nu contează, fie că acestea nu
variază în timp şi între ţări.
Perspectiva instituţională asupra procesului creşterii şi dezvoltării porneşte de la
ipoteza că atât disponibilitatea cât şi productivitatea resurselor sunt influenţate semnificativ
de mediul instituţional şi politic. Stimulentele ce orientează comportamentul diferiţilor
actori economici emană din aranjamentul instituţional în care aceştia acţionează. Prin
urmare, analiza instituţională subliniază faptul că diferitele schimbări tehnologice ce au loc
în lume au o dinamică diferită datorită structurii de stimulente şi constrângeri ce
funcţionează în zonele (ţările) respective. În opinia lui Douglass North, ilustrări empirice
ale acestui principiu economic fundamental sunt evoluţiile înregistrate în ultimii ani în
Europa Centrală şi de Est sau în China, evoluţii ce ar trebui să convingă chiar şi pe cei mai
consecvenţi economişti neoclasici că instituţiile contează şi, în consecinţă, acestea trebuie
integrate între sursele fundamentale ale procesului de creştere şi dezvoltare economică.
Cuvinte-cheie: creştere economică; dezvoltare; schimbare instituţională
Coduri REL: 1H, 18B, 19H

1.1. Scurtă introspecţie în teoria creşterii economice
În literatura economică circumscrisă problematicii creşterii regăsim din abundenţă
argumente teoretice şi empirice ale aportului semnificativ pe care îl au factori precum stocul
de capital, tehnologiile, activitatea de cercetare-dezvoltare sau procesul de economisire în
creşterea productivităţii. Cum instituţiile şi aranjamentul instituţional nu joacă niciun rol în
această ecuaţie, putem deduce ori faptul că stimulentele nu contează, ori că acestea nu
variază în timp şi nici între ţări.
Paradigma neoclasică analizează outputul ca o variabilă dependentă de capital şi
muncă înzestrată cu cunoştinţe. În aceste condiţii, producţia creşte ca urmare a sporirii
cantităţii de inputuri şi a îmbunătăţirilor tehnologice. Aşadar reţeta dezvoltării prescrisă de
neoclasici include creşterea ratei economisirii şi stimularea progresului tehnic. Mai mult,
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progresul tehnologic este privit ca factor exogen, iar randamentele sunt considerate
constante, ceea ce îl face pe Solow să considere că în timp se va manifesta un proces firesc
de convergenţă economică între ţările lumii. Astfel, ţările slab dezvoltate vor înregistra un
proces de catching-up, din moment ce migraţia capitalurilor şi tehnologiei este liberă.
Nedumerirea (spunem noi legitimă) ce emană din ideile de mai sus este: dacă acestea sunt
elementele necesare şi suficiente pentru creşterea unei economii, de ce unele ţări continuă
să fie bogate, altele înregistrează progrese substanţiale pe calea bunăstării, în timp ce altele
rămân blocate în capcana sărăciei?
Paradigma Noii Teorii a Creşterii are o tematică similară. Convins de necesitatea
depăşirii cadrului neoclasic, Paul Romer supune testării ipoteze de lucru ce vor constitui
reale provocări pentru teoria tradiţională. Dintre acestea putem remarca deosebirile privind
natura bunurilor economice, construcţia metodologică a modelelor folosite de economişti
pentru a descrie lumea şi, nu în ultimul rând, rolul central jucat de noile cunoştinţe şi idei în
asigurarea prosperităţii economice. Ideea care se degajă este aceea că teoria neoclasică nu
este greşită, ci doar incompletă, întrucât modelele folosite până atunci lăsau în afara analizei
multe probleme care, în opinia sa, au o semnificaţie aparte. Noua teorie pune întrebări
fundamentale în legătură cu factorii ce stau la baza procesului creşterii. De ce lumea de azi
este considerabil mai bogată decât acum un secol? De ce unele ţări s-au dezvoltat într-un
ritm mai rapid decât altele? De ce există o slabă convergenţă privind nivelul de bunăstare
al ţărilor lumii?
Trebuie însă să recunoaştem că, deşi au formulat întrebări cheie pentru o mai bună
înţelegere a progresului economic, susţinătorii Noii Teorii s-au limitat la explicaţii precum
endogenitatea schimbărilor tehnologice, natura aparte a cunoştinţelor şi implicaţiile negative
ale randamentelor crescătoare asupra procesului de convergenţă economică necondiţionată.
Însă şi acest demers ştiinţific rămâne incomplet atât timp cât se ignoră cadrul instituţional în
care oamenii acţionează.
Considerăm că un răspuns satisfăcător la toate întrebările privind progresul economic
formulate de-a lungul timpului a fost în continuare amânat până în ultimul deceniu al secolului
trecut, odată cu recunoaşterea internaţională a scrierilor economiştilor neoinstituţionalişti.
Analiza modului în care oamenii răspund la schimbările instituţionale externe sau a
modului în care comportamentul lor generează schimbări de natură instituţională reprezintă
un demers ştiinţific sigur pentru explicarea progresului economic din societate.
Instrumentele metodologice de analiză sunt însă cu totul diferite de cele ale economiştilor
neoclasici. Vom abandona tradiţia holistă şi ne vom apleca asupra individualismului, adică
vom analiza progresul nu ca un rezultat al acţiunii societăţii, ci al acţiunilor individuale, din
moment ce (aprioric) suntem deplin de acord că acţiunea umană este eminamente
individuală. De asemenea, vom construi raţionamente care au la bază axiome, adevăruri
sintetice apriori ale ştiinţei economice. Prin urmare, analizele empirice nu au rolul de a
confirma abordarea apriorică, ci numai de a ilustra implicaţiile logice ale acţiunii umane în
contextul unui anumit aranjament instituţional.
1.2. Perspectiva instituţională asupra creşterii şi dezvoltării economice
Perspectiva instituţională asupra procesului creşterii şi dezvoltării are la bază faptul că
atât disponibilitatea cât şi productivitatea resurselor sunt influenţate semnificativ de mediul
instituţional şi politic. Stimulentele cu care se confruntă actorii economici sunt derivate în mare
parte de instituţiile existente, instituţii care în opinia lui D. North pot fi eficiente sau ineficiente.
O structură instituţională favorabilă manifestării libertăţii economice şi proprietăţii
private este capabilă să asigure premisele fundamentale ale prosperităţii. Iată câteva
argumente fundamentale în susţinerea acestei idei:
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•
•
•
•
•

promovează orientarea resurselor economice către cele mai bune utilizări
afirmă şi remunerează acţiunile de succes şi sancţionează pe cele ineficiente
oferă predictibilitate în procesul de luare a deciziilor antreprenoriale
promovează extinderea comerţului internaţional şi a migraţiei capitalurilor
transformă rolul organismului statal din cel de „welfare state” în cel de
„nightwatch man”
• orientează stimulentele antreprenoriale spre activităţi productive, iar nu spre
activităţi de rent-seeking.
Schimbările tehnologice şi sociale ce au loc în lume au o dinamică diferită datorită
structurii de stimulente şi constrângeri ce funcţionează în zonele (ţările) respective. Ilustrări
empirice ale acestui principiu economic sunt evoluţiile înregistrate în ultimii ani în ţările
Europei Centrale şi de Est, precum şi în ţări asiatice (de exemplu China), evoluţii ce ar
trebui să convingă chiar şi pe cei mai consecvenţi economişti neoclasici că instituţiile
contează şi, în consecinţă, acestea trebuie integrate în sursele fundamentale ale procesului de
creştere şi dezvoltare economică.
În primul rând, mediul instituţional favorabil (atât economic, cât şi politic)
facilitează crearea condiţiilor necesare dezvoltării economice. Spre exemplu, crearea unui
asemenea climat este condiţia esenţială pentru intrarea pe traiectoria dezvoltării pentru multe
ţări ex-comuniste sau din lumea a treia.
În al doilea rând, apare o interdependenţă clară între schimbarea tehnologică şi cea
instituţională dintr-o economie. Firmele (private) urmăresc permanent minimizarea
costurilor totale (de producţie şi de tranzacţie) pe care le implică activitatea economică.
Aceasta se poate realiza prin schimbări tehnologice care conduc la reducerea costurilor de
producţie sau prin schimbări instituţionale care generează reducerea costurilor de tranzacţie.
De asemenea, schimbări tehnologice precum telecomunicaţiile contribuie substanţial la
reducerea costurilor de tranzacţie, la fel cum schimbări instituţionale precum cele în
domeniul fiscal pot influenţa mărimea costurilor de producţie.
În al treilea rând, sporirea atribuţiilor statului şi a creşterii gradului de reglementare
legislativă au un impact puternic negativ asupra productivităţii şi progresului. Cazul
economiei socialiste în care statul controla întregul sistem economic vs. economia de piaţă
este elocvent pentru sesizarea relaţiei ce există între dimensiunea intervenţiei statului în
economie şi performanţa economică. Procesul de catching-up înregistrat de China în
ultimele două decenii ilustrează, încă o dată în plus, cele afirmate mai sus.
În al patrulea rând, o consecinţă inevitabilă a creşterii intervenţiei guvernamentale
în economie este cunoscută sub numele de rent-seeking. Astfel, organizaţiile economice îşi
mută treptat centrul de interes de la satisfacerea nevoilor consumatorilor la satisfacerea
nevoilor birocratice, adică folosirea domeniul politic ca instrument de creştere a profiturilor.
Fenomenul de rent-seeking, care în prezent capătă o tot mai mare atenţie din partea
economiştilor, are un impact negativ asupra productivităţii, generând costuri economice şi
sociale imposibil a fi comensurate.
1.3. De la schimbare instituţională la dezvoltare economică
Creşterea impresionantă de productivitate ce a rezultat din descoperirile tehnologice
ale ultimului secol şi jumătate este efectul direct al unor schimbări importante în
aranjamentul instituţional şi în structura organizaţională a mediului de afaceri. Această
perspectivă este centrată pe latura ofertei (supply-side). De asemenea, tensiunile permanente
generate de transformările sociale au determinat (şi continuă să determine) prin intermediul
politicului nevoia de schimbare a aranjamentului instituţional în vederea atenuării acestora.
Acest ultim argument de schimbare poate fi atribuit laturii cererii (demand side). North
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(1993, p. 1) subliniază că schimbările instituţionale venite atât pe latura ofertei, cât şi pe cea
a cererii au fost şi continuă să rămână fatori de influenţă decisivă în ecuaţia productivităţii şi
progresului. Analiza relaţiei de cauzalitate dintre schimbarea instituţională şi dezvoltare
economică trebuie să înceapă cu identificarea elementelor definitorii şi naturii schimbării
aranjamentului instituţional. Altfel spus, vom supune atenţiei sursele, agenţii, procesul şi
traiectoria schimbării aranjamentului instituţional.
Sursele schimbării se reflectă în oportunităţile de piaţă sesizate de întreprinzătorul
privat. Acestea derivă fie din evoluţii externe (tehnologice sau politice), fie din dobândirea
unor noi abilităţi şi competenţe care permit manifestări antreprenoriale. Spre exemplu,
modificările intervenite în structura preţurilor relative sunt considerate surse externe de
schimbare, în timp ce gusturile, ideile novative se constituie în surse interne. În concluzie,
există o mixtură de surse interne şi externe care stimulează acţiunea umană în direcţia
schimbării instituţionale.
D. North (1993, p. 2) apreciază că schimbările instituţionale rezultate din acţiuni
deliberate sunt rezultatul analizei cost-beneficiu pe care se bazează comportamentul
întreprinzătorilor. Aceştia evaluează beneficiile rezultate din schimbarea cadrului
instituţional existent, comparându-le cu costurile (şi beneficiile) aferente noului context
instituţional. Este evident că în categoria de costuri includem şi costurile de tranzacţie ce
emană din acest proces. În cele din urmă, sursele schimbărilor instituţionale ce au loc într-o
societate sunt – în conformitate cu principiul individualismului metodologic – percepţiile
întreprinzătorilor.
Agentul schimbării este întreprinzătorul, cel care are percepţii subiective asupra
structurii prezente a pieţei şi societăţii în care trăieşte, care acţionează în baza anumitor
anticipări şi construcţii mentale referitoare la ordinea viitoare pieţei.
Procesul schimbării este dificil şi complex. Motivul este că structura socială,
interdependenţele şi complementarităţile, reţeaua de externalităţi care reiese din matricea
instituţională existentă (reguli formale, informale etc.) în mod firesc vor înclina balanţa în
favoarea menţinerii actualului aranjament. Acesta este şi motivul pentru care suntem de
părere că schimbarea regulilor formale din societate, fără a strica ordinea socială existentă,
intervin în urma unor negocieri între părţile implicate; spre deosebire de acestea, orizontul
temporal de schimbare a regulilor informale (a constrângerilor informale) este mai mare,
fiind necesară slăbirea graduală a convenţiilor sociale sau normelor deja acceptate.
Traiectoria schimbării instituţionale este influenţată puternic de ceea ce Paul David
numea path-dependence (dependenţa de trecut). Organizaţiile economice şi politice care au
luat naştere şi s-au dezvoltat într-un anumit cadru instituţional sunt adesea orientate către
menţinerea acestuia. Slăbirea şi reorientarea mediului instituţional este adesea rezultatul
unor surse externe de schimbare care au condus la slăbirea puterii relative de care
beneficiază organizaţiile actuale sau la apariţia unor organizaţii cu interese divergente.
Evoluţiile înregistrate în ultimul deceniu al secolului XX în Europa Centrală şi de
Est au captat inevitabil interesul oamenilor de ştiinţă, al economiştilor în special, de a
analiza schimbarea instituţională. Astfel, căderea zidului Berlinului a generat necesitatea
creionării unei teorii a tranziţiei de la plan la piaţă. De altfel, procesul de aderare la Uniunea
Europeană a reprezentat, la rândul său, o sursă externă de schimbare instituţională care şi-a
pus amprenta asupra traiectoriei economiilor post-comuniste.
În ciuda simplităţii principiilor pe care se întemeiază economia de piaţă, în
majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est, au existat puternice divergenţe cu privire la
tehnologia optimă a programului de transformare instituţională şi de reformă economică.
Altfel spus, starea conflictuală generată de discrepanţele dintre noile reguli şi cele
„împământenite” a avut intensităţi diferite la nivelul sistemelor economice post-comuniste.
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Aşa se explică şi adoptarea unor căi diferite de reformă instituţională în direcţia economiei
de piaţă: terapie de şoc vs. terapie graduală.
„Moştenirea” regimului comunist nu a constat numai într-o structură a activităţii
productive incompatibilă în mare parte cu cea a preferinţelor consumatorilor şi pieţei libere, ci şi
într-o vastă reţea de comportamente şi reguli formale şi informale care s-au perpetuat şi au
dominant perioada de tranziţie. Acele ţări ale căror instituţii formale şi informale erau relativ
coerente şi favorabile economiei de piaţă (a se vedea cazul Cehiei, Poloniei sau Ungariei) au
beneficiat de o rezistenţă socială mai slabă în faţa procesului de ajustare structurală a economiei.
Spre deosebire de acestea, ţări precum Bulgaria sau România au înregistrat costuri ridicate de
transformare structurală atât din cauza neîncrederii şi a unui grad redus de conformism la nivelul
populaţiei faţă de acţiunile guvernului, cât mai ales din cauza faptului că înşişi cei ajunşi la putere
nu erau dornici să grăbească crearea ordinii capitaliste.
Însuşirea relativ rapidă a lecţiei de bază a democraţiei face ca selectarea unei căi
particulare de reformă să fie, pentru cârmuitorii statului, o problemă de antreprenoriat politic,
nu una ştiinţifică. De altfel, teoria alegerii publice şi experienţa guvernământului democratic
demonstrează că politicile guvernelor sunt virusate de oportunism şi de dorinţa de păstrare a
puterii politice; ele poartă, în general, pecetea grupurilor de interese speciale care politizează
reforma în vederea dobândirii unor poziţii privilegiate în societate (Marinescu, coord., 2007, p.
355). În condiţiile unei autorităţi discreţionare ce naşte legi în discordanţă cu normele informale
(mai ales cele etice), legitimitatea organismului statal scade, iar nerespectarea acestora de către
membrii societăţii devine treptat un comportament generalizat.
Experienţele tranziţiei la economia de piaţă permit înţelegerea faptului că instituţiile
sunt determinante în funcţionarea societăţii, schimbarea instituţională este în mare măsură
dependentă de aranjamentele instituţionale trecute şi, mai important, este mult mai puţin
radicală şi rapidă decât apare la prima vedere. O altă concluzie importantă este aceea că trebuie
să existe o corelaţie funcţională între scop şi mijloacele de realizare a schimbării instituţionale.
Altfel spus, definirea unor deziderate precum economie de piaţă, dezvoltare economică sunt
direcţii (scopuri) necesare dar nu şi suficiente pentru a genera prosperitate economică.
Trebuie înţeles, că analiza economică a schimbării instituţionale trebuie să înceapă cu
stabilirea obiectivului său central: refacerea dependenţei structurii de producţie (a
producătorului) de structura preferinţelor de consum (de consumator). În ultimă instanţă, acest
obiectiv înseamnă depolitizarea deciziilor economice asupra utilizării resurselor rare din societate.
Însă retragerea statului din domeniul deciziilor economice nu este rezultatul singular al absenţei
formale a proprietăţii socializate sau al existenţei titlurilor de proprietate privată. Este vorba, de
fapt, de manifestarea unui întreg aranjament instituţional, formal şi cultural, în defavoarea
intervenţiei statului, care să facă efective atât drepturile de proprietate recunoscute, cât şi pe cele
legitim nou-create (Marinescu, coord., 2007, p. 356). Concluzia generală ce se poate desprinde
este aceea că numai organizarea socială fundamentată pe principiile capitalismului creează
condiţiile favorabile prosperităţii economice, libertatea economică fiind, în această ecuaţie,
componenta esenţială în desăvârşirea ordinii economiei de piaţă.
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Rezumat. Soluţiile pentru revigorarea activităţii antreprenoriale trebuie să
pornească de la analiza şi înţelegerea câtorva cauze instituţionale esenţiale care inhibă
procesul antreprenorial. Insuficienţa unei culturi a economiei de piaţă în România nu
constituie o cauză a activităţii antreprenoriale precare, ci un efect al anilor petrecuţi în
socialism, precum şi al politicilor post-comuniste, democratice, de „tranziţie... de stat” la
economia de piaţă. Nu se poate vorbi despre antreprenoriat într-un sistem în care
mijloacele de producţie se află în proprietatea statului ori la discreţia legislativă a acestuia,
ci numai în condiţiile ordinii proprietăţii private. În studiul de faţă, vom căuta să
descrifrăm, în mod esenţial, gradul în care modelul economic european, prin însăşi natura
aranjamentului său instituţional, este unul favorabil afirmării activităţii antreprenoriale şi,
pe această cale, a prosperităţii economice. Dincolo de actualitatea restructurării
instituţionale a modelului european, nesocotirea forţei stimulentelor instituţionale în plan
antreprenorial ar putea reprezenta, în continuare, „călcâiul lui Ahile” pentru performanţa
economică a Uniunii Europene.
Cuvinte-cheie: instituţii; antreprenoriat;
economică; modelul social european.
Coduri REL: 1H, 14D, 20B


proprietate

privată;

performanţă

1. Instituţiile şi activitatea antreprenorială
Integrarea instituţiilor în teoria economică este un proces de dată recentă, puţin
prezent în abordările neoclasice care au dominat gândirea economică în cea de-a doua
jumătate a secolului al XX-lea. Un asemenea demers porneşte de la ideea că stimulentele
încorporate în aranjamentul instituţional al economiei de piaţă definesc decisiv calitatea şi
intensitatea activităţii antreprenoriale. Iar progresul economic este condiţionat inevitabil de
∗ Studiul de faţă sintetizează analiza instituţiilor şi antreprenoriatului din cartea „Economia de piaţă –
fundamentele instituţionale ale prosperităţii”, autori: Cosmin Marinescu (coordonator), Gabriel Staicu,
Marius Pană, Diana Costea, Bogdan Glăvan, Cosmin Rogojanu, Marius Spiridon, Cosmin Mosora,
Grigore Piroşcă, Emilia Topolică.
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existenţa acestui cadru instituţional favorabil activităţii antreprenoriale de succes, în care
instituţiile formale şi cele informale converg în sens productiv, iar drepturile de proprietate
sunt clar definite şi bine protejate. Stimulentele şi regulile instituţionale din societate
orientează eforturile întreprinzătorilor către activităţi productive, generatoare de succes sau,
dimpotrivă, către câştiguri pe canale politice de tip rent-seeking, în detrimentul
contribuabililor şi al consumatorilor.
Prin însăşi natura vieţii în societate, oamenii sunt receptivi la un sistem de reguli
generale ce structurează şi ghidează în diferite moduri comportamentul uman. Instituţiile
oferă oamenilor gradul de încredere şi stabilitate necesar schimburilor interpersonale şi
extinderii diviziunii sociale a muncii pe această bază. În absenţa unui anumit grad de
predictibilitate şi încredere, adică în absenţa unor reguli generale(1) ale comportamentului
uman, oamenii nu vor fi capabili să concentreze şi să exploateze pe deplin abilităţile şi
cunoştinţele pe care le deţin şi nici pe acelea care pot fi astfel obţinute.
Este unanim recunoscut faptul că, în special în Şcoala austriacă de economie,
instituţiile deţin rolul esenţial în explicarea procesului de piaţă. Acestea apar drept clasă
distinctă de fenomene, descrise de Adam Ferguson şi devenite definitorii pentru paradigma
hayekiană în formularea: human action, but not human designed(2). O atare abordare a
demonstrat cum cele mai importante instituţii ale vieţii în societate (lingvistice, economice,
juridice şi morale) au apărut şi au evoluat spontan, ca rezultat al interacţiunilor sociale ce
sintetizează principiul „mâinii invizibile” – probabil una dintre cele mai importante
descoperiri intelectuale din întreaga istorie a ştiinţei (economice).
Douglass North (1990, p. 3) scrie că instituţiile sunt regulile jocului în societate,
adică setul de constrângeri şi stimulente ce modelează interacţiunile umane şi care sunt
adoptate în funcţie de modul în care oamenii reuşesc să rezolve problema cooperării sociale.
Instituţiile definesc stimulentele şi constrângerile acţiunii umane în societate. Aşadar,
succesul acţiunii umane şi prosperitatea economică, în ultimă instanţă, vor fi explicate pe o
bază instituţională. În evoluţia umanităţii, instituţiile reprezintă trăsătura primară a
civilizaţiei umane şi sursa procesului de cooperare socială şi a societăţii. În absenţa
instituţiilor, societatea nu poate exista; de asemenea, existenţa şi dezvoltarea societăţii
atrage inevitabil existenţa şi evoluţia instituţiilor.
Ceea ce face ca antreprenoriatul să se manifeste ca factor esenţial al progresului
economic nu este capacitatea de inovare sau aşa-zisul „spirit antreprenorial”, ci natura
cadrului instituţional în care se manifestă activitatea antreprenorială(3). Altfel, nu am putea
explica cum poate fi acest „spirit” readus la viaţă, atunci când nu se manifestă
corespunzător, în sensul stimulării progresului economic (Baumol, 1990, p. 894). Pentru a
favoriza activitatea antreprenorială, instituţiile trebuie să fie configurate potrivit ordinii
proprietăţii private, să fie stabile şi totodată uşor de anticipat de-a lungul timpului.
De asemenea, se cuvine a înţelege că, prin însăşi natura sa, conceptul de „activitate
antreprenorială” este specific exclusiv ordinii economice a sistemului pieţei. În socialism,
statul nu poate fi asociat unui „întreprinzător” similar celui care răspunde la întrebările „ce şi
cît să se producă?” în economia de piaţă. În economia de piaţă, întreprinzătorii sunt cei care
stau la baza procesului decizional care determină cursul producţiei(4). Dacă aceştia nu
reuşesc să producă în modul cel mai corespunzător şi mai ieftin cu putinţă acele bunuri pe
care consumatorii le solicită cel mai imperativ, atunci ei vor suferi pierderi, iar poziţia lor
antreprenorială se va deteriora. Cumpărând sau abţinându-se de la a cumpăra, consumatorii
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efectuează o selecţie nevăzută a întreprinzătorilor printr-un fel de plebiscit, repetat zilnic. În
consecinţă, pe piaţa liberă, consumatorii sunt cei care stabilesc cine merită să posede şi cine
nu, şi mai ales cât de mult merită să posede fiecare din resursele productive disponibile.
Aşadar, procesul de schimb voluntar înseamnă, de fapt, realocarea permanentă a drepturilor
de proprietate corespunzător exigenţelor publicului consumator.
Antreprenoriatul este factor esenţial al prosperităţii însă, la fel de bine, se poate ca
aranjamentul instituţional să deturneze eforturile antreprenoriale productive atunci când îi
eliberează pe oamenii de afaceri de exigenţele pieţei. Metamorfoza activităţii antreprenoriale
în stimulent sau obstacol al progresului îşi are sursa în aranjamentul instituţional ce trasează
regulile jocului. Ignorarea acestui raţionament ar face dificilă, dacă nu chiar imposibilă,
explicarea decalajelor de performanţă economică între ţări.
Concurenţa generează inovaţii în procesul de producţie. Economia nu se află în
situaţia de echilibru, aşa cum susţin neoclasicii, iar firmele nu produc bunuri omogene.
Dimpotrivă, anticiparea oportunităţilor de profit şi iniţiativele întreprinse pentru obţinerea
acestuia, confruntarea întreprinzătorilor cu incertitudinea, diferenţierea produselor cu scopul
de a atrage tot mai mulţi consumatori constituie motive suficiente pentru a contrazice
această ipoteză. În caz contrar, ar trebui să negăm existenţa progresului pentru că, în condiţii
de echilibru, nu ar exista stimulentele necesare ca întreprinzătorul să-şi rişte proprietatea.
Instituţiile „alimentează” motorul progresului economic. Prin efectele favorabile pe
care le generează asupra antreprenoriatului, acestea contribuie la creşterea performanţelor
economice. În primul rând, stimulentele încorporate în diferite aranjamente instituţionale pot
încuraja activitatea antreprenorială productivă şi, prin aceasta, performanţa economică. În al
doilea rând, instituţiile descriu gradul de libertate de care beneficiază indivizii în exercitarea
iniţiativei private. Gradul de protejare a drepturilor de proprietate reprezintă poate cel mai
important mod prin care instituţiile contribuie la crearea progresului economic prin
intermediul antreprenoriatului.
2. Instituţii şi performanţă economică în UE
Evoluţiile recente din Europa pun tot mai mult sub semnul întrebării viabilitatea
modelului instituţional actual care defineşte proiectul construcţiei europene. În ultimii ani,
prima pagină a buletinelor de ştiri a fost ţinută de ample mişcări sindicale şi manifestaţii care
aproape au paralizat oraşe simbol ale UE.
Procesul de integrare europeană, aşa cum este conceput, se bazează pe crearea şi
consolidarea unei branşe executive specializate la nivel naţional, ceea ce favorizează componenta
executivă a guvernământului. Procesul de negociere şi de adoptare a normelor europene este, în
realitate, un exerciţiu administrativ, care are natura de a întări şi mai mult fenomenul etatist în
Europa, prin perpetuarea statului bunăstării (redistributiv) şi a modelului economiei social(ist)e de
piaţă – ale cărei performanţe economice sunt tot mai modeste. Faptul că întregul proces de
extindere a UE a evoluat într-un stil pur elitist şi tehnocratic explică şi erodarea puternică a
suportului public şi a încrederii în procesul de integrare.
Din perspectivă economică, nu este clar de ce UE trebuie să fie un aranjament
instituţional şi politic centralizat. Piaţa liberă şi competiţia sunt capabile să sporească
prosperitatea europenilor fără necesitatea de a reglementa până şi mărimea, forma şi
grosimea fructelor şi legumelor, aşa cum se întâmplă în cazul legilor europene. Aproape
toate politicile economice şi sociale sunt supuse „armonizării”, la un nivel pan-european, iar
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extinderea bazată pe un sistem de strictă condiţionalitate devine un puternic instrument de
reducere a diversităţii.
Este de notorietate confuzia pe care filozofia politică a UE o săvârşeşte între
„armonizare” şi „armonie”. În realitate, armonizarea este un altfel de cuvânt pentru
„uniformizare”, care înseamnă alinierea la o singură regulă, în definitiv, „standardizarea” pe
care aranjamentul instituţional european o propune în majoritatea domeniilor vieţii sociale.
Când va fi scrisă istoria economică a Europei din ultima treime a secolului al XX-lea, atunci
vom înţelege întreaga serie de bătălii pe care guvernele naţionale le-au declanşat împotriva
realităţii economice, cu iluzia că victoria poate fi garantată de întruparea unei simple
majorităţi electorale.
În ultimele patru decenii, Europa a fost dominată de aranjamentul instituţional al statului
bunăstării, ale cărui practici promiteau educaţie, sănătate, securitate, prosperitate, locuri de muncă,
într-un cuvânt fericire pentru toată lumea. Pentru atingerea acestui ideal, guvernele naţionale au
înţeles să crească cheltuielile guvernamentale până la peste 50 % din PIB(5). Dincolo de creşterea
cheltuielilor publice, maşinăria statului bunăstării a fost întărită de numeroase legislaţii
protecţioniste, de la un sistem extrem de elaborat de „drepturi ale muncii” până la un imens aparat
administrativ în domeniul ajutoarelor şi asigurărilor sociale.
Caracteristica fundamentală a „modelului european”, preluată ad-literram din
aranjamentul „statului bunăstării”, constă în redistribuirea avuţiei în societate. În prezent,
redistribuirea politică a proprietăţii este considerată, chiar şi în rândul economiştilor,
prerogativa „naturală” a statului. Însă instituţionalizarea practicilor redistributive ale statului
bunăstării produce, în timp, aşa cum s-a demonstrat, următoarele două tipuri de consecinţe,
care inhibă dezvoltarea economică(6):
a) în plan economic, sunt afectate negativ stimulentele pentru muncă, pentru
iniţiativă şi activitate antreprenorială; au loc scăderea ratei formării capitalului, destimularea
procesului investiţional, cu rezultate depresive asupra activităţii economice.
b) în plan sociocultural, se produc modificări în structura socială în ceea ce priveşte
tipurile de personalitate sau de caracter uman. Asistenţa socială este cea care creează
mentalitatea de „asistat” şi favorizează valorile culturale colectiviste şi egalitariste.
Dincolo de realismul precar al politicilor statului bunăstării european, principalul obiectiv
al „modelului” constă în dezvoltarea unei vaste scheme de securitate socială, care începe cu
monopolul deplin al statului în domeniul educaţiei, continuă cu protejarea prin lege a locurilor de
muncă, a concediilor cel mai bine plătite, a celei mai mici durate a muncii din câte au existat
vreodată şi se încheie cu asigurările sociale pentru şomaj şi cu pensiile de stat.
Care sunt, însă, costurile economice ale acestei „generozităţi” sociale? În primul
rând, trebuie înţeles faptul că „generozitatea” statului se înalţă pe impozitele mari care au
definit dintotdeauna aranjamentul instituţional al statului bunăstării. Mecanismele
redistributive şi fiscalitatea împovărătoare sunt sursele problemelor economice pe care
Europa le traversează în prezent. În primul rând, este vorba de o extrem de palidă creştere
economică pe care o experimentează membrii din hard-core-ul Uniunii. Ratele de creştere
economică de 1-2% aproape s-au permanentizat, devenind cifre oficiale ale
(contra)performanţei economice din UE. Din fericire, deficitul de creştere economică din
UE ridică pentru elita europeană serioase piedici în a continua să ruleze, sistematic, pârghiile
sociale (a se citi „politice”) ale „bunăstării”. În al doilea rând, este vorba de serioasele
fricţiuni în realizarea „armoniei sociale”, a căror sursă rezidă, în ultimă instanţă, în

234

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

235

defectarea administrativă a mecanismelor pieţei muncii. În cei treizeci de ani de când
„modelul social” a devenit un imperativ politic, şomajul a explodat de la o medie de 4% la
peste 10% în Franţa şi la circa 12% în Germania.
Morala este aceea că politicile sociale, tocmai cele menite să asigure coeziunea
socială, sfârşesc prin a anula creşterea economică, implicit crearea de locuri de muncă, ceea
ce explică şi gravele tensiuni de pe piaţa muncii din ţări precum Franţa şi Germania. Mai
mult decât atât, partizanii „modelului social european” ilustrează neînţelegerea unei logici
economice simple, atunci când susţin că şomajul în Europa este înalt tocmai deoarece
modelul nu este suficient de „social”... ori „european”, ceea ce ar naşte o şi mai mare nevoie
de „armonizare” europeană. În realitate, şomajul este consecinţa unei pieţe a muncii
anchilozată de propriile suprareglementări, de un protecţionism al locurilor de muncă
contrar chiar principiului „libertăţii contractuale”, de o povară fiscală ce ruinează
stimulentele activităţii antreprenoriale, de unde şi puţinătatea locurilor de muncă nou create.
Într-o economie dominată de sectorul public, cei treizeci de ani de politici economice
socialiste au alterat stimulentele iniţiativei antreprenoriale şi au redus „clasa muncitoare” la
o masă amorfă hrănită iluzoriu prin legislaţii preferenţiale.
3. Antreprenoriatul şi „păcatele” instituţionale ale UE
Statul modern al bunăstării introduce un soi de „paternalism” electoral în
funcţionarea economiei. Aranjamentul instituţional etatist din Europa Continentală din
ultimii treizeci de ani, în special din Germania, Franţa şi Italia, prin modelul economic
„paternalist” promovat în aproape toate sferele vieţii sociale, este responsabilul pentru criza
instituţională şi pentru slabele performanţe economice ale Europei din ultima perioadă.
Acest model economic explică, de altfel, şi precaritatea fenomenului antreprenorial, precum
şi amplele fricţiuni care domină în prezent funcţionarea pieţei muncii în UE.
Atunci când vine vorba de stimularea antreprenoriatului, modul actual de
„rezolvare” a problemelor economice ale UE este exemplul ce evidenţiază perfect ignorarea
rolului instituţiilor.
Rolul antreprenoriatului în dobândirea prosperităţii este recunoscut la toate
nivelurile UE. Cel puţin declarativ, Comisia Europeană acordă o mare atenţie stimulării
antreprenoriatului, obiectiv pe care îl aşează între cele mai urgente preocupări(7). Analizele
economice oficiale asupra antreprenoriatului în Europa oferă imaginea unui fenomen
antreprenorial deficitar, comparativ cu ceea ce se întâmplă în SUA, de exemplu. O serie de
alte studii efectuate în acest sens relevă aceleaşi concluzii. Astfel, studiul bazat pe
indicatorul TEA (Total early-stage Entrepreneurial Activity)(8), pentru şaisprezece ţări din
UE, relevă rate ale antreprenoriatului semnificativ mai mici în ţările UE decât în ţările
anglo-saxone (Bosma, 2005, p. 3). Dintre ţările UE, Polonia şi Irlanda înregistrează cele mai
ridicate valori ale indicelui TEA pentru anul 2004, ceea ce dovedeşte că reformele
instituţionale fac diferenţa în planul activităţii antreprenoriale(9).
Concluziile sunt acelea că, la nivelul UE, potenţialul antreprenorial nu este
exploatat pe deplin, fiind oferite o serie de explicaţii ale acestei situaţii, precum şi posibile
soluţii menite să îndepărteze acest impediment din calea prosperităţii europenilor. Abordarea
este una cantitativă, ceea ce face ca, în mod eronat, soluţiile oferite să fie legate de creşterea
numărului de întreprinzători, în sine, şi mai puţin de îmbunătăţirea cadrului instituţional în
care aceştia acţionează. De exemplu, în raportul Action Plan: The European Agenda for
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Entrepreneurship sunt precizate cinci domenii strategice de politică în domeniul
antreprenoriatului care vizează, fiecare, stimularea cantitativă a antreprenoriatului
(„încurajarea mai multor oameni pentru a deveni întreprinzători”, „crearea mai multor
întreprinderi mici şi mijlocii”).
În acest context se apreciază că educaţia joacă un rol esenţial. Nivelul de educaţie
constituie o premisă adesea necesară, dar nu şi suficientă, pentru cultivarea şi dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale. Mai mult decât atât, s-a constatat că, în unele cazuri, un anumit
tip de educaţie poate inhiba manifestarea atitudinilor novatoare, necesare la rândul lor – dar
nu suficiente – pentru desfăşurarea unor activităţi antreprenoriale de succes.
În ciuda acestor evidenţe, există în continuare ideea, larg răspândită, potrivit căreia
antreprenoriatul poate fi învăţat şi, implicit, predat prin ceea ce se cheamă educaţie
antreprenorială. Astfel, numărul colegiilor şi universităţilor din SUA care au introdus în
programele lor cursuri de antreprenoriat a crescut de la câteva, în anii 1970, la 1600 în 2003,
arată Kuratko (2004, p. 11). Modelul american este preluat şi în UE. În acest sens, Comisia
(2005, p. 8) insistă pe ideea de promovare etatistă a educaţiei antreprenoriale, propunând
ţărilor membre să introducă educaţia în domeniul antreprenoriatului în programele tuturor
şcolilor şi să asigure sprijinul cuvenit realizării unor astfel de scheme educaţionale.
Înţelegerea eronată a sursei definitorii pentru activitatea antreprenorială conduce la
asumarea unor asemenea obiective lipsite de realism, care nu fac altceva decât să extindă
centralismul şi birocraţia în domeniul educaţiei. Abilităţile antreprenoriale nu pot fi învăţate
din manuale. Ele există, într-o măsură mai mare sau mai mică, la nivelul fiecărui individ şi
ies la iveală ori de câte ori există stimulentele necesare în acest sens.
În ciuda încercărilor oficialilor europeni de a identifica potenţiale soluţii ale
revigorării antreprenoriatului, realitatea este cu totul alta. Aranjamentul instituţional
european actual, dominat de caracterul redistributiv impus de generoasele obiective sociale
ale statului bunăstării, oferă insuficiente stimulente pentru potenţialii întreprinzători. Gradul
ridicat de reglementare în mai toate domeniile vieţii economice şi fiscalitatea sufocantă sunt
numai două cauze instituţionale serioase ale „deficitului” antreprenorial din UE. În plus,
reglementările stufoase de pe piaţa muncii, menite să asigure securitatea locurilor de muncă
deja existente, descurajează iniţiativa antreprenorială datorită costurilor mari privind
angajarea şi împiedică apariţia unor noi locuri de muncă. În aceste condiţii, tot mai mulţi
europeni preferă să lucreze în medii de afaceri cât mai puţin afectate de reglementări, în
timp ce numărul şomerilor creşte în UE odată cu presiunile bugetare ale păstrării modelului
statului bunăstării.
În multe din ţările membre ale UE se observă existenţa unei relaţii negative între
nivelul protecţiei sociale a salariaţilor şi gradul de exploatare a capacităţii antreprenoriale
(Bosma, 2005, p. 9). Explicaţia este următoarea: salariaţii nu sunt interesaţi să devină
întreprinzători, deoarece gradul de protecţie a locului de muncă este destul de ridicat, iar
asigurările sociale sunt încă generoase. Pe de altă parte, potenţialii întreprinzători sunt
descurajaţi să angajeze forţă de muncă datorită obstacolelor şi costurilor mari pe care trebuie
să le suporte în cazul concedierii.
Aceasta este una dintre cauzele reticenţei europenilor de a deveni întreprinzători.
Comisia Europeană susţine, în documentul referitor la antreprenoriat (2005), că va continua,
împreună cu statele membre, să contracareze „efectele negative ale eşecului în afaceri” şi va
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încerca să pună la dispoziţia întreprinzătorilor opţiuni de asigurare împotriva riscului de a
eşua în afaceri bazate pe scheme de asigurări sociale(10).
În aceste condiţii, concurenţa fiscală poate pune mari probleme unor guverne cum
sunt cele ale Franţei sau Germaniei. Acestea, în ciuda unei oarecare relaxări a fiscalităţii,
continuă să aibă printre cele mai mari rate ale impozitării dintre statele membre UE. Deşi
Comisia recunoaşte că fiscalitatea ridicată este o cauză serioasă a capacităţii antreprenoriale
reduse şi precizează că trebuie luate măsuri pentru înlăturarea acestui impediment, totuşi, la
nivelul oficialilor UE se vorbeşte tot mai mult despre armonizare fiscală(11).
Prin urmare, aranjamentul instituţional aflat la baza modelului european al statului
bunăstării este departe de a oferi stimulentele necesare unei activităţi antreprenoriale cu efecte
benefice în planul prosperităţii. Aceasta demonstrează că există, de fapt, o diferenţă uriaşă între
ceea ce se doreşte şi ceea ce se realizează în planul antreprenoriatului la nivelul UE.
Note
(1) Prin evocarea învăţămintelor pe care David Hume şi mai apoi Adam Smith le-au expus
în Inquiry Concerning the Principles of Morals (1752), respectiv Theory of the Moral
Sentiments (1759), Henry Hazlitt chiar pledează în favoarea unui „omagiu faţă de regulile
generale”. Virtuţile sociale ale justiţiei şi ale încrederii nu constituie consecinţe directe ale
fiecărui act individual izolat, ci rezultă din întregul sistem de relaţii interpersonale ce
formează, de fapt, societatea. Pacea şi ordinea socială însoţesc, în mod natural, domnia legii
(domnia regulilor de Drept) împotriva exploatării şi violenţei instituţionalizate, care sunt
încorporate, se pare, în însăşi modul etatist actual de organizare a societăţii.
(2) Langlois (1986, p. 5) afirmă că „probabil Menger merita cel mai mult să fie considerat
patronul spiritual al teoriei economice neoinstituţionale decât oricare alt instituţionalist
original”. În studiul „Problems of Economics and Sociology”, Carl Menger formulează
problema fundamentală a ştiinţelor sociale în termenii următoarei întrebări: „cum se poate ca
instituţiile care servesc bunăstarea comună şi sunt extrem de semnificative pentru
dezvoltarea acesteia să fi luat fiinţă fără o voinţă comună îndreptată către crearea lor?”.
(3) Volumul, calitatea şi intensitatea activităţii antreprenoriale reprezintă consecinţele
anumitor condiţii instituţionale favorabile. Aşa cum arată Baumol (1990), structura şi
evoluţia instituţională definesc şi modifică compoziţia activităţii antreprenoriale şi
intensitatea acesteia.
(4) „Un observator superficial ar putea crede că ei (întreprinzătorii) deţin supremaţia. Dar
lucrurile nu stau astfel. Ei trebuie să asculte necondiţionat de ordinele căpitanului. Iar
căpitan este consumatorul. Nici antreprenorii, nici fermierii, nici capitaliştii nu determină ce
anume trebuie produs. Decizia aceasta o iau consumatorii. Dacă un om de afaceri nu ascultă
cu stricteţe de ordinele publicului, aşa cum îi sunt ele transmise prin structura preţurilor de
piaţă, el suferă pierderi, ajunge la faliment şi este astfel îndepărtat din poziţia eminentă de
cârmaci.” (Mises, 1966, p. 269).
(5) De exemplu, în 2005, ponderea cheltuielilor guvernamentale în PIB a atins 53,6% în
Franţa, ceea ce atras promisiuni solemne din partea puterii politice de a controla efectiv
cheltuielile publice în următorii ani, astfel încât ponderea acestora să scadă la... (sic!) 51%
până în anul 2010.
(6)Vezi Cosmin Marinescu, Instituţii şi prosperitate. De la etică la eficienţă, Editura
Economică, Bucureşti, 2004, cap.5, „Instituţii politice: puterea non-proprietarilor”,
pp. 181-236.
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(7) Realitatea tinde să infirme această atitudine „grijulie” a CE faţă de întreprinzători.
Decizia pe care Comisia a luat-o, de a amenda firma Microsoft pentru încălcarea regulilor
europene ale competiţiei, este în flagrantă contradicţie cu obiectivele declarate ale acesteia:
pe de o parte, oficialii europeni vorbesc despre insuficienţa antreprenorială din Uniune iar,
pe de altă parte, împiedică antreprenoriatul să se manifeste liber, prin bariere legislative care
lovesc în plin obiectivele întreprinzătorilor, respectiv dreptul de a obţine profit din propriile
inovaţii.
(8) Indicele TEA măsoară numărul adulţilor care au vârsta pentru a putea munci şi care au
demarat sau desfăşurat o afacere pe o durată mai mică de 42 de luni.
(9) În cazul Irlandei se păstrează tendinţa din ultimele trei decenii, când Irlanda a înregistrat,
alături de ţări precum Grecia, Italia, Marea Britanie, creşteri permanente ale ratelor
antreprenoriale (Wennekers, Thuryk, 2001, pp. 4-5). Aceleaşi date relevă, prin comparaţie,
faptul că ţări precum Franţa, Danemarca şi Norvegia au înregistrat un declin al ratelor
antreprenoriale.
(10) Departe de a fi înţeles adevăratele cauze ale „deficitului” antreprenorial (reglementare
excesivă, fiscalitate ridicată, activism guvernamental), Comisia oferă o soluţie total eronată
unui fenomen generat tocmai de intervenţia excesivă a statului în economie. Este de
notorietate, de altfel, că la problemele cauzate de intervenţionismul statal guvernele răspund
prin şi mai multe intervenţii.
(11) Soluţia oferită, care se doreşte a fi una menită să elimine diversitatea „formalităţilor”
fiscale de la ţară la ţară, înseamnă de fapt înlăturarea competiţiei şi împiedicarea realizării
unei reforme radicale în planul reducerii presiunii fiscale.
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Rezumat. Visul european s-a construit pe filosofia economiei sociale de piaţă iar
piatra de temelie a Uniunii a devenit politica de coeziune, implementată cu ajutorul
transferurilor de fonduri structurale.
Instituţia absorbţiei fondurilor structurale (IAFS) reprezintă unul din produsele
efectului de integrare în noua complexitate a UE-27.
Instituţia absorbţiei este propusă ca un concept nou, sistemic, ce cuprinde filosofia,
principiile, regulile, mecanismele şi agenţii economici care derulează procesul de absorbţie
al fondurilor structurale într-o economie naţională.
Privită ca un tot, instituţia absorbţiei fondurilor structurale este garantul calităţii
integrării şi al convergenţei economice, sociale şi teritoriale ulterioare.
Modul în care cele 19,7 miliarde de euro vor fi valorificate depinde de capacitatea
României de a se autoguverna inteligent, integrând acest efort comun în spiritualitatea
comportamentelor tuturor purtătorilor de interese.
Marea valoare a integrării europene este faptul că reprezintă modul cel mai
coerent de a (re)contura visul românesc.
Cuvinte-cheie: coeziune; convergenţă; integrare; Uniunea Europeană; Fonduri
Structurale.
Coduri REL: 20F

1. De la cunoaşterea la înţelegerea necesităţii coeziunii economice, sociale şi
teritoriale în Noua Uniune Europeană (NUE)
Visul european, precum este denumit proiectul construcţiei europene de către
Jeremy Rifkin, fost consilier de naţionalitate americană al lui Romano Prodi, s-a construit pe
filosofia economiei sociale de piaţă, în baza unei politici de unitate, diversitate, eficienţă şi
solidaritate.
Solidaritate în UE are forma subordonării pieţei socialului şi particularitatea de a ţinti,
simultan cu aceasta, creşterea economică în cadrul unui model macroeconomic keinesenist.
Cultura UE pentru bunăstarea generalizată, solidaritate şi stabilitate, coroborată cu
voinţa şi necesitatea politică de minimizare a disparităţilor dintre regiunile UE, s-a
concretizat în piatra de temelie a tuturor politicilor Uniunii, şi anume, politica de coeziune şi
convergenţă, cu obiectivul principal de participare la îndeplinirea ţintelor Agendei revizuite
de la Lisabona.
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Convergenţa înseamnă a tinde către ţinte similare şi compatibile în teritoriul UE, în
baza unor valori sociale şi politice comune, fiind în consecinţă un instrument integrator şi
stabilizator direct. Coeziune înseamnă sprijinirea reciprocă între ţări şi regiuni cu scopul
convergenţei economice, sociale şi teritoriale. Convergenţa şi coeziunea sunt în acelaşi timp
factori esenţiali de legitimare politică ai proiectului european, promiţând, în primul rând,
demnitate şi prosperitate umană.
Politica de coeziune a evoluat de la simpla semnalare a necesităţii reducerii
diferenţelor existente între regiuni şi favorizarea acelora mai puţin dezvoltate în 1957, în
preambulul Tratatului de la Roma, până la constituirea sa într-unul din obiectivele
prioritarea ale UE, în 1992.
În prezent, coeziunea trebuie să răspundă configuraţei Noii Uniuni Europene
(NUE), fiind, în primul rând, mult mai necesară susţinerii noii arhitecturii europene. Noua
Uniune, trecută prin extinderi spectaculoase, are nevoie de stabilitatea convergenţei şi de
ajutorul coeziunii pentru a nu se dezechilibra pe podiumul globalizării.
Coeziunea îşi întinde astăzi aripa asupra dimensiunilor expandate ale NUE,
reprezentate în figura următoare:
spaţială: 4.341.000 km.2
extindere

1957,
6 state, CEE

populaţie: 491.011.000
l it i

creşterea
competenţe
comunitarelor
comunitare

conceptuală: spiritul european

2007,
27 state,
NUE

integrarea în
globalizare

Nou tip de guvernare

Disparităţi crescute

Noi angajamente
politice

NOILE PROVOCĂRI ALE CONVERGENŢEI ÎN NUE
Figura 1. Noile provocări ale convergenţei în NUE
Sursa: elaborare proprie

Conceptul asupra Uniunii în 1957 este complet schimbat faţă de ceea ce astăzi
reprezintă EU-27 sau NUE.
În consecinţă, politica de convergenţă trebuie să răspundă unor schimbări de
paradigmă ale modelului european. Convergenţa se raportează la noua economie bazată pe
reţea şi la rolul NUE ce „constă în facilitarea şi reglementarea unui flux de active şi interese
convergente” (Rifkin, 2006, pg. 191).
Simultan, aceasta trebuie să contribuie la îndeplinirea noilor angajamente politice şi
sociale ale NUE de a respecta diversitatea umană, a promova incluziunea socială şi a proteja
pacea globală.
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Politica de convergenţă acţionează astfel pe spaţiul unor modificări structurale şi
conceptuale ale UE, ce se constituie în noi provocări pentru natura, rolul şi eficacitatea sa.
De exemplu, din punct de vedere al spaţiului fizic şi al populaţiei, extinderea de la
15 la 25 de membri a însemnat o creşterea a suprafeţei cu 23% şi a populaţiei cu 20%, iar
aderarea României şi Bulgariei au presupus o creştere a populaţiei UE cu 6% şi o scădere a
PIB-ului mediu per capita de 5%.
Noua guvernare pe baza căreia modelul european operează a trebuit să ofere soluţii
pentru politica de coeziune în contextul în care acordul politic asupra distribuirii resurselor
financiare este o miză importantă pentru buna funcţionare a NUE. Faptul că regiunile cele
mai sărace, cu cele mai stringente nevoi de finanţare, sunt în statele nou aderate (în România
şi Bulgaria se află douăsprezece din cele mai sărace regiuni europene) a însemnat acordul
asupra faptului că aproximativ 51,3% din resursele totale ale politicii de coeziune vor fi
primite de noile state membre.
Diferenţa de rentă, majoră între vechii şi noii membri ai UE, influenţează direct
percepţia şi acceptarea Uniunii ca structură propice creşterii şi siguranţei economice şi
sociale, legitimitatea redistribuirii resurselor şi comportamentul agenţilor economici.
Salariul minim exprimat la paritatea puterii de cumpărare în România era cel mai scazut
comparativ cu restul salariilor minime din statele membre în ianuarie 2007, fiind de şapte
ori mai mic decât cel maxim, din Luxemburg (Regnard P., 2007, p. 3). În acest sens, este
vizibil noul rol al coeziunii de a stabilizator politic şi social într-un context economic variat.
Odată cu recunoaşterea oficială a importanţei majore pe care o are în creşterea
economică activitatea de C&D prin Agenda de la Lisabona, convergenţa trebuie să se
adreseze şi acestei noi priorităţi, cu atât mai mult cu cât există diferenţe importante între
regiuni în acest sens. 46% din cheltuielile totale de C&D sunt efectuate de 35 de regiuni din
cele 222 existente, concentrare care semnifică faptul că în restul regiunilor aceste activităţi
sunt aproape inexistente (în 47 de regiuni cheltuielile cu C&D reprezintă mai puţin de 0,5%
din PIB, faţă de procentul urmărit de UE de 3%).
Piaţa muncii, pentru care, în materie de ocupare, politica de coeziune este un
instrument principal, prezintă la rândul sau disparităţi în teritoriul european. Dacă se
estimează (Raportul IV de Coeziune) că la nivel european mediu ar fi necesară creştere de
12% a ocupării pentru atingerea nivelului optim de 70% al ocuparii pana in 2010, la nivelul
României şi Bulgariei acestă rată ar trebui să fie de 25%. Coeziunea va răspunde indirect,
prin acţiunea sa asupra şomajului, şi la problematica reprezentată de delocalizarea afacerilor
şi producţiei din state membre dezvolate, efect direct al participării UE la economia globală.
Noile provocări ale convergenţei nu se opresc aici. Acesta este acompaniată de
probleme bugetare în multe state membre. Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia, Malta şi
Cipru au încălcat Pactul de Stabilitate şi Creştere, în timp ce alte state mai mari, precum
Franţa şi Germania, au înregistrat deficite bugetare încălcând, la rândul lor, pactul. Toate
acestea se traduc într-o mai mică capacitate de participare la bugetul Uniunii şi al coeziunii,
fapt care induce necesitatea luării în considerare a politicii de coeziune în elaborarea
politicilor naţionale de către state.
Simultan cu încercarea de a aborda provocările ce decurg din forma şi esenţa NUE,
convergenţa va trebui să opereze într-un context macroeconomic dificil, deoarece se
preconizează o creştere de 4% a cheltuielilor medii UE, ca procent din PIB, deşi se
estimează, simultan, o scădere semnificativă a ratei medii de creştere pentru UE-25, de la
2,2% între 2004-2010 la 1,4% în perioada 2030-2050, conform unui comunicat al
Consiliului de Miniştri din Economie şi Finanţe din 13 februarie 2006.
Ca rezultat în sine, gradul de efectivitate exact al politicii de coeziune la nivelul
fiecărei ţări şi regiuni este greu de determinat, deoarece efectele acesteia se manifestă pe
termen lung. Cu toate acestea, este vizibilă şi recunoscută creşterea de bogaţie şi a calităţii
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vieţii în toate ţările Uniunii. De exemplu, creşterea de 10% a PIB-ului în Grecia, Portugalia
şi Irlanda pe baza efectelor cumulative ale absorbţiei fondurilor structurale a făcut ca PIB-ul
acestor ţări să ajungă la 70% din media UE, faţă de 63,5% în 1989. Din nefericire, pentru cei
10 membrii aderaţi în 2004, Comisia previzionează convergenţa standardelor de viaţă abia în
anul 2040, fapt care pune politica de coeziune, încă o dată, la o încercare grea de voinţă,
răbdare şi inteligenţă.
Convergenţa României este o provocare istorică. De calitatea integrării europene
depinde nu numai o parte semnificativă din bunăstarea viitoare, dar şi racordarea latinităţii
noastre, revendicate cu insistenţă timp îndelungat, la reperele fundamentale ale caracterului
european modern, ordonat şi performant.
Felul în care în România va beneficia de politica de coeziune în perioada de programare
multianuală 2007-2013 depinde de parteneriatul pentru absorbţie public-privat şi al societăţii civile
şi de mediul favorabil absorbţiei creat. Valorificarea mecanismelor structurale se va face în funcţie
de capacitatea României de a se autoguverna inteligent, integrând acest efort comun în
spiritualitatea comportamentelor tuturor purtătorilor de interese.
2. Mecanisme europene pentru asigurarea coeziunii
Mecanismele pentru asigurarea coeziunii, sub forma de transferuri de fluxuri
financiare, au fost create treptat, iar în prezent acestea iau forma urmatoarelor fonduri:
Fondul Social European (FSE), Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER),
Fondul de coeziune (FC) – fonduri structurale – şi Fondul Agricol European pentru
Dezvoltare Rurală (FEADR) si Fondul European pentru Pescuit (FEP) – fondurile Politicii
Agricole Comune (PAC) şi Politicii Comune de Pescuit (PCP).
În prezent, pentru perioada 2007-2013, politica de coeziune beneficiză de 35,7%
din bugetul total al UE, însumând 347.41 miliarde de euro (preţuri curente 2007), sumă care
reprezintă aproximativ 0,37% din Venitul Naţional Brut al UE-27. Aceste fonduri sunt
repartizate ţărilor pe obiective diferite: convergenţă, competivitate regională şi ocupare,
cooperare teritorială europeană, în funcţie de criteriul principal al PIB per capita; ţarile cu
un venit naţional brut (VNB), masurat la paritatea puterii de cumparare, mai mic de 90% din
media UE beneficiază în paralel de Fondul de Coeziune.
Întrebarea majoră care se pune este următoarea: vor reuşi mecanismele europene
pentru asigurarea coeziunii să menţină şi să dezvolte substanţa coeziunii, şi anume echilibrul
Uniunii Europene?
Mecanismele tehnice şi politicile NUE trebuie să răspundă următoarei configuraţii
profunde a coeziunii:

Coeziune economică
Coeziune teritorială

ECHILIBRUL NUE

Coeziune socială

Coeziune spirituală
Figura 2. Configuraţia convergenţei
Sursa: elaborare proprie.

Se observă în acest sens un potenţial decalaj de înţelegere între rolul mecanismelor
funcţionale, operaţionale ale coeziunii şi esenţa politicii de coeziune. Problemele care pot
apărea derivă astfel din neînţelegerea corelaţiei dintre mecanisme şi scopul final al coeziunii
în NUE, existând riscul ca acestea să fie asimilate doar la nivel mecanic, fără a fi însă
integate în scopurile profunde ale coeziunii. Coeziunea spirituală, de exemplu, este baza
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construirii spiritului european şi al identităţii cetăţenilor în căutarea apartenenţei lor la
structura supranaţională a UE.
Odată interiorizat spiritual şi cultural sensul coeziunii, atenţia se poate îndreptată
către planul concret economico-financiar. Din acest punct de vedere, implementarea
mecanismelor pentru asigurarea coeziunii presupun, injectarea în economie a unor resurse
financiare nerambursabile care sporesc capitalul investiţional al sectorului public şi privat.
Multiplicatorul acestor investiţii determină, într-un orizont de timp mediu spre lung,
generalizarea bunăstării într-o regiune dată, prin antrenarea factorilor productivi, a căror
interdependenţă accentuată în epoca globalizării accelerează creşterea economică şi socială.
Externalităţile pozitive ale implementării cu succes ale acestor mecanisme stimulează treptat
creşterea endogenă, aspect care mută accentul de pe caracterul fondurilor structurale de
simplu transfer de resurse la funcţia de crearea a bogăţiei durabile.
Complementar cu acestea, principiul adiţionalităţii finanţărilor europene obligă şi
recunoaşte importanţa pieţei private de resurse economice, obligând astfel la îndeplinirea
minimei cerinţe de solvabilitate şi legalitate a potenţialilor beneficiari ce sunt nevoiţi să îşi
cofinanţeze un proiect. Cererea de finanţare privată este, la rândul său, stimulată şi
dezvoltată prin crearea de noi produse de finanţare performante, inovative şi care sprijină
direct creşterea economică.
Convergenţa juridică a ţărilor, juxtapusă celei instituţionale, facilitează eficienţa
parcursului economic al mecanismelor structurale şi se întrepătrunde cu aspectele culturale
definitorii ale societăţilor, precum concepţia asupra justiţiei şi echităţii sociale. Acestă
întrepătrundere demostrează la rîndul său faptul că mecanismele financiare sunt inutile
atunci când nu se suprapun unei spiritualităţi şi valori europene comune.
Etapele tehnice parcurse de mecanismele de convergenţă, de la aprobarea bugetului
UE şi momentul efectiv al reintrării lor în circuitul economic (efectuarea/rambursarea
plăţilor către beneficiarii finali), sunt îndelungate şi birocratice, dând imaginea, de multe ori,
mai mult a unei poveri decât a unui ajutor efectiv.
De aceea, accesarea mecanismelor de finanţare implică în primul rând politici
publice de conştientizare şi informare, cerinţe ce presupun costuri pentru guverne şi
schimbări de atitudine şi cultură publică.
Managementul performant public include de asemenea asigurarea şi gestionarea
inteligenta a necesarului de cofinanţare publică; aceasta, în România, poate ajunge la 15%,
numai pentru obiectivul de convergenţă cofinanţarea din surse publice fiind estimată la 4,25
miliarde de euro.
România trebuie să arate că este capabilă să contribuie la consolidarea unei coeziuni
reale, tangibile şi intangibile, din care să se alimenteze echilibrul construcţiei europene.
România şi-a propus ca obiectiv general, prin Cadrul Strategic Naţional de
Referinţă, reducerea disparităţilor faţă de UE prin generarea unei creşteri suplimentare de
15-20% a produsului intern brut până în 2015, plecând de la un PIB per capita în 2004 de
31% din media UE-25 şi 50% din media noilor state membre.
Mecanismele europene trebuie însă să contribuie în România nu numai la
îndeplinirea acestor ţinte, ci şi la interiorizarea sensului coeziunii în spiritualitatea
românească, precum şi la (re)construirea visului românesc.
3. Instituţia absorbţiei fondurilor structurale
Absorbţia poate fi definită stricto sensu ca internalizarea fluxurilor financiare
transferate de către UE şi integrarea lor în circuitul economic european, cu obiectivul de a
crea premisele unei creşteri endogene durabile.
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Instituţia absorbţiei este propusă ca un concept nou, sistemic, asupra filosofiei,
principiilor, regulilor, mecanismelor şi agenţilor economici – privaţi, publici, individuali şi
colectivi – care derulează procesul de absorbţie a fondurilor structurale într-o economie
naţională. Ca sistem, funcţionează după sinergii nou create, produse între componentele
individuale.
Privită ca un tot, instituţia absorbţiei fondurilor structurale are rolul de asigurare a
convergenţei economice, sociale, teritoriale şi spirituale în NUE, precum se observă din
figura următoare:

NUE
Instrumente structurale

Convergenţă economică, socială,
teritorială, spirituală

IAFS
Figura 3. Rolul IAFS
Sursa: elaborare proprie

Capacitatea de absorbţie se referă la măsura în care internalizarea fluxurilor poate fi
realizată şi are următoarele coordonate principale:
a) capacitatea de absorbţie macroeconomică, exprimând totalul fondurilor
structurale care pot fi absorbite ca procent din PIB. Pentru programarea
multianuală 2007-2013, s-a stabilit că ţările care au un VNB mediu per capita
(PPC) între 2001-2003 mai mic de 40% din media UE-25 pot primi transferuri
în valoare de maximum 3,7893% din PIB-ul lor.
b) Capacitatea de absorbţie administrativă sau instituţională, definită în termenii
abilităţilor şi cunoştinţelor administraţiei publice de a programa, gestiona şi
evalua folosirea mecanismelor de coeziune, evitând frauda.
c) Capacitatea de absorbţie financiară, care se referă la capacitatea de a cofinanţa
programele şi proiectele finanţate de UE, precum şi de a gestiona bugetele
naţionale în acest sens.
Componenta capacităţii de absorbţiei administrativă joacă un rol detereminant în
crearea premiselor unui mediu instituţional propice solicitării şi adjudecării proiectelor ce se
doresc a fi finanţate. Din experienţa statelor membre, este esenţială elaborarea unei politici
active de informare şi stimulare a cetăţenilor, coordonarea interministerială şi funcţionarea
parteneriatelor dintre autorităţile locale, sectorul nonguvernamental, cel privat şi societatea
civilă, în cadrul unor mecanisme democratice care să ţină cont de nevoile şi priorităţile
tuturor stake-holder-ilor, contribuind la formarea unui capital social intrinsec.
Parteneriatului public-privat-civil este o relaţie esenţială în cadrul IAFS, dar şi în
cadrul NUE. Aceasta determină pregătirea spirituală şi culturală a populaţiei pentru
înţelegerea politicii de coeziune şi responsabilizează părţile implicate astfel:
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Pregatire spiritual-culturală
a populaţiei
Responsabilitate agenţi
economici

Responsabilitate societate
civilă
Responsabilitate administraţie
centrală şi locală

Figura 4. Parteneriat public-privat-civil
Sursa: elaborare proprie

Responsabilizarea părţilor vine din caracterul sistemic al relaţiilor şi componentelor
IASFS. Societatea civila este cea mai pasibilă de absenteism, principalul factor fiind
necunoaşterea şi neînţelegerea sensului politicii de coeziune şi cum aceasta ţinteşte la
creşterea economică şi a calităţii vieţii generalizate. În consecinţă, societăţii civile trebuie să
i se acorde şansa şi motivaţia de a se implica în funcţionarea IASF.
Experienţa ultimelor zece ţări membre aderate în 2004 în problema absorbţiei nu
este încurajatoare pentru România şi Bulgaria, aceste ţări inregistrând în cele mai multe
cazuri rate de absorbţie scăzute. Acest rezultat se datorează în cea mai mare parte unei
deficienţe comune în pregătirea transferurilor pentru fondurile structurale pentru noile state
membre: subdimensionarea importanţei problemelor tranziţiei. De exemplu, problemele de
dezvoltare asociate cu sărăcia absolută şi excluziunea socială în Slovacia de est, cu o
populaţie romă importantă, sau minorităţile de limbă rusă în Estonia şi Latvia, depăşesc
problemele pe care fondurile structurale ar trebui să le abordeze şi soluţioneze. Acestea
reflectă faptul că disparităţile regionale în noile state membre se referă mai mult la
dezvoltare şi tranziţie decât la integrarea europeană, fapt care multiplică dificultatea
efortului de integrare.
În România, există de asemenea factori nefavorabili absorbţiei, printre care vechi
tare specifice economiilor de tranziţie, precum aspecte legate de proasta funcţionare a
justiţiei, probleme de corupţie generalizată şi nerespectarea principiilor concurenţei. Tot
nefavorabil poate rezulta şi faptul că populaţia României este în proporţie 40% rurală,
determinant comportamental al agenţilor economici care poate presupune un nivel redus de
informare şi implicare. Mentalităţile nefavorabile schimbărilor reprezintă un alt factor în
defavoarea absorbţiei, prin aceea că pot interpune în fluxul previzionat al mecanismelor
structurale dezinformări, deformări ale adevărului şi neprofesionalism. Parteneriatul între
partea privată, cea publică şi societate civilă va fi, la rândul său, o adevărată provocare, care
va cere, în primul rând, renunţarea la politizarea relaţiilor dintre parţile ce compun IAFS.
Este greu de spus dacă din punct de vedere spiritual şi cultural cetăţenii români sunt
pregătiţi pentru a înţelege valenţele integrării în familia europeană. Există însă inimi de
creştere, reprezentate prin universităţi, firme private înscrise pe orbita competivităţii
europene şi globale şi organizaţii nonguvernamentale, care pot disemina aceste valenţe.
Exerciţiul preaderării poate fi de asemenea un factor favorabil integrării cu succes, precum
şi permeabilitatea societăţii la elementele de noutate din Vest.
Instituţia absorbţiei presupune, în România, în primul rând, schimbarea conceptuală
asupra rolului administraţiei. Aceasta trebuie să devină o inimă de creştere, cu un rol pro-
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activ şi dinamic, orientat către cetăţeanul-client european, cu expectative pozitive în privinţa
beneficiilor aderării, precum oportunitatea de a accesa finanţări nerambursabile şi creşterea
nivelului de trai.
Învăţarea modului de lucru în parteneriat şi implicarea vor reprezenta de asemenea
exerciţii sociale, politice şi civice esenţiale, fără de care IAFS nu poate acţiona.
Miza cea mai mare a IAFS, care conduce la calitatea integrării noastre, este însă
pregătirea societăţii spiritual şi cultural pentru a dori şi a putea să trăiască mai bine.
4. Particularităţi ale comportamentelor agenţilor economici
Dacă în vechile state membre ale UE agenţii economici au experienţa contractării şi
implementării fondurilor structurale, în fostele ţări în tranziţie exerciţiul absorbţiei este încă
la început. Conform Raportului despre Bugetul Uniunii pentru anul 2006, ţările intrate în
Uniune în 2004 au executat o medie de 22% din fondurile de coeziune primite şi 57% din
cele structurale, din totalul alocat pentru perioada 2000-2006. La polul opus, Irlanda a
executat 90% din totalul alocat prin fonduri, fiind în fruntea clasamentului ţărilor cu cea mai
mare rată de absorbţie.
Comportamentul agenţilor economici este condiţionat, în primul rând, de valorile la
care aderă aceştia şi de măsura în care se identifică cultural şi spiritual cu spaţiul european.
În al doilea rând, comportamentul lor depinde de cunoaşterea oportuniţăţilor
concrete reprezentate de mecanismele de coeziune.
Agenţii economici fac parte, însă, la rândul lor, din IAFS şi în consecinţă
responsabilitatea şi implicarea lor este influenţată şi de modul de ansamblu de funcţionare a
IAFS, precum şi de sistemul naţional, mai amplu, din care fac parte. Comportamentul unei
ţări ca receptoare de fonduri este direct legată de cultura şi experienţa pe care ţara respectivă
o are în managementul de proiect, incluzând capacitatea administrativă, cultura elaborării
proiectelor, transparenţa şi soliditatea dialogului şi parteneriatelor sociale.
Determinanţii comportamentului agenţilor economici pot fi reprezentaţi în felul
următor, observând complexitatea acestora:
Comportament
economic
Comportament
religios

Comportament
social

Determinanţii
comportamentului
agentilor economici
Comportament cultural

Comportament
urban/rural

Figura 5: Determinaţii comportamentului agenţilor economici
Sursa: elaborare proprie.

Ceea ce poate modela comportamentele într-un ritm accelerat este acţiunea
mediului instituţional favorabil sau defavorabil generat de sistemul absorbţiei asupra
educaţiei, informării şi dialogului în sine dintre părţi.
Agentul economic parcurge mai multe faze vizavi de posiblitatea obţinerii de
finanţare nerambursabilă, al căror parcurs mediul instituţional îl poate facilita, după cum se
poate observa din următoarea figură:
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Cunoaştere

Educare

Înţelegere

Informare

Elaborarea proiectului

Consultanţă,
profesionalism

Implementare

Consultanţă,
profesionalism

Acţiuni mediu
instituţional

Convergenţă
Figura 6: Mediul instituţional şi agenţii economici
Sursa: elaborare proprie.

Instrumentele structurale se adresează cu precădere sectorului public, deşi există
oportunităţi importante şi pentru agenţii economici privaţi, în mod speacial pentru IMM-uri.
De serviciile şi sistemele oferite de stat depinde însă şi creşterea economică a părţii private.
În plus, fluxurile absorbite se transferă în toată economia, în timp, în principal prin
acţiunea furnizorilor şi subcontractorilor.
În lumina acestor interacţiuni, acţiunile de educare, informare şi profesionalismul mediului
instituţional se vor reflecta în întreaga societate, fapt care îi sporeşte considerabil importanţa.
În România, comportamentul agenţilor economici va fi probabil destul de similar cu
cel a restului de noi membri ai UE, depinzând în mare măsură de mediul instituţional creat şi
gradul de pregătire culturală pe care IAFS o va determina.
Ponderea mare a afacerilor cu capital străin poate reprezenta un factor de creştere al
cantităţii şi calităţii proiectelor prezentate de agenţii economici având în vedere experienţa firmelor
mamă în elaboarea de proiecte eligibile. Una dintre motivaţiile unor astfel de beneficiari este faptul
că la elaboarea sau executarea proiectelor pot participa şi firme străine, conform principiului
nediscriminării agenţilor economici europeni, în acest fel plăţile întorcându-se la contribuabilii
europeni mai vechi. Mecanismele de coeziune îşi demonstrează astfel capacitea de antrenare a
întregii economii europene, precum şi faptul că sprijinirea regiunilor sărace nu este neapărat un
fenomen negativ pentru cele bogate, în contextul pieţei unice.
Agenţii economici, ca parte importantă a purtătorilor de interese din România,
dispun de capacitatea necesară de înţelegere a fenomenului de integrare în complexitatea sa
şi pot absorbi fonduri structurale. Voinţa de a o face este determinată atât de valorile
individuale acumulate, cât şi de cele pe care IAFS le va transmite.
5. Visul românesc şi calitatea integării în UE prin IAFS
În România, o parte semnificativă din bunăstarea viitoare, dar şi racordarea
latinităţii noastre la reperele fundamentale ale caracterului european modern depind de
calitatea integrării europene.
Apartenenţa la întregul funcţional reprezentat de UE presupune însă unitate în
diversitate, fapt ce face ca afirmarea identităţii şi visului naţional românesc să fie pe deplin
compatibile cu identitatea europeană.
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Visul românesc, însă, nu se rezumă la calitatea integrării.
Visul românesc trebuie (re)construit, pe baza transformării personale a indivizilor
cu scopul de a atinge un nivel ridicat al calităţii vieţii şi al comuniunii sociale, care să
permită o dezvoltare individuală şi colectivă continuă.
Din acest punct de vedere, integrarea în UE este extrem de valoroasă, deoarece
facilitează redescoperirea şi împlinirea visului românesc, antrenând societatea într-un proiect
comun. Implicarea într-un nou parteneriat public-privat-civil pentru absorbţie şi crearea unui
mediu favorabil acesteia presupune coeziune a priori .
În acelaşi timp, acţiunile IAFS vor însemna convergenţa ritmului economic către
creştere şi stabilitate, ce ulterior vor constitui bazele de pe care visul românesc va putea
decola în libertate şi siguranţă.
Realizarea acestuia va depinde de capacitatea noastră de a ne autoguverna
inteligent şi de felul în care vom şti să folosim oportunităţile de care dispunem.
Nu interesează integrarea mecanică, ci integrarea şi abordarea acesteia la nivelul cultural,
spiritual, al schimbării mentalităţilor, al construcţiei de vise, al construcţiei de generaţii.
Nu interesează nici ca IAFS să poată garanta absorbţia totală a fondurilor structurale şi de
coeziune, ci este prioritar ca agenţii economici privaţi şi publici, precum şi societatea civilă, să
beneficieze de efectele pe termen mediu şi lung al fluxurilor financiare absorbite.
În consecinţă, integrarea în Uniunea Europeană devine modul cel mai coerent şi benefic
de realizare a visului românesc, integrat în epoca post-modernă şi în Noua Uniune Europeană.
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Rezumat. Odatǎ ce România a devenit parte a Uniunii Europene, politica
economicǎ trebuie sǎ fie în concordanţă cu cerinţele dezvoltǎrii durabile, care presupune
asigurarea unor standarde de viaţa superioare, atât pentru generaţia prezentǎ, cât şi pentru
cea viitoare. Fǎrǎ nicio îndoialǎ, dezvoltarea durabilǎ presupune programe coerente,
politici şi planuri de acţiune în domeniul mediului De aceea, în contextul aderǎrii la
Uniunea Europenǎ, protecţia mediului trebuie integratǎ în definirea şi implementarea
tuturor politicilor de sector. În acest context, lucrarea de faţă sublinizǎ faptul cǎ investiţiile
în domeniul mediului reprezintǎ o necesitate cu o deosebitǎ importanţǎ în creşterea
economicǎ, în acelaşi timp, contribuind la îndeplinirea obiectivelor Tratatului Comisiei
Europene, luând în considerare cerinţele impuse de aderare (65% din costurile integrǎrii
reprezintǎ costuri de mediu), contribuind în final la reducerea decalajelor existente între
România şi tǎrile Uniunii Europene. Mai mult calitatea mediului contribuie la atractivitatea
regionalǎ, ceea ce conduce la sporirea investiţiilor la nivel regional.
Cuvinte-cheie: dezvoltare durabilǎ; investiţii; protecţia mediului; Uniunea Europeanǎ
Coduri REL: 15 D

În trecut, protecţia mediului şi creşterea economică au fost adesea considerate ca
având obective conflictuale. În prezent, societatea a înţeles că este necesară reconcilierea
celor doua în scopul îmbunătăţirii bunăstării generaţiilor prezente şi viitoare, prin
promovarea dezvoltării durabile “dezvoltarea care asigură necesităţile prezentului fără a
compromite posibilităţile generaţiei viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi”.
În prezent, este conoscut faptul că modelul european de dezvoltare nu poate fi bazat
pe utilizarea neraţională a resurselor şi deterioarea mediului înconjurător. Din ce în ce mai
mult se simte o creştere a conştientizării faptului că protecţia mediului şi dezvoltarea
economică sunt complementare.
În anul 2005, Consiliulul Europei a solicitat Comisiei relansarea strategiei de la
Lisabona, prin asigurarea creşterii economice durabile şi crearea de noi locuri de muncă. Una
dintre priorităţile majore ale Uniunii fiind asigurarea dezvoltării durabile prin menţinerea unui
nivel înalt al protecţiei mediului. Ca urmare, protecţia mediului trebuie integrată în definirea şi
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implementarea politicilor comunitare. De asemenea, Uniunea Europeană subliniază faptul că
protecţia mediului este importantă pentru creşterea economică.
Astfel, Comisia a elaborat măsurile politicii de mediu în scopul promovării creşterii
economice durabile. Cum politica de mediu este o responsabilitate comună a statelor
membre, România trebuie să se angajeze pe o direcţie similară. Mai mult, protecţia mediului
trebuie integrată în definirea şi implementarea tuturor politicilor de sector ca de exemplu
agricultură, industrie, transport, protecţia consumatorului.
În acest context, România trebuie să efectueze investiţii substanţiale în
infrastructura de mediu, luând in considerare cerinţele impuse de aderare (65% din costurile
integrării reprezintă costuri de mediu), investiţiile totale necesare pentru a se asigura
conformitatea cu acquisul de mediu până în 2018 se ridică la aproximativ 29 miliarde,
dintre care 18 mld. reprezintă necesarul pentru următorii 7 ani.
Un rol decisiv în realizarea programelor/proiectelor de mediu îl constituie existenţa
surselor de finanţare, atât resursele interne, cât şi asistenţa comunitară post aderare PHARE,
ISPA, LIFE, GEF şi principalele Instrumente Structurale (Fondul de Coeziune, Fondul
European de Reconstrucţie şi Dezvoltare), care sunt disponibile începând cu acest an,
fonduri pentru care s-au elaborat deja programe operaţionale, în funcţie de specificul fiecărui
sector, pe baza cărora sunt accesate fondurile, dintre care „Programul Operaţional Sectorial
de Mediu” pentru proiectele în domeniul mediului.
Scopul principal al acestor fonduri este de a susţine statele aflate în tranziţie sa-şi
îndeplinească obiectivele asumate în procesul de aderare. Pentru perioada 2007-2013,
instrumentele structurale reprezintă o treime din bugetul Uniunii Europene, alocaţia pentru
România este de 19.668 miliarde euro, una dintre cele mai mari alocari este acordată proiectelor
din domeniul mediului 4.5 miliarde euro. Proiectele de mediu sunt finanţate prin intermediul
Fondului European de Dezvoltare Regională (26,4%) şi Fondul de Coeziune (72,6%).
Fondul European de Dezvoltare Regională promovează investiţiile publice si
private în scopul reducerii decalajelor dintre regiuni, priorităţile de finanţare includ pe lângă
protecţia mediului şi prevenirea riscului şi cercetarea şi inovarea. În domeniul mediului
fondul finanţează următoarele măsuri:
– dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea
siturilor contaminate istoric prin creşterea gradului de acoperire a populaţiei
care beneficiază de colectarea deşeurilor municipale, şi de serviciile de
management de calitate corespunzătoare şi la tarife acceptabile; reducerea
cantităţii de deşeuri depozitate; creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi
valorificate, înfiinţarea unor structuri eficiente de management al deşeurilor,
reducerea numărului de situri contaminate istoric;
– implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, prin
conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi
faună sălbatică, asigurarea managementului eficient al ariilor protejate, inclusiv
Natura 2000.
Fondul de Coeziune va contribuie la finanţarea programelor de mediu multianuale,
în domeniul mediului finanţează următoarele măsuri:
– extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată prin asigurarea
serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile; asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane; îmbunătăţirea calităţii
cursurilor de apă; îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor
provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate, crearea de structuri inovatoare
şi eficiente de management al apei;
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–

reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin
restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea
ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare,
reducerea efectelor schimbărilor climatice şi reducerea emisiilor de poluanţi
proveniţi de la sistemele de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate de
poluare; ameliorarea nivelului minim de concentraţie a poluanţilor în localităţile
vizate; îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei în localităţile afectate;
- implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele
cele mai expuse la risc, contribuind la realizarea unui management durabil al inundaţiilor în
zonele cele mai expuse la risc şi la protejarea şi reabilitarea litoralului Mării Negre.
Prin intermediul acestor măsuri se va realiza dezvoltarea infrastructurii în domeniul
mediului care va conduce la îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei, precum şi la
creşterea posibilităţilor de investiţii. Prin reducerea decalajelor în infrastructura de mediu
investiţiile vor furniza servicii mai eficiente, ţinând cont de cerinţele dezvoltării durabile şi
de principiul poluatorul plăteşte. Pe de alta parte, calitatea mediului determină atractivitatea
regională ceea ce conduce la sporirea investiţiilor la nivel regional.
Investiţiile în domeniul mediului conduc, de asemenea, la îmbunătăţirea
guvernanţei, care reprezintă un element important pentru realizarea unui management
eficient şi pentru îmbunătăţirea calităţii procesului de elaborare a politicilor publice în
domeniul mediului. Fapt ce va contribui nu numai la implementarea politicilor de coeziune
ale Uniunii Europene, dar şi la creşterea performanţelor economice globale.
Experienţa din ţările dezvoltate indică faptul că tehnologiile de mediu pot avea o
importanţa considerabilă la creşterea economică conducând la crearea de noi locuri de
munca. Utilizarea acestora în Uniunea Europeană a dus la crearea a peste 200 de locuri de
muncă. Statele membre au recunoscut această oportunitate, astfel că acţiunile acestora s-au
axat în special pe cercetare, dezvoltare, promovarea eficienţei energetice şi utilizarea
achiziţiilor publice verzi.
Mai mult, serviciile în domeniul mediului care includ dezvoltarea şi întreţinerea
infrastructurii necesare (de exemplu managementul deşeurilor, controlul poluării,
întreţinerea ariilor protejate, producerea energiei din resurse regenerabile, prevenirea
riscurilor naturale, chiar activităţi din afara sectorului de mediu precum protejarea
patrimoniului natural) oferă o premisă importantă pentru crearea de noi locuri de muncă.
Pe lângă crearea de noi locuri de muncă necesare realizării şi menţinerii
infrastructurii, o atenţie specială este acordată potenţialului oferit de activităţile de producere
a bunurilor şi serviciilor în domeniul prevenirii, monitorizării, controlului calităţii apei,
aerului, solului, reciclarii deşeurilor şi reducerii poluării fonice. Aceste oportunităţi
contribuie la reducerea migrării populaţiei, furnizând populaţiei locale posibilităţi pentru
desfăşurarea unor afaceri locale sau posibilitatea atragerii de investitori.
Cursurile de training, precum şi o politică adecvată de resurse umane în strânsă
corelaţie cu protecţia mediului reprezintă două instrumente importante ale dezvoltării
regionale. Pe de o parte acestea pot contribui la reorientarea regiunilor către dezvoltarea
regională durabilă, iar pe de altă parte, este realizată o creştere a conştientizării asupra
problemelor de mediu, obţinându-se astfel suportul populaţiei pentru dezvoltarea durabilă.
Promovarea activităţilor productive care implică un grad înalt al calităţii mediului
ca „green tourism”, „organic farms” oferă zonelor rurale oportunitatea capitalizării
bunurilor naturale în acelaşi timp cu protejarea acestora.
Pe de alta parte, utilizarea fondurilor comunitare constituie o oportunitate pentru
dezvoltarea parteneriatelor publice private (PPP), orice persoană juridică poate beneficia de
acestea în conformitate cu criteriile de eligibilitate.
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În acest context pentru România instrumentele structurale constituie o importantă
motivaţie pentru dezvoltarea investiţiilor atǎt în infrastructura de mediu cǎt şi în alte
sectoare, contribuind la utilizarea celei mai bune tehnologii disponibile si promovarea
“producţiei curate”, creǎnd un mediu atractiv de afaceri şi noi locuri de muncă.
În concluzie, investiţiile în domeniul mediului au contribuţie semnificativă la
creşterea economică durabilă. Reducerea decalajelor în infrastructura de mediu dintre
Uniunea Europeană şi Romǎnia, contribuie în acelaşi timp la îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă şi la creşterea performanţelor economice. Ca urmare, în contextul actual investiţiile de
mediu reprezintă o necesitate pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei de la Lisabona,
acestea trebuind să deţina un loc important în cadrul programelor, atât la nivel
macroeconomic, cât şi microeconomic.
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DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI SUSTENABILĂ –
EXIGENŢĂ MAJORĂ DE APRECIERE
A FINALITĂŢII MUNCII ŞI ACŢIUNII SOCIALE


Andreea STAN ŞERBAN
Doctor
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat: Raportul dintre dezvoltare şi grija pentru resurselor naturale trebuie să
fie privit în dublu sens etic: solidaritatea cu contemporanii noştri şi cea cu generaţiile
viitoare. În spiritul acestei idei s-a conturat conceptul de dezvoltare durabilă, respectiv acel
tip de dezvoltare care asigură satisfacerea nevoilor prezentului fără să pună sub semnul
incertitudinii posibilitatea satisfacerii nevoilor generaţiilor viitoare.
Cunoaşterea actuală poate duce la împăcarea omului cu natura dacă avantajele
cunoaşterii sunt folosite şi în direcţia protejării naturii, nu numai în scopuri exclusiv
economice. Ştiinţa, tehnologia, cunoaşterea nu trebuie folosite ca arme împotriva naturii,
problema nu este de a exista un învingător şi un învins, ci de a găsi o compatibilitate între
cele două. Scopul care contează şi trebuie luat în calcul nu este cel imediat, ci cel final,
respectiv Supravieţuirea.
De cele mai multe ori, marile dezbateri teoretico-ştiinţifice şi politice privitoare la
problemele globale (energia, resursele naturale, apa, habitatul, hrana, populaţia etc.) au
pus însă accentul pe factorii naturali şi tehnico-ştiinţifici. Totuşi, în aceste dezbateri
transpare convingerea că factorul uman continuă să fie (să rămână) soluţia ultimă pentru
depăşirea obstacolelor apărute în calea progresului general.
Cuvinte-cheie: calificare; protecţia mediului; dezvoltarea durabilă.
Coduri REL: 12A, 15D

Trecerea omenirii la economia globală, la un nou tip de dezvoltare economică a pus deja
în faţa specialiştilor, în faţa tuturor oamenilor raţionali problema clarificării, a înţelegerii noului
mod de întrepătrundere a muncii, a tuturor acţiunilor sociale cu mediul natural privit în sens global,
cu Planeta Pământ – unică şi indivizibilă. S-a înţeles deja că nu doar bunăstarea oamenilor, ci
însăşi existenţa lor se află în relaţie directă cu protejarea, cu non „agresarea” resurselor naturale
indivizibile – pădurile, oceanul planetar, atmosfera. Este deci necesar să se acţioneze acum la nivel
global în sensul arătat, pentru că amânarea acţiunii cu 10-20 de ani, spun specialiştii autorizaţi, ar
putea avea efecte fatale pentru omenire.
În elaborarea lucrării de faţă am pornit de la teza conform căreia conţinutul muncii,
structurile acesteia şi finalitatea acţiunii sociale s-au aflat într-o permanentă interdependenţă
cu tipul de societate istoriceşte determinat şi cu modul de producere a bunurilor materiale şi
de prestare a serviciilor.
Omul de ştiinţă american şi omul politic Al Gore făcea cu câţiva ani în urmă o apreciere
demnă de toată atenţia tuturor specialiştilor în domeniu, ca şi a tuturor politicienilor: „Sarcina
salvării mediului înconjurător trebuie să devină şi va deveni principiul central de organizare a
lumii după razboiul rece” (Samuelson, 2000, p. 422).
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Noul tip de societate (societatea cunoaşterii, societatea bazată pe noile cunoştinţe)
conturat deja în ţările avansate economic şi mediatizat cu multă ostentaţie tinde să devină
global, să antreneze în variate forme toate ţările lumii. În aceste condiţii, a apărut un alt mod
de raportare şi de apreciere a conţinutului muncii, a structurilor sociale ale acesteia, precum
şi a finalităţii acţiunilor sociale agregate. Este vorba de parametrul global, planetar.
Mediul natural planetar, „sănătatea” acestuia prevalează acum în raport cu cel
regional, naţional şi cu atât mai mult, în raport cu mediul de afaceri al uneia sau alteia dintre
marile corporaţii. Toate aceste organizaţii şi structuri instituţionale, toţi oamenii care le
compun şi le gestionează sunt puşi în situaţia nouă de „a gândi global pentru a acţiona
eficient local”.
În aceste condiţii, tipul de creştere economică predominant în lumea actuală, apărut
pe baza şi în contextul civilizaţiei industriale, al capitalismului, a intrat într-o profundă criză.
Acesta nu mai răspunde promiţător la sfidările evidente ale secolului al XXI-lea, îndeosebi
nu se adaptează benefic la caracterul unic şi indivizibil al mediului natural. Conţinutul
muncii şi acţiunile sociale agregate continuă să fie dominate de interesele înguste şi mediate
de avantajul economic, ale profitului. În noua piaţă mondială a capitalurilor (financiare) –
remarcă David Karten – „miliardele de unităţi monetare pot intra şi ieşi dintr-o economie în
alta în câteva secunde”. Atât de puternică a devenit această forţă a banilor, „încât unii
observatori – analişti consideră că cei care deţin capitaluri fierbinţi devin un fel de guvern
fantomă a lumii, unul care erodează ireversibil conceptul de puteri suverane ale unui stat
naţional” (Karten, 1995, pp. 217).
Avem aici un exemplu concludent de manifestare a laturii malefice a mâinii
invizibile a pieţei, piaţă care se îndepărtează de producerea eficientă a bogăţiei şi se
îndreaptă spre extorcarea şi concentrarea bogăţiilor.
Sunt unii autori care consideră că problema degradării atmosferei, de pildă, este
pusă în termeni prea duri aceasta fiind una de viitor foarte îndepărtat. S-au conturat două
opinii diferite:
– cea care consideră că pagubele vor fi enorme dacă vor fi neglijate, în
continuare, problemele de mediu natural presante;
– într-o altă viziune se apreciază că respectivele probleme pot fi soluţionate în
timp cu ajutorul tehnologiei moderne. În plus, mulţi adepţi ai acestei linii de
gândire susţin că în prezent sunt probleme mult mai dure, la care ar trebui să se
angajeze umanitatea: războaiele, epidemiile, drogurile, şomajul, sănătatea,
terorismul etc.
La mijlocul secolului trecut în centrul teoriei economice a fost pusă realizarea
creşterii economice, înţeleasă ca sporire absolută a indicatorilor macroeconomici de
rezultate. La începutul anilor ’70, s-a înţeles şi s-a demonstrat ideea că modelul tradiţional
de creştere şi dezvoltare economică se confruntă cu reale probleme energetice, ecologice etc.
La prima Conferinţă ONU asupra dezvoltării, ţinută la Stokholm în 1972 s-a vorbit
despre ecodezvoltare. Tot în acel an, Raportul Clubului de la Roma, intitulat „Limitele
creşterii”, a încins spiritele şi a obligat omenirea să conştientizeze că problemele creşterii
economice sunt inseparabile de cele ale mediului natural, ale creşterii explozive a
populaţiei, epuizării resurselor etc. Expresia acestei noi atitudini s-a reflectat în iniţiativa
ONU de a înfiinţa Comisia Mondială asupra Mediului şi Dezvoltării. Aceasta a avut ca
primă sarcină să realizeze studii şi să ofere recomandări spre a găsi conceptul acoperitor
pentru acel gen de dezvoltare ce trebuia să asigure continuarea creşterii (şi nu stoparea, ei
aşa cum sugera Raportul Clubului de la Roma), dar şi îmbunătăţirea condiţiei de viaţă şi a
relaţiei om-mediu. Utilizat la începutul anilor '80 la Conferinţa Internaţională asupra
Conservării Mediului, termenul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) este lansat odată cu
publicarea Raportului Brundtland (după numele primului ministru norvegian de atunci) al
Comisiei Mondiale asupra Mediului din 1987 intitulat sugestiv ‘Viitorul nostru comun’ (Our
Common Future, 1987, p. 4).
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Pledând pentru o reconciliere între economie şi mediul înconjurător, raportul
ţinteşte spre a găsi o cale de dezvoltare care să susţină progresul uman nu numai în câteva
locuri şi pentru câţiva ani, ci pentru întreaga planetă şi pentru un viitor îndepărtat. Tot în
viziunea acestui raport, dezvoltarea durabilă (viabilă şi susţinută) este privită ca fiind acel tip
de dezvoltare care răspunde nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor
viitoare de a şi le satisface pe ale lor proprii.
Noul concept rezultat din discuţiile ample provocate de aceste evenimente,
dezvoltarea durabilă, presupune o noua atitudine faţă de mediul ambiant, modificarea
relaţiilor dintre om şi natură în sensul stabilirii unui nou parteneriat între cele două entităţi, a
echilibrului şi armoniei între ele. Dezvoltarea durabilă nu poate fi limitată doar la creşterea
economică. Ea trebuie să îmbine armonios realizarea creşterii economice, protecţia mediului
înconjurător, justiţia socială şi democraţia, noua atitudine faţă de muncă.
Antropologii, sociologii şi istoricii socotesc că a sosit timpul pentru a pune într-o
ecuaţie nouă instrucţia şi educaţia, inovaţia tehnologică şi conţinutul muncii. Introducerea
oricărei inovaţii într-o comunitatea este încununată de succes numai dacă acea comunitate se
poate adapta din punct de „vedere cultural la această inovaţie. Or, rămânerea în urmă din
punct de vedere cultural a întregii omeniri sau a unei părţi importante din omenire –
postulează economistul Georgescu-Roegen – nu a fost niciodată atât de mare ca astăzi”
(Georgescu-Roegen, 1979, pp. 578).
Din acest mod de apreciere a relaţiei dintre maşini şi muncă, dintre inovaţie şi
nivelul cultural al celor ce lucrează se desprinde concluzia că este necesară o amplă acţiune
planetară pentru a schimba conţinutul muncii şi structurile acesteia.
Dezvoltarea durabilă, viabilă, sustenabilă urmăreşte compatibilitatea şi
compatibilizarea a patru sisteme: economic, tehnologic, uman şi ambiental. Pentru realizarea
compatibilităţii celor patru sisteme condiţia necesară este asigurarea progresului în toate cele
patru direcţii.
Conceptul dezvoltării durabile este unul fluid, care va evolua în timp. Principiile
majore prin care se caracterizează acest sistem complex sunt următoarele:
• preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi între generaţii;
• viziunea de lungă durată asupra dezvoltării;
• gândirea sistemică – interconexiunea între mediu, economie şi societate.

Figura 1: Interacţiuni majore, determinări şi dependenţe
între sectoarele: social, mediu, economic şi ambiental
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Strategiile de dezvoltare durabilă evidenţiază interdependenţa între local şi global,
între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare, accentuând necesitatea cooperării în
cadrul şi între sectoarele economic, social şi de mediu. Interacţiunile majore între mediu,
societate şi economie sunt prezentate în figura 1 (Preda, 2002, p.96).
1.
starea de sănătate, condiţii de viaţă şi de muncă
2.
presiuni asupra resurselor de mediu, conştiinţa socială a necesitaţii de
conservare şi îmbunătăţire a mediului
3.
cantitatea şi calitatea forţei de muncă; consum
4.
distribuirea veniturilor; oportunităţi de ocupare
5.
funcţia productivă a mediului (asigurarea cu resurse şi depozitare a
deşeurilor)
6.
presiuni asupra resurselor de mediu; investiţii pentru protejarea mediului.
7.
constrângerea pentru utilizarea în procesele de creare a noilor tehnologii a
resurselor regenerabile, disponibile în cantităţi mari
8.
grija pentru conservarea resurselor greu regenerabile, crearea de tehnologii
care protejează mediul ambiant
9.
dezvoltarea unei structuri ocupaţionale în concordanţă cu solicitările
impuse de noul mod tehnic de producţie
10. presiuni pentru dezvoltarea unor tehnici şi tehnologii necesare existenţei
socioeconomice a comunităţii
11. investiţii pentru asigurarea tehnologiilor necesare progresului general
12. asigurarea cu tehnici si tehnologii în volumul şi structura cerute de
condiţiile existente.
Interacţiunea dintre cele patru dimensiuni presupune fluxuri convergente de
cooperare şi autoîntreţinere dar şi fluxuri divergente de neconcordanţă şi nepotrivire care nu
se pot rezolva decât prin negociere şi prin decizii raţionale în condiţiile în care rezolvarea
presupune renunţarea la anumite acţiuni în favoarea altora. Aceasta raţionalitate este cu atât
mai importantă cu cât anumite componente ale bunăstării prezintă o substituibilitate redusă.
Strategia în domeniul dezvoltării durabile îşi propune să găsească criteriile cele mai
adecvate de optimizare a raportului resurse-nevoi, obiective de atins – mijloace necesare, pe
baza compatibilităţii lor reciproce, în timp şi spaţiu. Aceasta presupune conceperea şi
realizarea unui mediu economic care să se afle în compatibilitate directă, dinamică cu
mediul natural, dar şi cu nevoile prezente şi viitoare ale omenirii.
De-a lungul secolelor, societăţile şi indivizii au urmărit două obiective vitale, uneori
concordante, alteori nu. În primul rând, este vorba de un obiectiv economic: a supravieţui,
iar pentru aceasta, a găsi produsele necesare, mai ales pentru hrană. În al doilea rând există
şi un obiectiv etic care, prin reacţiile împotriva abuzurilor forţei şi prin grija de a proteja
viaţa umană şi de a o prelungi, s-a afirmat în toate civilizaţiile, dar mai cu seamă în cea
actuală (Sauvy, 1978, p. 2).
Pentru corelarea eficientă a celor două obiective generale este necesară o acţiune umană
concertată, care să aibă efect global prin acţiunea locală a indivizilor. Astfel, este nevoie ca eu să
acţionez în sensul stabilit, dar noi împreună să avem un scop unic, progresul general.
Viaţă umană este o secvenţă neîntreruptă de acţiuni individuale. Dar acţiunea
individuală nu este nicidecum izolată. Ea reprezintă o verigă într-un lanţ de acţiuni care,
împreună, alcătuiesc o acţiune pe un nivel superior, îndreptată către un ţel mai îndepărtat.
Fiecare acţiune umană are două aspecte. Pe de o parte, ea este o acţiune parţială, încadrată
de o acţiune care ţinteşte mai departe, executarea unei fracţiuni din ţelurile stabilite în
perspectiva unei acţiuni cu bătaie mai lungă. Pe de altă parte, în raport cu acţiunile urmărite
prin executarea propriilor sale părţi, ea reprezintă în sine un întreg.
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Calea către realizarea unor lucruri mari trebuie să treacă prin realizarea unor
obiective parţiale. O catedrală este altceva decât o grămadă de pietre potrivite laolaltă. Dar
singurul procedeu pentru construirea unei catedrale este de a aşeza o piatră peste alta. Pentru
arhitect obiectivul principal este întregul proiect. Pentru meşterul zidar, el este peretele luat
separat, iar pentru ajutorul acestuia, fiecare piatră luată în parte (Mises, 1966, pp. 44-46).
Individul poate recunoaşte existenţa unui conflict între comportamentul său ca
factor de decizie particular şi acel comportament care, generalizat la toţi indivizii, va da
naştere unor rezultate mai bune pentru el. Dar, datorită incapacităţii sale de a-i influenţa pe
ceilalţi în această calitate privată în care acţionează, el va face tot ce-i stă în putere să se
descurce cât mai bine în orice împrejurare. Dacă aceasta reprezintă modalitatea de acţiune
pentru toţi indivizii care interacţionează, rezultatul global este poluarea, degradarea
mediului, rezultat care, în ultimă instanţă, nu este dorit de nimeni.
Desigur, ne putem pune întrebarea dacă doi (sau mai mulţi) pot oare merge laolaltă, fără
să se fi înţeles (Buchanan, 1997, pp.41;173). Acest mers umăr la umăr în sens pozitiv din punct de
vedere al scopului analizat ar fi posibil în condiţiile în care fiecare individ conştientizează efectul
acţiunii sale asupra celorlalţi şi asupra mediului, respectiv conştientizează efectul poluării asupra
vieţii, privită ca valoare ultimă obiectivă a acţiunii sale.
Fenomenul social fundamental care determină realizarea obiectivului de acţiune
umană individuală îndreptată în sens global este diviziunea muncii şi corolarul său,
cooperarea umană. Experienţa îl învaţă pe om că acţiunea în cooperare este mai eficientă şi
mai productivă decât acţiunea izolată a indivizilor. Condiţiile naturale care determină viaţă
şi eforturile umane sunt de aşa natură încât diviziunea muncii sporeşte outputul pe unitatea
de muncă cheltuită. Aceste condiţii naturale sunt:
 inegalitatea înnăscută a oamenilor în ce priveşte capacitatea lor de a presta
diferite tipuri de muncă;
 distribuţia inegală a condiţiilor de producţie nonumane, naturale, pe suprafaţa
pământului;
 reuşita unor demersuri presupune forţe mai mari decât cele ale unui singur om
şi necesită efortul conjugat al mai multor persoane. Uneori este nevoie de
depunerea unui volum de muncă de care nu este capabilă o singură persoană,
deoarece capacitatea sa de lucru este prea redusă. Alte obiective ar putea fi
atinse de un singur individ, dar timpul pe care ar trebui el să-l dedice lucrului ar
fi atât de lung, încât rezultatul n-ar putea fi atins decât târziu şi n-ar compensa
efortul depus. În ambele cazuri, doar eforturile conjugate fac posibilă atingerea
scopului urmărit. Societatea este mult mai mult decât o alianţă trecătoare
încheiată pentru un anumit scop şi căreia i se pune capăt îndată ce obiectivul
este realizat.
În spiritul acestei idei, Amartya Sen aprecia că libertăţile fundamentale de a ne
bucura de exercitarea responsabilităţilor noastre depind de circumstanţele personale,
sociale şi de mediu (Sen, 2004, p. 347)
Societatea cunoaşterii având ca verigă puternică Omul, înzestrat cu un bun bagaj
de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe conforme valorilor născute din cunoaştere este în
măsura să găsească soluţii „durabile” la problemele actuale. În primul rând se va schimba
rolul materiilor prime în ceea ce priveşte contribuţia lor la rezultatele economice iar prin
aceasta se va diminua presiunea asupra mediului şi resurselor naturale. În al Doilea rând
noile tehnologii vor permite reduceri semnificative ale materiilor prime incorporate în
producerea lor şi în acelaşi timp în procesele de producţie vor avea influenţa din ce în ce
mai redusă asupra mediului.
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În economia cunoaşterii capacităţile inventive şi creatoare ale oamenilor vor
genera o productivitate economică din ce în ce mai ridicată în condiţiile diminuării
costurilor în special în domenii precum: energia, resursele naturale şi protecţia mediului.
Cunoaşterea actuală poate duce la împăcarea omului cu natura dacă avantajele cunoaşterii
sunt folosite şi în direcţia protejării naturii, nu numai în scopuri exclusiv economice. Ştiinţa,
tehnologia, cunoaşterea nu trebuie folosite ca arme împotriva naturii, problema nu este de a
exista un învingător şi un învins, ci de a găsi o compatibilitate între cele două. Scopul care
contează şi trebuie luat în calcul nu este cel imediat, ci cel final, respectiv supravieţuirea.
Dacă, in general, până în prezent, omul nu a ştiut sau nu şi-a pus problema să întreţină
sau să înlocuiască acţiunea de refacere şi purificare realizată de natură, acţiunea sa trebuie acum
îndreptată în sensul schimbărilor de comportament şi acţiune necesare încadrării existenţei omului
în parametri potenţiali reali ai planetei, nu în cei ideali sau presupuşi.
Munca omului trebuie să fie în perfectă armonie cu natura, ea trebuie să se
integreze organic în aceasta. Acţionând asupra naturii prin muncă în scopul obţinerii
bunurilor necesare satisfacerii diferitelor trebuinţe, omul nu trebuie să supună natura, el
trebuie să se alinieze la exigenţele impuse de aceasta şi să se reintegreze în ea.
A devenit o realitate evidentă că toate ţările se confruntă astăzi cu problema
poluării mediului. Procesul arătat s-a generalizat devenind o problemă majoră a întregii
omeniri. Procesul dintre om şi natură trebuie să fie unul cu dublu sens, ceea ce se transmite
dinspre om spre natură în urma acţiunii umane nu trebuie să fie numai procese cu efect
negativ ci şi procese care să aibă ca scop conservarea şi protejarea mediului. În acest sens
inovarea în toate domeniile determină transformarea resurselor umane şi a capacităţilor lor
de producţie în corelaţie cu necesităţile mediului economic, social, ecologic în care acestea
îşi desfăşoară activitatea.
Inovaţiile tehnologice sunt un mijloc de asigurare a dezvoltării umane, datorită
impactului pe care îl au asupra creşterii economice, ca urmare a contribuţiei tehnologiilor la
sporirea productivităţii. Progresele tehnologice înregistrate în agricultură, medicină,
genetică, industria prelucrătoare şi în comunicaţii au constituit factori importanţi ai
câştigurilor obţinute în planul dezvoltării umane. Studiile comparative sugerează că
mutaţiile tehnologice au o contribuţie importantă la dezvoltare, fiind elementele care
justifică diferenţele înregistrate între ratele de creştere ale diferitelor ţări. Pe de altă parte,
inovaţiile tehnologice sunt expresia potenţialului creativ uman, dezvoltarea umană fiind un
mijloc important de susţinere a dezvoltării tehnologice (Suciu, 2002, p.142).
Savantul Albert Syent-Győrgyi arăta că „Trăim într-o lume nouă pentru care omul
nu a fost pregătit. Supravieţuirea sa depinde acum de măsura în care se poate adapta
repede şi bine la această lume, remodelându-şi toate ideile, toate structurile sale sociale,
economice şi politice. Existenţa sa depinde de măsura în care se poate adapta mai bine
decât îl pot distruge forţele ostile. În prezent, scorul este net în favoarea lui”
(Syent-Győrgyi, 2006, p. 266).
Aşadar, omul prin acţiunea sa este capabil să rezolve toate problemele şi nu avem,
încă, motive să ne temem că aceste probleme nu au cale de rezolvare. Omul este cel care a
creat diversitatea tehnologică care a dus la ivirea acestor paradigme şi el va fi cel care prin
cunoaştere va fi creatorul unei noi „avuţii a naţiunilor”.
Munca şi acţiunea umană sunt cele care au îndreptat omenirea în sensul dilemei
legate de limitele până la care se poate accepta poluarea. Până la invenţia motorului cu
combustie internă nu s-a pus problema restrângerii libertăţii individului de a dispersa
diverse materiale în atmosferă. În anii ’70 astfel de limitări erau deja necesare. Dezvoltările
tehnologice create prin acţiunea umană conştientă şi folosită de om în activitatea sa diversă
sunt cele care au creat conflictul între diferitele domenii în care se impun compromisuri
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între libertatea de alegere şi legile sau regulile care trebuie respectate. Desigur mutaţiile
tehnologice nu reprezintă singurul factor al procesului arătat, însă, prin amploarea sa acesta
se constituie în factorul principal al accelerării ruperii echilibrului dintre om şi natură, al
creşterii diferenţei dintre costul social şi cel privat.
Rezolvarea acestei probleme presupune în primul rând coordonarea dimensiunii
tehnice cu cele economice în cadrul sistemului economic general. Aceasta deoarece
dezvoltarea economico-socială este propulsată de tehnologie care nu creează numai riscuri,
creează şi mijloace de a le controla.
Preocuparea pentru creşterea eficienţei economice a neglijat costurile suportate de
natură, tendinţă care se manifestă în toate ţările Uniunii Europene, inclusiv în România. De
aceea trebuie avute în vedere şi cheltuielilor pentru refacerea naturii, pentru protejarea şi
dezvoltarea mediu în definirea actuală a conceptului de eficienţă economică. Aceasta capătă
dimensiuni de eficienţă economică, socială şi ecologică pentru că intereselor economice li se
adaugă cele ale societăţii în ansamblu, iar societatea nu poate să se dezvolte decât în perfectă
armonie cu mediul natural.
Aşa cum am arătat, dezvoltarea durabilă integrează exigenţele impuse de protecţia
mediului şi de creşterea populaţiei cu strategiile dezvoltării (naţionale, regionale, globale)
acestea urmând să asigure un echilibru relativ şi dinamic între creşterea economică,
dezvoltarea culturală, progresul ştiinţei şi al tehnologiei, protecţia mediului natural şi, pe
această bază, satisfacerea nevoilor economico-sociale ale omenirii în perspectiva
globalizării.
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STANDARDUL DE VIAŢĂ ÎN ROMÂNIA
DUPĂ ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ
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Rezumat. Lucrarea işi propune să surprindă eventualele modificări în privinţa
dinamicii standardului de viaţă în România după aderarea la UE. Astfel se analizează
evoluţia salariului , a preţurilor de consum ,a şomajului înainte şi după aderare.
În contextul actual analiza standardului de viaţă constituie una dintre problemele
de o deosebită importanţă,fiind considerată ,poate,cea mai sensibilă,care afectează,în
diferite moduri, pe toţi cetăţenii unei ţări.
Erodarea standardului de viaţă a unui segment destul de larg al colectivităţii,
însotită de creşterea preţurilor, de şomaj şi inflaţie,au determinat un adevărat şoc
psihologic pentru o mare parte a populaţiei.
Cuvinte-cheie: nivel de trai; P.I.B/cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare;
câştigul salarial mediu pe economie.
Coduri REL : 12Z, 19I, 20E.

După aderarea României şi a Bulgariei la Uniunea Europeană,la 1 ianuarie 2007,
deşi a fost considerată asemănătoare cu cea a Spaniei şi a Portugaliei din 1985,totuşi se
apreciază că România ar putea recupera în 7 ani mai mult decât diferenţa pe care Portugalia
a remontat-o în 22 de ani, comparativ cu nivelul de trai din UE.
Divizia statistică a U.E.utilizează pentru estimarea nivelului de trai indicatorul
PIB/cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare. În analiza acestui indicator se iau în
calcul diferenţele de inflaţie şi de curs valutar dintre state. Conform acestuia,în anul 2007,
românul mediu poate cumpăra doar 37% din bunurile pe care şi le permite un european
mediu, cu valoarea producţiei sale de peste un an.
Se cunoaşte că PIB reprezintă indicatorul macroecomic ce reflectă cel mai bine
capacitatea productivă a unei ţări precum şi volumul bunurilor şi serviciilor ce pot fi consumate
într-o perioadă de timp determinată,pe teritoriul unei ţări.În anul 2006 România avea un
PIB/locuitor de 4500 euro, faţă de Cehia: 11.000 euro; Ungaria: 8900 euro; Polonia: 7000 euro.
Din această perspectivă nivelul de trai al României precum şi al Bulgariei a fost considerat,odată
cu aderarea, cel mai redus comparativ cu toate statele membre ale U.E .Deasemenea, se apreciează
că românii trăiesc în medie cu 7 ani mai puţin decât restul europenilor,speranţa de viaţă fiind în
România de circa 72 ani faţă de circa 79 în UE.
Şi totuşi,chiar şi în acest context,dacă toate statele şi-ar păstra ritmul de creştere
economică din ultimii ani, ar fi posibil ca România să poată ajunge, în 2013, la 1/2 din
nivelul de trai din UE.
Pentru a avea o imagine cât mai cuprinzătoare asupra nivelului de trai din România,
în cele ce urmează se va face referire la următoarele aspecte: dinamica salariului,indicii
preţurilor de consum, rata şomajului precum şi unele precizări legate de fenomenul sărăcie.
În încercarea de a surprinde cât mai aproape de perioada curentă tendinţele
indicatorilor menţionaţi mai sus a fost ales ca interval de studiu septembrie 2006-septembrie
2007.Astfel, indicii preţurilor de consum au înregistrat următoarea evoluţie:
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Indicii preţurilor de consum septembrie 2007 / septembrie 2006
(%)
Mărfuri
Mărfuri
Servicii
alimentare
nealimentare
Septembrie 2006
99,34
100,24
101,18
Septembrie 2007
101,94
100,19
101,42
Sursa: INSE
Din datele prezentate rezultă că cea mai mare creştere a preţurilor s-a înregistrat la
mărfurile alimentare, aceasta datorându-se atât situaţiei generate de secetă şi inundaţii,
precum şi evoluţiilor preţurilor pe plan mondial.
În strânsă legătură cu preţurile de consum se află şi evoluţia câştigului salarial brut
şi net. Elocvente sunt, în acest sens, datele din tabelul următor:
Evoluţia câştigului salarial mediu pe economie
2006
2007
Câştigul salarial mediu brut lunar (lei/ salariat )
1130
1411
Câştigul salarial mediu net lunar (lei/ salariat)
848
1040
Sursa: INSE
Se poate constata că în anul 2007 salariul mediu brut a crescut faţă de 2006 cu 281
lei, respectiv cu 24,86%, iar salariul mediu net cu 192 lei, respectiv cu 22,64%. Raportul
dintre indicele câştigului mediu nominal net şi indicele preţurilor de consum, pentru
perioada analizată a fost de 114%.
Un efect al dinamicii investiţiilor,în contextul aderării României la structurile
europene, l-a constituit şi diminuarea şomajului în 2007 faţă de 2006.
Evoluţia absolută şi relativă a şomajului
2006
2007
Numărul şomerilor(mii persoane)
440,2
345
Rata şomajului(%)
4,9
3,9
Sursa: INSE
Deşi se poate constata o diminuare a şomajului cu 95,2 mii persoane,respectiv cu 1
punct procentual, totuşi, din perspectiva configuraţiei sărăciei pe diferite categorii de
populaţie, şomerii alături de persoanele fără ocupaţie se consideră că trăiesc cel mai prost.În
mod curent, sărăcia este asociată lipsei mijloacelor financiare în vederea asigurării unui trai
decent, în raport cu standardele colectivităţii. La polul opus, cel mai bine trăiesc patronii iar
la o distanţă destul de mare de aceştia persoanele cu studii superioare.
Şi totuşi, conform unui sondaj de opinie efectuat de Campania de Cercetare
Sociologică şi Branding din august 2007, s-a constatat că 1/2 din români sunt mulţumiţi de
nivelul de trai din prezent. Astfel, 45% consideră că trăiesc bine, 5% foarte bine, 29% prost
iar 18% foarte prost.
Este evident că dacă urmărim cu „ochiul liber”, nu neapărat din perspectiva
analistului economic,ce se întâmplă acum în România putem trage concluzia că nivelul de
trai este în continuă creştere. Mărturii elocvente sunt „pădurile” de vile şi cartiere
rezidenţiale”, multele maşini luxoase şi nu în ultimul rând nenumăratele deplasări în afara
graniţelor ţării, în scopuri personale sau profesionale efectuate pe parcursul unui an. Şi
atunci, dacă uitându-ne în jur constatăm că, în ansamblu, nivelul de trai creşte, iar datele
statistice nu ne sugerează neapărat acelaşi lucru, nu putem să nu ne punem întrebarea
următoare „meritul” acestei creşteri a nivelului de trai revine economiei subterane?
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CONTABILITATEA VERDE: FOLOSIREA
RESURSELOR PLANETEI
ÎNTR-UN MOD SUSTENABIL


Lucian CERNUŞCA
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Rezumat. După aderarea României la Uniunea Europeană, nevoia de a folosi
contabilitatea verde a devenit din ce în ce mai evidentă. Problema cu care se confruntă
fiecare naţiune este cum să folosească resursele naturale într-un mod sustenabil.
Contabilitatea verde, un concept introdus de Naţiunile Unite, încearcă să coordoneze, să
considere şi să evalueze pieţele şi planurile pentru a obţine un sistem de contabilitate
integrat cu mediul. Contabilitatea verde adresează lipsurile contabilităţii naţionale şi este
bazată pe conceptul că o evaluare corectă a veniturilor şi bogăţiei unei ţări trebuie să ţină
seama de contribuţiile pe care activităţile din fiecare sector le fac asupra economiei şi
impactul asupra consumului şi degradării resurselor.
Autorii explică conceptul de contabilitate verde aşa cum este prezentat mai sus şi
continuă lucrarea cu un studiu de caz făcut la AT&T. Studiul prezintă modul în care este
folosită contabilitatea verde la AT&T pe baza poziţiei US Environmental Protection Agency.
Vom înţelege de ce AT&T a decis să folosească contabilitatea verde, cum este ea utilizată în
companie, şi ce a învăţat compania după începerea folosirii contabilităţii verzi.
Cuvinte-cheie: contabilitatea verde; resursele planetei; consum; evitarea degradării
resurselor.
Coduri REL: 15 A

Contabilitatea verde (Contabilitatea Mediului): definiţie şi trecut
Problema cu care se confruntă toate naţiunile este folosirea resurselor naturale ale
planetei într-un mod sustenabil. Cu alte cuvinte, cum să gestionăm resursele astfel încât
acestea să fie folosite într-un mod care asigură, pe de o parte, nevoile generaţiei prezente,
iar, pe de altă parte, resursele pentru generaţiile viitoare.
Metodele contabilităţii mediului au fost subiect de discuţie în ultimii 20 de ani. Deşi
metodele dezvoltate şi aplicate în Uniunea Europeană şi de către Naţiunile Unite au fost
acceptate până la un punct, organizaţiile nu au ajuns la un numitor comun în multe privinţe.
Pentru că metodele UE şi NU sunt folosite de multe guverne, ele vor avea cel mai mare
impact asupra metodelor contabilităţii mediului.
Contabilitatea verde adresează neajunsurile contabilităţii naţionale tradiţionale,
cunoscută şi sub numele de Sistemul Conturilor Naţionale (SCN). Contabilitatea verde se
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bazează pe conceptul conform căruia evaluarea reală a veniturilor şi bogăţiei unei ţări
trebuie să ţină cont de contribuţiile tuturor sectoarelor economiei şi impactul lor asupra
degradării şi folosirii resurselor naturale. SCN tradiţional ignoră valoarea resurselor naturale
(deasupra sau sub pământ), dar şi măsura în care se degradează mediul. De aceea, acesta
oferă o falsă imagine a veniturilor şi bogăţiei şi de multe ori duce la politici care ignoră sau
distrug mediul economic prin dezvoltarea economică viitoare. Încorporarea valorii reale a
resurselor naturale, precum şi a consumului şi degradării lor oferă o mai bună alocare a
priorităţilor, astfel ajutând să se elimine cauzele marilor probleme legate de mediu, inclusiv
exploatarea excesivă a resurselor naturale cum ar fi pădurile.
Conturile tradiţionale urmează politici contabile de afaceri, scăzând amortizarea
bunurilor fabricate pentru a calcula venitul. Resursele naturale, cum ar fi pădurile, trebuie
tratate în acelaşi fel. Dacă pomii sunt folosiţi la o rată care le permite să crească înapoi,
pădurea ar putea produce venit anual (Hecht, 2005). Dacă, pe de altă parte, pădurea este
tăiată în decurs de doi ani, ea nu va mai produce în continuare. De aceea trebuie tratată în
contabilitate ca şi o depreciere a imobilizărilor naturale.
Contabilitatea verde cere ca imobilizările naturale, cât şi cele economice, precum şi
costurile de mediu legate de degradarea acestor imobilizări naturale să fie încorporate în
SCN. Conturile de imobilizări măsoară valoarea stocurilor şi imobilizărilor naturale la
începutul anului şi la sfârşitul acestuia, precum şi schimbările apărute în anul respectiv.
Schimbările sunt aduse de formarea şi consumul pentru producţie al capitalului natural
(imobilizărilor naturale) şi a altor influenţe noneconomice cum ar fi descoperirile, dezastrele
naturale sau regenerarea naturii. SCN cere să se adune intrările, ieşirile şi impactul asupra
mediului, iar prin combinarea lor să se creeze un sistem de indicatori ajustaţi („verzi”).
PIB este utilizat pentru a măsura bunăstarea, dar în realitate este folosit pentru a
măsura producţia economică. Astfel, el ar trebui folosit pentru a măsura cu adevărat
bunăstarea prin utilizarea venitului sustenabil. PIB-ul tradiţional nu ţine cont de impactul
economiei asupra mediului sau de impactul deciziilor economice asupra mediului. Conturile
verzi ar trebui să ofere date sistematice asupra valorii bunurilor şi serviciilor legate de mediu
care nu sunt vândute pe piaţă, cum ar fi cazul producţiei pentru autoconsum.
Valoarea netă adăugată şi valoarea sa totală, produsul intern net, pot fi calculate
prin deducerea consumului intermediar (intrărilor) şi consumului de capital din producţie.
Prin deducerea costului privind degradarea şi consumul mediului se obţine Valoarea
adăugată netă ajustată la mediu şi Produsul intern. „Produsul intern brut verde” tradiţional
contabilizează doar consumul capitalului natural, ignorând deprecierea capitalului produs.
Prin scăderea atât a consumului natural cât şi a capitalului produs din formarea capitalului se
obţine Formarea Capitalului Net Ajustată cu Mediul. Acest indicator ne spune dacă
economia noastră a fost capabilă să genereze capital nou după ce a luat în calcul pierderea
(deprecierea/consumul) capitalului. Menţinerea capitalului total reprezintă un slab concept
de sustenabilitate pentru că implică substituirea între diferiţi prodfactori sau non-prodfactori.
Ecologiştii critică folosirea valorilor pieţei pentru a evalua „ceea ce este nepreţuit”
în natură. În viziunea lor, evaluarea în termeni monetari a imobilizărilor naturale şi
serviciilor legate de acestea transformă natura într-un bun a cărui valoare intrinsecă nu ar
trebui supusă preferinţelor pieţei. Ei preferă să măsoare impactul asupra mediului prin
indicatori de natură fizică şi prin agregarea fluxului de materii prime în economie. Totuşi,
„cântărirea” naturii prin măsurarea materialelor şi poluanţilor adaugă o importanţă dubioasă
diverselor efecte asupra mediului cum ar fi deprecierea cherestelei, emisia de poluanţi toxici
or extincţia unor specii preţuite.
Cea mai dezvoltată şi completă alternativă la conturile naţionale este, fără îndoială,
cea dezvoltată de NU sub numele de „Sistemul Integrat al Conturilor Economice şi de
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Mediu”. De la contabilitatea verde din SICEM se aşteaptă ca noi indicatori să fie creaţi
pentru a înlocui tradiţionalii PIB sau PIN. Un asemenea indicator este Produsul Eco-Intern
în care unele activităţi – ca şi extragerea şi exportul de mineruri –vor fi contabilizate diferit
decât în cazul tradiţionalilor PIB/PIN. Aşadar, spre exemplu, în contabilitatea conturilor
naţionale tradiţională, când o ţară creşte exportul de minereuri, acesta se regăseşte ca o
creştere a PIB. Prin contrast, pe baza SICEM, scăderea stocurilor de resurse naturale va
apărea ca o sumă negativă, reducând câştigurile din producţia şi exportul de minereuri.
O problemă a SICEM este faptul că duce la o dublă contabilizare. Când o companie
cumpără o bucată de pământ care conţine depozite de minereuri, costul acestuia apare ca o
cheltuială în conturile companiei. Pentru a face achiziţia, compania va folosi resurse care ar
fi putut fi utilizate în altă parte. Astfel investiţia va afecta profitabilitatea companiei. Dacă
este o investiţie bună va creşte profiturile –astfel va apărea o creştere a PIB. Dacă este o
investiţie proastă, va reduce profiturile companiei –astfel va apărea o scădere a PIB. Orice ar
fi cazul, costul investiţiei deja apare în PIB, deci pentru a include separat consumul
depozitului de minereu care rezultă din exploatare, aceasta va duce la o dublă înregistrare: o
dată ca şi cost de capital amortizat o dată cu achiziţia, şi apoi ca şi o reducere a stocului de
resurse naturale.
Pentru că SICEM dublează costurile capitalului investit, asemenea restricţii ar duce
şi la o dublă impunere a extragerii de minereuri. Rezultatul ar fi o creştere a costului
minereurilor pentru companiile dependente de această activitate.
În încercarea de a construi un sistem de conturi verzi, oficialii, până acum, au atins
problema resurselor, cum ar fi minereurile, pentru care există pieţe bine închegate şi preţuri
vizibile. Aceste preţuri au un rol important: sunt indicatorul disponibilităţii resurselor şi a
valorii lor viitoare.
AT&T: Un studiu de caz prin contabilitate verde
AT&T este o companie multinaţională în domeniul tehnologiei. A fost creată în
1984 ca o divizie a Bell System. AT&T este cea mai mare companie de telecomunicaţii din
lume şi are peste 300.000 de angajaţi în toată lumea. Veniturile companiei provin din
servicii de telecomunicaţii, produse şi sisteme, închirieri şi alte servicii.
Compania defineşte contabilitatea verde ca fiind „identificarea şi măsurarea
costurilor pe care AT&T le face cu materialele şi activităţile legate de mediu, şi folosirea
acestor informaţii pentru a lua decizii manageriale prietenoase faţă de mediu” (Aronson et.
al., 1997)i. Toţi termenii folosiţi în acest studiu de caz reprezintă definiţiile date de companie
şi nu neapărat cele date de US Environmental Protection Agency, astfel, la nevoie vom
explica aceşti termeni în notele de subsol.
AT&T a emis o politică privind mediul la nivel de corporaţie încă din 1973, care a
fost reînnoită în 1984 când s-a reorganizat compania. Politica AT&T merge mai departe
decât legislaţia în vigoare, prin implicarea companiei în dezvoltarea şi folosirea de
tehnologii nepoluante, minimizarea deşeurilor, creşterea reciclărilor, crearea de produse şi
procese cu efecte mici asupra mediului şi creşterea interesului angajaţilor faţă de
responsabilităţi care le au asupra protecţiei mediului. Mai târziu compania a înnoit aceste
politici prin adăugarea unei abordări pe baza ciclului de viaţăii, şi folosirea politicilor de
protecţie a mediului în companie.
Adoptarea contabilităţii verzi a fost ajutată de relaţia sa cu câteva programe
importante din companie: Managementul Calităţii Totale, Designul pentru Mediu şi
Managementul şi Activitatea pe bază de costuri.
AT&T crede că investind în mediu a ajutat la reducerea costurilor operaţionale şi a
viitoarelor datorii. Ca rezultat, AT&T şi-a impus cerinţe agresive privind protecţia mediului.
În 1993 AT&T a reuşit să elimine din operaţiunile de producţie emisiile de CFC
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(cloroflourocarbonaţi) şi a altor emisii care afectează stratul de ozon. Compania a atins acest
scop cu doi ani şi jumătate înainte termenului mondial prin crearea unei noi tehnologii de
producţie care au eliminat folosirea materialelor responsabile pentru acele emisii. AT&T a
mai obţinut rezultate remarcabile prin reducerea deşeurilor, creşterea reciclării şi folosirea
hârtiei reciclate.
Contabilitate verde, se ştie, trebuie să implice mai multe perspective şi funcţii
tradiţionale, astfel încât managementul AT&T a ales să creeze o echipă multifuncţională.
În 1994, la prima întâlnire a echipei s-a luat decizia comună că scopul nu este de a
impune contabilitatea costurilor legate de mediu, ci să faciliteze folosirea contabilităţii verzi
la AT&T prin comunicare, educaţie şi dezvoltarea metodelor care vor fi folosite pentru a
atinge scopurile companiei privind protecţia mediului.
Echipa a tras concluzia că este normal pentru AT&T să folosească contabilitatea
verde pentru următoarele motive:
• Să controleze/îmbunătăţească costurile proceselor;
• Să lege costurilor de activităţile verzi;
• Să analizeze deciziile de investiţii;
• Să analizeze impactul designului, acum şi în viitor;
• Să fie în acord cu standardele de mediu;
• Să răspundă acţionarilor şi clienţilor;
• Să susţină creşterea profitabilităţii;
• Să fie mai uşor de înţelese impactul companiei asupra viitorului.
Încă de la început echipa a fost una multifuncţională. Prima întâlnire a inclus
membrii din mai multe părţi ale companiei, reprezentând: politici financiare, producţie,
sisteme informaţionale, strategii de producţie, managementul liniei de producţie, design,
ingineria producţiei, tehnologie şi mediu. Mai târziu, echipa a adăugat membri care
reprezintă managementul de produs, logistica şi finanţele din fabrica respectivă.
De-a lungul anilor, echipa s-a extins incluzând membrii AT&T din sucursale din
ţară şi străinătate, pentru a dezbate problemele globale.
În cadrul primei şedinţe, membrii echipei au legat contabilitatea verde de două
activităţi contabile:
• Planificare, cum ar fi analiza impactului asupra mediului şi
• Culegerea şi raportarea de date.
Echipa a concluzionat că cea mai bună alegere este să se axeze pe colectarea şi
folosirea informaţiilor pentru managementul intern, deoarece luarea de decizii mai bune va
rezulta în performanţe mai bune pentru raportările externe.
Glosarul cu termeni explicativi privind mediul a fost un proiect timpuriu al echipei, creat
pentru a identifica şi clarifica definiţiile termenilor cheie. A fost bazat pe „Glosarul
Managementului bazat pe Activitate”, care a fost publicat de Computer Aided ManufacturingInternational (CAM-I) în 1991 şi editat de Norm Raffish şi Peter B.B. Turney.
Echipa a fost de acord că un management al costurilor bun este necesar pentru
contabilitatea verde. Astfel echipa s-a orientat spre a învăţa cum practicile şi principiile
ABC/ABM pot ajuta AT&T să aibă obiceiuri mai bune legate de mediu. Echipa a decis să
recomande folosirea acestor principii pentru a stimula îmbunătăţirea rezultatelor privind
mediul. AT&T poate contabiliza mediul eficient prin încorporarea elementelor de mediu în
planificarea costurilor, după cum urmează:
• Unde costurilor bazate pe activitate (ABC) surprinde costul elementelor din
procese –noi va trebui să adăugăm elementele de mediu;
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• Unde managementul pe baza activităţii (ABM) foloseşte datele pentru a lua
decizii –noi va trebui să adăugăm acestor modele criteriile legate de mediu.
Echipa a aflat că deşi la AT&T se pune accent pe unele costuri legate de mediu,
date relevante nu era accesibile pentru a evalua gradul în care costurile de mediu au fost
identificate şi alocate pe produse. De asemenea au aflat că unele costuri legate de mediu pot
fi alocate produselor la modul general sau pot fi redirecţionate spre cercetare-dezvoltare sau
costuri generale de administraţie. Astfel echipa a decis să dezvolte o metodă de autoevaluare pe care fabricile AT&T le-ar putea folosi ca bază pentru îmbunătăţirea activităţii.
Metoda cuprinde următoarele componente:
• Chestionar de stare;
• Dicţionar al activităţilor de mediu;
• Matricea activităţilor/resurselor;
• Protocolul.
După ce s-a testat metoda la începutul anului 1995, pe baza feedbackului iniţial,
echipa a decis următorii paşi ce trebuiesc luaţi pentru a îmbunătăţii evaluarea. Aceştia sunt:
• Asistarea locaţiilor pilot pentru a aduna date privind costurile legate de mediu,
selectarea unui produs de test şi efectuarea unei analize a costurilor
convenţionale versus costurile calculate de contabilitatea verde. Identificarea
diferenţelor şi deciziilor manageriale care s-au schimbat;
• Dezvoltarea de strategii pentru metodele şi activităţile de mediu pentru
împărţirea costurilor;
• Distribuirea pachetului de analiză la toate filialele AT&T;
• Contactarea directorului financiar pentru a stabili procesele şi modelele ca şi baza
a raportării către managementul firmei.
Pentru viitor, echipa a determinat următoarele probleme ce trebuie considerate:
• Determinarea dacă viitoarele datorii ar trebui să se întindă pe toată durata de
viaţă a produsului pentru a construi rezerve pentru costurile de mediu previzibile;
• Dezvoltarea unui proces pentru a pune accentul pe ceea ce este important şi
evitarea folosirii prea multor date irelevante;
• Definirea intrărilor, ieşirilor, şi ceea ce determină activităţile de mediu;şi
• Relaţionarea între activităţile de mediu şi categoriile de cost al calităţii.
De asemenea, echipa a identificat multe zone unde contabilitatea verde a fost deja
folosită. Pentru viitor, au fost definite obiective specifice, după cum urmează:
• Aducerea în prim-plan a costurilor de mediu pentru orice plan de dezvoltare;
• Folosirea consideraţiilor privind mediul în modele standard aplicate la AT&T
pentru planificare şi management;
• Mutarea informaţiilor şi costului de mediu în mâna designerilor şi legarea
acestora de Indexul verde, un program de calculator dezvoltat pentru a ajuta
designerii în identificarea problemelor de mediu ale produselor noi;
• Introducerea modelelor costului pe întreaga durată de viaţă care conţin
consideraţii de mediu; şi
• Folosirea contabilităţii verzi pentru a crea liste privind mediul care să măsoare şi
să premieze performanţa.
Concluzie
Cei care sunt de acord cu sustenabilitatea resurselor vor să ştie că societate o va
duce la fel de bine şi în viitor ca şi acum. Acest lucru poate însemna că vom fi în stare să
continuăm să consumăm la nivelurile curente. De aici nevoia de a lua măsuri la nivel
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naţional pentru susţinerea bogăţiei, măsuri bazate pe Sistemul Integrat al Conturilor
Economice şi de Mediu. Există mult loc pentru discuţii pentru că întâi trebuie să decidem ce
vrem să susţinem. Multe societăţi sunt bolnave de inechitate şi sărăcie. Oare acest lucru
vrem să îl susţinem?
Reţeta privind contabilitatea verde şi planificarea privind mediul nu vine de la
socialiştii de modă veche, ci de la un nucleu de economişti neoclasici. Este suficient să
spunem că, după rezultatele dezastruoase ale planificării socialiste, povara trebuie să se
aşterne pe umerii celor care planifică pentru a le demonstra că pot face mai multe decât le
cer legile privind mediul.
Note
1

AT&T Environmental Accounting Glossary (1995)
AT&T defineşte analiza ciclului de viaţă ca fiind „evaluarea impactului asupra mediului a produsului
sau procesului pe întreaga sa durată de viaţă, incluzând extragerea resurselor, producţia, ambalarea şi
transportul, folosinţa şi reciclarea/aruncarea” AT&T Environmental Accounting Glossary
2

Bibliografie
Aronsson, T., Johansson, P.O., Lofgren
K.G., (1997). “Welfare Measurement,
Sustainability and Green National Accounting: A Growth Theoretical Approach (New
Horizons in Environmental Economics)” , Edward Elgar Publishing
Bartelmus, P. (Editor), E. K. Seifert (Editor), (2003). “Green Accounting (International
Library of Environmental Economics and Policy)”, Ashgate Publishing
Bartelmus, P., (2001). Accounting for sustainability: greening the national accounts, in:
M.K. Tolba (Editor), Our Fragile World, Forerunner to the Encyclopedia of Life Support
Systems, vol. II. Eolss Publishers, Oxford, pg. 1721-1735
Barry F. D., Braden R. Allenby, (1995), Implementing Design for Environment at AT&T,
Total Quality Environmental Management, USA.
Gray, R, (1994), Accounting for the Environment: Green Accounting, M. Wiener Pub.
Hecht, J.E., (2005), National Environmental Accounting: Bridging the Gap between
Ecology and Economy, RFF Press
Henderson, H., (1991), Paradigms in Progress: Life beyond Economics, London:
Adamantine Press Limited.
*** Environmental Accounting Case Studies: Green Accounting at AT&T, 1995
*** AT&T Environmental Accounting Glossary, 1995
*** Introduction to Environmental Accounting as a Business Management Tool: Key
Concepts and Terms, EPA 742-R-95-001, (May 1995)
*** United Nations et al., in prep. Environmental and Economic Accounting. United
Nations and others, New York and others.

267

268

România în UE. Calitatea integrării. Creştere. Competenţă. Ocupare

ROLUL INSTRUMENTELOR ECONOMICE
ÎN IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI-CADRU
A APEI ÎN ROMÂNIA


Carmen Lenuţa TRICA
Lector universitar doctor
Mariana VUŢĂ
Conferenţiar universitar doctor
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Domeniul economic şi folosirea instrumentelor economice joacă un rol
din ce în ce mai important în asigurarea unei utilizări durabile a resurselor naturale şi a
capitalului natural. Până la această dată, la nivelul UE, integrarea economiei în legislaţia
de mediu a cunoscut un progres scăzut. Excepţie şi totodată o premieră în realizarea unei
politici de mediu europene o reprezintă Directiva Cadru în domeniul resurselor de apă.
Această directivă, rezultat al procesului de colaborare între Parlamentul şi Consiliul
European şi adoptat în anul 2000, introduce principiile cheie, conceptele şi instrumentele
economice operaţionale. Obiectivul acestei lucrări este prezentarea elementelor economice
ale Directivei Cadru în Domeniul Apelor şi identificarea unor probleme ce pot apărea în
implementarea acestor elemente. Economia a fost integrată în Directiva Cadru prin două
elemente cheie:
● analiza economică a utilizării apei pentru evaluarea nivelurilor curente ale
costurilor de recuperare ale serviciilor în domeniul apei, pentru cunoaşterea tendinţelor
viitoare ale cererii şi ofertei de apă şi pentru identificarea celui mai eficient set de măsuri
din punct de vedere al costurilor pentru atingerea obiectivelor de mediu ale directivei
pentru fiecare bazin hidrografic.
● integrarea problemelor de mediu în politica preţurilor. Politicile de preţuri ar
trebui să ofere un impuls pentru o utilizare eficientă a resurselor de apă şi să asigure o
recuperare adecvată a costurilor serviciilor de apă în principalele domenii de utilizare
(agricultură, industrie, menaje) luând în considerare impactul social, economic şi de mediu
asupra unei asemenea recuperări.
Cuvinte-cheie: instrumente economice; costul recuperării; politica preţurilor.
Coduri REL - 15C

Domeniul economic şi folosirea instrumentelor economice joacă un rol din ce în ce
mai important în asigurarea unei utilizări durabile a resurselor naturale şi a capitalului
natural. Până la această dată, la nivelul UE, integrarea economiei în legislaţia de mediu a
cunoscut un progres scăzut. Excepţie şi totodată o premieră în realizarea unei politici de
mediu europene o reprezintă Directiva Cadru în domeniul resurselor de apă. Această
directivă, rezultat al procesului de colaborare între Parlamentul şi Consiliul European şi
adoptat în anul 2000, introduce principiile cheie, conceptele şi instrumentele economice
operaţionale. Obiectivul acestei lucrări este prezentarea elementelor economice ale
Directivei Cadru în Domeniul Apelor şi identificarea unor probleme ce pot apărea în
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implementarea acestor elemente. Economia a fost integrată în Directiva Cadru prin două
elemente cheie:
 analiza economică a utilizării apei pentru evaluarea nivelurilor curente ale
costurilor de recuperare ale serviciilor în domeniul apei, pentru cunoaşterea
tendinţelor viitoare ale cererii şi ofertei de apă şi pentru identificarea celui mai
eficient set de măsuri din punct de vedere al costurilor pentru atingerea
obiectivelor de mediu ale directivei pentru fiecare bazin hidrografic.
 integrarea problemelor de mediu în politica preţurilor. Politicile de preţuri ar
trebui să ofere un impuls pentru o utilizare eficientă a resurselor de apă şi să
asigure o recuperare adecvată a costurilor serviciilor de apă în principalele
domenii de utilizare (agricultură, industrie, menaje) luând în considerare
impactul social, economic şi de mediu asupra unei asemenea recuperări.

Definirea obiectivelor de mediu

Identificarea corpurilor de apă
puternic modificate
Definirea obiectivelor
Importanţa economică a utilizării
apei
Direcţii în cerere şi ofertă
Evaluarea actualelor miveluri de
recuperare a costurilor

Definirea penalitatilor

Evaluarea impactului setului de
măsuri

Analizarea utilizării existente a apei
- impact

Implementarea seturilor de măsuri

Identificarea potentialelor masuri

Identificarea seturilor de măsuri

Evaluarea costurilor
unitare ale măsurilor

Identificarea costurilor efective
ale setului de măsuri
Justificarea derogării în timp
Justificarea nivelurilor de
recuperare a costurilor propuse

Figura 1: Integrarea elementelor economice in planificarea si implementarea ciclului
Directivei Cadru a Apei*
*Figura ilustrează într-o manieră simplă rolul pe care economia îl poate juca în
dezvoltarea şi implementarea managementului bazinelor hidrografice. In practica, diferenţa
dintre sarcini si ordinea cronologică în care acestea sunt luate este mai complexă. De
exemplu: identificarea corpurilor de apă puternic modificate se desfăşoară simultan cu
stabilirea obiectivelor, a impactului şi a presiunii, a posibilelor măsuri pentru îmbunătăţirea
calităţii mediului.
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Analiza economică a directivei Cadru a Apei trebuie să furnizeze informaţii
suficiente pentru a asigura integrarea instrumentelor economice în planurile de management
al bazinelor hidrografice.
Funcţiile analizei economice descrise explicit în Anexa III din Directiva Cadru a
Apei include numai:
– evaluarea nivelurilor actuale de recuperare a costurilor pentru serviciile de apă
– analiza tendinţelor cererii şi ofertei
– o analiză a eficeinţei costurilor pentru a identifica măsurile cu costurile efective
cele mai rentabile, pentru atingerea obiectivelor de mediu ale directivei.
Analiza economică care trebuie făcută trebuie să ţină seama şi de alte funcţii, cum ar fi:
– rolul economic al utilizării apei
– efectele politicii de preţ
– impactul social, economic şi de mediu.
Funcţii explicite şi implicite ale analizei economice
Tabelul 1
Analiza economică a Directivei Cadru a Apei
Elemente economice

Analiza economică
a utilizării apei

Evaluarea (preţ)
apei

Dezvoltarea
planurilor de
management al
bazinului
hidrografic

Funcţii explicite
după cum sunt
definite în anexa
III

Funcţii implicite
după ccerinţele
directivei Cadru
a Apei

Rolul economic al
utilizării apei
Tendinţe în cererea
şui oferta de apă
Efecte ale politicii
de preţ
Nivelul recuperării
costurilor
Impact social, economic şi de mediu
Derogări
(timp,
obiective)
Cosuturi unitare ale
măsurilor
Analiza eficacităţii
costurilor

În conformitate cu cerinţele formulate în Art. 5 şi anexa III din directivă este
necesară efectuarea unei analize economice pentru recuperarea costurilor serviciilor de apă.
Pentru ca dezvoltarea în domeniul apelor să fie durabilă este necesar ca ea să fie
susţinută economic conform principiului „apa plăteşte apa". Din acest motiv în Art. 9 al
Directivei Cadru pentru Apă analiza economică trebuie sa ţină seama de principiul
recuperării costurilor, inclusiv costurile de mediu şi cu resursele.
Statele membre trebuie să promoveze până în anul 2010 o politică de recuperare a
costurilor în domeniul apei care să stimuleze folosinţele în utilizarea în mod eficient a
resurselor de apă. Această politică va stabili, pe baza analizei economice, o contribuţie
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STAREA APEI

adecvată a diferitelor folosinţe majore, în special industria, agricultura şi alimentarea cu
apă pentru populaţie, la recuperarea costurilor serviciilor de apă. Contribuţia astfel
stabilită va ţine seama de efectele de mediu, economice şi sociale, precum şi de condiţiile
geografice şi climatice specifice.
Analiza economică va conţine informaţii suficiente şi detaliate pentru:
• a face calcule relevante necesare luării în considerare a principiului recuperării
cheltuielilor serviciilor de apa, ţinând seama de prognoza pe termen lung privind necesarul de apă
din cadrul bazinului/districtului hidrografic şi dacă este necesar:
– estimarea nivelului tarifelor şi cheltuielilor asociate cu serviciile de apă;
– estimarea investiţiilor inclusiv prognozele referitoare la realizarea unor asemenea
investiţii;
• a decide asupra celei mai bune combinaţii de masuri din punct de vedere al
eficienţei costurilor în domeniul apelor care trebuie incluse în programele de măsuri, pe
baza estimării costurilor potenţiale de realizare a acestor măsuri.
Pentru atingerea obiectivelor de mediu prevăzute de Directiva Cadru pentru Apa
se vor lua în considerare minim două scenarii (figura 2), şi anume:
•
Scenariul de bază ce presupune luarea de măsuri pentru implementarea
directivelor e
•
Scenariul optim ce presupune măsuri suplimentare faţa de scenariul, de
bază pentru atingerea în anul 2015 a stării bune/potenţialului ecologic bun a apelor, în
conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Apă.
EQERx=Stare actuală/ starea de referinţă
uropene din domeniul calităţii
1
apelor în conformitate cu
Condiţii de referinţă
prevederile fiecărei
directive;Condiţii naturale
Interval echilibru MEDIU
0,95
DEZVOLTARE – capacitate de
Stare bună
autoredresare a ecosistemelor
nu este depăsită
0,8
Stare moderată
0,6

Scenariu optim
Scenariu de baza

Stare satisfăcătoare

a

0,3
Stare nesatisfăcătoare
2005

Stare actuală

2015

Figura 2 Scenarii pentru atingerea obiectivelor de mediu
În prezent cursurile de apă din Europa se află într-o anumită stare denumită
"stare actuală". Prin masurile care se vor lua, în special măsuri de investiţii pentru reducerea
poluării la surse, starea apelor se va îmbunătăţi şi va atinge în anul 2015 starea
bună/potenţialul ecologic bun.
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Intervalul corespunzător stării bune şi foarte bune a apelor reprezintă intervalul de
echilibru între DEZVOLTARE şi MEDIU, interval în care capacitatea de autoredresare a
ecosistemelor nu este depăşită.
La realizarea analizei economice se iau în considerare veniturile şi costurile
aferente serviciilor de apă, şi anume:
•
servicii de gospodărire a resurselor de apă:
– serviciul privind cunoaşterea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă;
– şi de prognoză a evoluţiei regimului hidrologic;
– serviciul de asigurare a cerinţelor de apă brută în sursă;
– serviciul de apărare împotriva inundaţiilor;
– serviciul de primire în apele de suprafaţă a substanţelor poluante din apele
uzate evacuate în limita reglementărilor legale;
– serviciul pentru asigurarea potenţialului hidroenergetic prin barajele
lacurilor de acumulare;
– serviciul pentru managementul nisipului şi pietrişului din albiile
cursurilor de apă;
– serviciul de protecţie a calităţii apelor.
•
servicii publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare:
– captarea, stocarea, tratarea şi distribuţia apei;
– colectarea şi epurarea apelor uzate.
Analizele efectuate la nivelul UE recomandă ca tarifele pentru serviciile de
apă potabilă canalizare şi epurare să nu fie mai mari decât 4-4,5% din venitul mediu pe
familie, pentru a fi acceptate din punct de vedere social.
Categoriile de costuri prezentate de Directiva Cadru pentru Apă sunt următoarele
(tabelul 2):
•
costuri financiare;
•
costuri cu resursele de apă;
•
costuri de mediu.
Rata de recuperare a costurilor (Rrc) se calculează pe baza următoarei formule:
V −S
Rrc =
C
unde:
V - reprezintă veniturile totale încasate pentru serviciile de apă;
S - subvenţiile în tariful pentru apă;
C - costurile economice pentru serviciile de apă.
Rata de recuperare a investiţiilor (Rri) se calculează utilizând ecuaţia:
Vi
Rri =
Ci 1 + (Rd )i
unde: Vi reprezintă valoarea totală a investiţiilor;
Ci - costurile de investiţii;
Rd - rata de discount;
I - anul după finalizarea investiţiei.

[

]

Rentabilitatea unei investiţii se calculează utilizând valoarea netă reactualizată VNA(S):
n

VNA(S) = ∑ a y s n
t =0
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Costuri economice

Costuri cu resursele
de apă

Costudi de
mediu

Costuri financiare

unde:
S n este balanţa fluxurilor de venituri nete la timpul n ce reprezintă durata de viaţă
az - rata de discount, de regulă 6%;
VNA trebuie să fie pozitiv pentru ca investiţia să fie rentabilă.
Categorii de costuri prevăzute de Directiva Cadru pentru Apă
Tabelul 2
Costuri de operare şi întreţinere - Toate costurile pentru
menţinerea în funcţiune a unităţii pe durata de viaţă la parametrii
proiectaţi: materii prime şi materiale, energie, personal, întreţinere şi
reparaţii, echipamente.
Costuri de capital - Costurile aferente investiţiilor noi precum
şi cheltuelile legate de amortizare
Costuri administrative - reprezintă costurile aferente sectorului
administrativ şi costurile de monitorizare, de regulă ele sunt incluse în
costurile de operare şi întreţinere
Alte costuri directe - reprezintă costurile legate de descreşterea
producţiei datorită unor măsuri restrictive. De exemplu, pierderi în
producţia agricolă datorită construcţiei unor lacuri de acumulare.
Costuri de mediu - costurile produse de apa încărcată cu poluanţi - ele
sunt asociate cu costurile de refacere a calităţii apei şi a ecosistemului
şi cu costurile pentru însănătoşirea populaţiei afectate de poluarea
apelor. Exemplu: costurile suplimentare pentru epurarea apei în cazul unui
oraş din aval datorită apelor neepurate corespunzător deversate de un
oraş din amonte
Costuri cu resursele de apă - costurile aferente monitorizării resurselor de
apă şi a exploatării şi întreţinerii lucrărilor de gospodărire a resurselor
de apă: lacuri, diguri, derivaţii, etc.

Analiza economică trebuie efectuată atât pentru selectarea măsurilor (scenariul
optim) în vederea obţinerii stării bune a apelor, cât şi pentru stabilirea tarifelor în vederea
recuperării corespunzătoare a costurilor.
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O NOUĂ DIMENSIUNE ÎN MANAGEMENTUL
ÎNTREPRINDERILOR AGROALIMENTARE –
RESPONSABILITATEA ECOLOGICĂ COLECTIVĂ


Carmen Valentina RĂDULESCU
Lector universitar doctor
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Rezumat. Globalizarea, conştientizarea problemelor de mediu şi sociale şi nevoia
de a eficientiza comunicarea determină apariţia unor noi cerinţe pentru managementul
întreprinderilor agroalimentare. Aceste întreprinderi operează în domeniul satisfacerii
unor nevoi primare ale consumatorilor, iar performanţele lor influenţează atât dimensiunea
cantitativă, cât şi calitativă a ofertei. În acest context, urmărim să clarificăm elementele pe
care trebuie să le considere conducerea întreprinderilor agroalimentare pentru a răspunde
noilor cerinţe. Dincolo de precizările conceptuale, am apelat la o serie de exemple care
relevă rolul determinant pe care îl are responsabilitatea ecologică colectivă în creşterea
performanţelor economice odată cu asumarea respectului faţă de oameni şi natură.
Cuvinte-cheie: managementul întreprinderilor
ecologică colectivă; performanţe economice.
Coduri REL: 14B

alimentare;

responsabilitate



Odată cu conştientizarea degradării mediului oamenii şi-au dat seama că
acumulările crescute din sfera economicului nu înseamnă automat ameliorarea traiului
pentru toţi membrii societăţii.
Conform modelului economic neoclasic, rezultatele vizate ale agenţilor economici
sunt exclusiv financiare: profit, dividende, cotă de piaţă; principalul grup al căror interese
sunt urmărite fiind proprietarii sau acţionarii.
Teoria grupurilor cointeresate afirmă că veniturile urmărite trebuie definite în
funcţie de interesele tuturor grupurilor implicate sau afectate de activitatea companiei.
Dincolo de profitabilitate, se au în vedere siguranţa produselor şi serviciilor, respectarea
drepturilor omului şi a drepturilor consumatorului, modul de utilizare a resurselor naturale,
poluare şi impactul asupra comunităţii locale.
Rezultă că este necesar ca societatea, în general, şi agenţii economici, în special, să
treacă de la o contabilitate exclusiv financiară la o contabilitate socială sau ecologică. Acest
lucru va fi posibil atunci când va exista respect faţă de natură şi faţă de oameni şi când toţi
agenţii economici vor practica responsabilitatea ecologică colectivă (parte componentă a
responsabilităţii sociale colective).
Agenda de la Lisabona (2000) a stabilit ca obiectiv strategic principal ca „ Uniunea
Europeană să devină cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din
lume, capabilă de creştere economică sustenabilă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune
şi o mai mare coeziune socială”. Pentru crearea unei dinamici a dezvoltării durabile,
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adaptată la nevoile întreprinderii în contextul globalizării, la nivel european, este
recunoscută unanim necesitatea urgentării clasificării problemelor legate de conceptul de
responsabilitate socială în întreprinderi.(www.cnmp.ro)
Comisia Europeană a adus în discuţie conceptul de responsabilitate socială a
întreprinderii (IRS/ CSR) pentru prima dată în 2001, prin Carta Verde intitulată
„Promovarea unui cadru european pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor”
(COM(2001) 366).
La 2 iulie 2002 Comisia a publicat o continuare a Cărţii Verzi în forma unei Comunicări,
numită „Responsabilitate Socială Corporatistă: o contribuţie a companiei la dezvoltarea durabilă”.
În octombrie 2002 Comisia a lansat „EU Multi Stakeholder Forum on CSR”.
Recent (22 martie 2006) Comisia a publicat o nouă Comunicare cu privire la
responsabilitatea socială, intitulată „Implementarea parteneriatului pentru creştere
economică şi creare de locuri de muncă: Europa, pol de excelenţă în materie de
responsabilitate socială” (COM (2006) 136).
Comisia Europeană percepe conceptul de responsabilitate socială ca fiind parte
integrantă a competitivităţii. Astfel „iniţiativele voluntare ale întreprinderilor, luând forma
unor practici legate de responsabilitate socială, pot constitui un aport esenţial la dezvoltarea
durabilă, întărind în acelaşi timp potenţialul de inovaţie şi competitivitate al Europei”.
Responsabilitatea socială colectivă a întreprinderii presupune ca această afacere
(întreprindere) să fie condusă astfel încât să aducă o contribuţie pozitivă societăţii şi să
diminueze impactul negativ asupra persoanelor şi mediului. Aceasta poate reprezenta o
valoare adăugată atât pentru întreprindere, cât şi pentru societate.
Astfel putem delimita următoarele trăsături ale responsabilităţii sociale colective:
 implică şi aspecte de protecţie a mediului, deşi titlul sugerează doar latura
socială;
 nu este distinctă de strategia şi activitatea comercială a firmei ci, dimpotrivă,
face parte integrantă din acestea;
 are caracter pur voluntar;
 se reflectă, în fapt, în modul în care firma interacţionează cu diferiţii parteneri
interni şi externi (salariaţi, clienţi, vecini, organizaţii neguvernamentale,
autorităţi publice etc.);
 securitatea şi sănătatea în muncă (SSM) reprezintă o componentă esenţială a
CSR;
 investiţiile trebuie să se facă „la linia triplă de rentabilitate”, care derivă din
factorii folosiţi în estimarea performanţelor unei companii în cadrul dezvoltării
durabile: economice, sociale şi de mediu.(www.euroactiv.ro)
Responsabilitatea ecologică colectivă (REC) este parte componentă a responsabilităţii
sociale colective care implică aspecte de protecţie a mediului şi de etică ecologică.
Trei mari teme rezultă în distincţia viziunii pentru REC:
1) angajamentul de mediu prin care compania îmbrăţişează ideea susţinerii unui
impact net pozitiv asupra mediului şi a societăţii;
2) managementul materiei şi energiei cu care compania lucrează în cadrul limitelor
ecologice ale mediului;
3) angajamentul efectiv faţă de acţionari prin care compania va fi în totalitate
transparentă şi asumarea obligaţiei pentru o îmbunătăţire continuă.
Componentele REC sunt :
1. Obligaţia şi conştiinţa pentru mediu;
2. Angajamentul acţionarilor şi a tuturor deţinătorilor de interese;

276

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

277

3. Măsurare, raportare şi audit;
4. Transparenţă;
5. Obligaţia pentru o îmbunătăţire continuă.
Publicul din România nu conştientizează suficient, la ora actuală, importanţa
conservării mediului şi a respectării măsurilor necesare care se impun, pentru că nu asociază
binele personal cu mediul în care trăieşte. Acesta chiar dacă are acces la informaţiile de
mediu şi poate lua atitudine are un comportament pasiv.
Publicul are dreptul să fie informat despre:
–
orice este informaţie privind mediul;
–
o ameninţare iminentă asupra mediului din cauze naturale sau provocată de
activităţi umane;
–
operatorii economici care desfăşoară activităţi pe bază de
autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu, despre consecinţele acestor
activităţi şi/sau produsele lor asupra mediului.
În condiţiile în care atitudinea românilor nu se va schimba, vom asista în continuare
la o degradare a condiţiilor de mediu, indiferent de eforturile autorităţilor de a implica
resurse financiare şi umane.
În vederea protecţiei mediului se încearcă responsabilizarea agenţilor economici,
dar şi a publicului, în general, prin practicarea responsabilităţii ecologice, ca parte
componentă a responsabilităţii sociale colective.
Esenţa responsabilităţii ecologice constă nu numai în menţinerea naturii, ca mediu
util pentru continuarea activităţii vitale, dar şi în protecţia fondului genetic al populaţiei
umane, devenind astfel o importantă problemă social-politică a umanităţii.
Practicarea responsabilităţii ecologice colective este o condiţie esenţială pentru
asigurarea dezvoltării durabile. În acest context este vital pentru supravieţuirea civilizaţiei
noastre ca oamenii să conştientizeze degradarea mediului şi implicit degradarea sănătăţii
umane, identificarea cauzelor care au determinat aceste lucruri şi, nu în ultimul rând, găsirea
variantelor posibile pentru un viitor demn de om.
Pentru ca generaţiile viitoare să dispună de resursele necesare supravieţuirii trebuie
să implementăm responsabilitatea ecologică colectivă la nivelul întregii populaţii, dar mai
ales la nivelul agenţilor economici.
Necesitatea asigurării dezvoltării durabile ţine de etica întregii omeniri. „Dacă noi
nu ne gândim la generaţiile viitoare, ele nu ne vor uita niciodată” (Henrik Tikkanen).
„Testul major pentru o societate morală este tipul de lume pe care îl lasă pentru copii săi”
(Dietrich Bonhoeffer).
Relaţia dezvoltare durabilă – responsabilitate ecologică colectivă (sau de ce nu
etică) nu este suficientă pentru ca dezideratul durabilităţii că poate fi realizat, dar poate
atinge un nivel corespunzător atunci când oamenii vor trata cu respect natura.
În continuare, vom încerca să dăm câteva exemple concrete de responsabilitate
ecologică colectivă pe care le poate adopta o întreprindere agroalimentară:
 ar putea să susţină o cauză bună şi să încurajeze angajaţii să se ofere voluntari
pentru activităţi comunitare de protecţie a mediului;
 sponsorizarea unor organizaţii care promovează educaţia ecologică în
localitatea unde funcţionează agentul economic;
 reciclarea locală a deşeurilor generate de întreprinderea agroalimentară;
 încurajarea reprezentanţilor sindicali să exprime preocupările şi problemele
angajaţilor legate de etica ecologică;
 implementarea unui program de instruire privitor la sănătatea şi siguranţa
alimentară pentru toţi angajaţii;
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utilizarea apei de ploaie pentru spălarea diverselor echipamente;
asistarea şi susţinerea fermierilor locali în tehnici de agricultură durabilă,
transformându-i în proprietarii propriilor afaceri pentru îmbunătăţirea
viabilităţii pe termen lung şi reducerea migraţiei;
 formarea de parteneriate cu grupuri locale şi municipalităţi în vederea
eficientizării obţinerii şi comercializării produselor agroalimentare;
 sponsorizarea mai multor programe de instruire pentru a forma aptitudini de
agricultură durabilă în cadrul populaţiei locale;
 realizarea unei academii vocaţionale care oferă instruire agricolă şi care să
includă şi un centru de cercetare şi dezvoltare axat pe noi metode şi produse
ale agriculturii durabile;
 de asemenea, fermierul (agricultorul) va trebui să-şi asume responsabilitatea
socială în ceea ce priveşte:
• valorificarea pământului prin cultivarea lui, participând la asigurarea
securităţii alimentare;
• gestionarea durabilă a resurselor de apă;
• practicarea unor tehnologii care să nu ducă la degradarea puternică a solului;
• asigurarea lucrătorilor cu echipament de protecţie pentru administrarea
amendamentelor chimice reducând riscul îmbolnăvirilor;
• anunţarea populaţiei dacă foloseşte organisme modificate genetic.
Continuăm cu un studiu de caz care exemplifică o acţiune de responsabilitate
ecologică colectivă desfăşurată de o întreprindere alimentară.(10)
Campanie de comunicare pentru colectarea selectivă a deşeurilor în Blaj
Denumire campanie: Protejează natura Blajului. Participă la reciclare!
Iniţiator:Bergenbier (Interbrew România)
Implementat de: McCann PR / Weber Shandwick
Premise. În România problema protecţiei mediului este foarte accentuată,
neexistând un plan în acest sens. Autorităţile locale nu au dezvoltat o infrastructură care să
ofere un sistem de selecţie a resturilor menajere pe categorii de deşeuri reciclabile, deşi
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile impune acest lucru. Blajul este oraşul natal al
Bergenbier, în fapt motorul principal de creştere a companiei Interbrew.
Misiune. De aceea, Bergenbier a ales să iniţieze un proiect pilot de colectare
selectivă şi trimitere spre reciclare a deşeurilor de plastic, sticlă şi hârtie, la Blaj, încheind un
parteneriat cu Primăria Municipiului Blaj şi SC Transport Weber (compania locală de
salubritate).
Prin acest program, Blajul este primul oraş din România care implementează la
nivelul întregii comunităţi un program funcţional public-privat de colectare selectivă a
ambalajelor si de reciclare a acestora spre refolosire.
Obiective
1. Crearea unei infrastructuri şi a unei logistici de colectare selectivă în Blaj.
2. Informarea şi educarea publicului cu privire la mesajele campaniei.
3. Schimbarea comportamentală profundă a publicului, care va trebui să folosească
zi de zi de acum înainte infrastructura de colectare selectivă.
4. Colectarea unui număr de peste 3 tone de deşeuri în scopul refolosirii acestora.
Public ţintă. Decizia lansării acestui program priveşte pe fiecare din cetăţenii
Blajului, pentru ca are drept efect îmbunătăţirea modului de viaţă a celor aprox. 12.000 de
locuitori ai săi.
Mesaj raţional. Cele mai multe lucruri pe care le aruncam pot reprezenta resurse
valoroase. De aceea, termenul de „deşeuri” în multe cazuri este folosit greşit, acesta putând

278

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

279

fi înlocuit cu „materie prima”. Lucrurile de care nu mai avem nevoie ajung la gropile de gunoi
sau în incineratoare. Aceste două metode de eliminare a deşeurilor reprezintă o mare sursă de
poluare a solului, apei şi aerului. Pentru fiecare tonă de produse noi pe care le achiziţionăm, 10
tone de resurse sunt folosite pentru fabricarea acestora, precum şi o imensă cantitate de energie.
Această energie, produsă prin arderea cărbunelui, petrolului sau gazului, emite în atmosferă
dioxid de carbon, responsabil de crearea efectului de seră, care înseamnă de fapt blocarea
căldurii solare în atmosfera planetei şi deci creşterea temperaturii globale. Aceasta este
principala sursă a schimbărilor de climat, cea mai mare ameninţare pe care o întâmpină planeta
noastră, creşterea temperaturii globale fiind vinovată pentru inundaţii, secete, uragane sau
valuri uriaşe, fenomene cu care ne-am confruntat în ultimii ani.
Mesaj emoţional. Blajul, un oraş-simbol al României, va deveni un exemplu pentru
întreaga ţară prin modul în care locuitorii săi se implică în protejarea naturii sale şi a
curăţeniei, devenind, din acest punct de vedere, un oraş cu adevărat european.
Resurse. Împreună cu Primăria Blaj, s-a realizat un chestionar preliminar pe un eşantion
de 1 000 de persoane, cu următoarele rezultate, care demonstrează clar oportunitatea proiectului:
1.
Consideraţi că Blajul este un oraş curat?
a) da
329
b) nu, cred că Blajul poate fi un mult mai curat
612
2.
Credeţi că dumneavoastră puteţi să schimbaţi ceva astfel încât Blajul să
devină mai curat şi mai nepoluat?
a) da, depinde de mine dacă las curat sau nu în urma mea
724
b) nu, orice aş face, nu se va observa nicio diferenţă
217
3.
Dacă ar sta în puterea dumneavoastră, v-aţi implica în păstrarea curăţeniei
Blajului?
a) da, pentru că mă consider un locuitor demn al acestui oraş
861
b) nu, curăţenia oraşului îmi este total indiferentă
80
4.
Cunoaşteţi faptul că în alte ţări gunoaiele menajere se aruncă selectiv,
pentru hârtie, sticlă şi plastic, de exemplu?
a) da, îmi este cunoscut acest fapt
857
b) nu, acum aflu pentru prima dată
84
5.
Credeţi că un astfel de sistem de colectare selectivă a gunoiului ar fi de
ajutor pentru păstrarea curăţeniei şi protejarea naturii Blajului?
a) da, am putea păstra oraşul mai curat, am scădea poluarea şi am putea
869
recicla cantitatea de astfel de deşeuri pe care reuşim să le recuperăm
b) nu cred
72
6.
Cunoaşteţi faptul că odată cu intrarea în Uniunea Europeană standardele de
protejare a naturii vor fi mult mai înalte, iar colectarea selectivă a gunoiului
va fi, cel mai probabil obligatoriu?
a) da, îmi este cunoscut acest fapt
838
b) nu, acum aflu pentru prima dată
103
7.
Dacă aţi avea pubele/containere diferite pentru hârtie, plastic şi sticlă, aţi fi
interesat să strângeţi gunoiul pe aceste categorii şi să-l aruncaţi doar în
pubelele/containerele amenajate?
a) da, cred că este o iniţiativă bună, pe care aş respecta-o
877
b) nu mă interesează, aş arunca gunoiul ca până acum
64
8.
Consideraţi că este important ca elevii să înveţe despre protejarea naturii?
a) da, este important ca protejarea naturii să facă parte din educaţia tinerilor
888
b) nu, nu ar fi nici un avantaj pentru nimeni
53

279

280

România în UE. Calitatea integrării. Creştere. Competenţă. Ocupare

Logistica. 1 mai 2006: Bergenbier dotează Primăria Blaj cu un număr de 15
containere de reciclare, amplasate câte trei în locaţii cheie: 5 pentru plastic /PET, 5 pentru
sticlă, 5 pentru hârtie/carton. Săptămânal, sau de cate ori este nevoie, compania locală de
salubritate SC Transport Weber, colectează deşeurile si le trimite spre revalorificare în
centre speciale pentru fiecare tip de deşeu în parte.
Comunicare. Întrucât acest proiect implica modificarea comportamentului social
pentru a-şi asigura succesul, campania de comunicarea se desfăşoară în mod integrat,
folosindu-se mai multe mijloace de comunicare pentru a susţine demersul de relaţii publice.
Toate acestea au drept scop implicarea populaţiei Blajului în campanie, astfel încât populaţia
să identifice punctul de colectare selectivă cel mai apropiat de casă şi să arunce periodic
ambalajele din plastic, sticlă şi hârtie în fiecare din cele trei containere special amenajate.
Rezultate
 Campania s-a bucurat de succes încă din primul moment, locuitorii Blajului
aderând la acest program
 Destinaţia fiecărei pubele a fost respectată într-un procent foarte ridicat, ceea
ce demonstrează ca oamenii s-au implicat şi au colectat separat deşeurile
pentru ca apoi sa le arunce în containerele speciale
 Aproximativ 20 tone de deşeuri colectate şi valorificate au fost strânse din luna
iunie până la sfârşitul lui septembrie
 Acest lucru a determinat extinderea proiectului înainte de termenul proiectat,
prin dublarea numărului de containere de reciclare, fapt realizat printr-un aport
egal al partenerilor: Bergenbier, Primăria Blaj, SC Transport Weber.
Societatea modernă, confruntându-se cu propriile limite ale dezvoltării, necesită găsirea
mecanismelor eficiente de implementare a principiilor dezvoltării durabile. În acest sens, formarea
responsabilităţii ecologice se prefigurează a fi drept unul din factorii esenţiali.
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ELEMENTE DEFINITORII ALE POLITICII
AGRICOLE COMUNE ÎN PERIOADA 2007 – 2013.
CONSECINŢE PENTRU ROMÂNIA


Tiberiu Cristian AVRĂMESCU
Lector universitar doctor
Universitatea din Piteşti
Rezumat. Lucrarea prezintă modificările în ceea ce priveşte elementele definitorii
ale Politicii Agricole Comune pentru perioada 2007 – 2013, axându-se pe prezentarea
fondurilor înfiinţate pentru a atinge obiectivele acestei politici a Uniunii Europene şi pe
măsurile care intră sub incidenţa sa. Lucrarea încearcă să prezinte principalele aspecte ale
reformei Politicii Agricole Comune şi să identifice consecinţele acesteia asupra agriculturii
României şi implicaţiile sale la nivelul satului românesc, care va suferi în perioada
următoare, cu siguranţă, un amplu proces de restructurare. Deşi nu neglijează pilonul 1 al
Politicii Agricole Comune, lucrarea acordă o importanţă deosebită pilonului 2 –
dezvoltarea rurală, având în vedere că în prezent, la nivelul Uniunii Europene, asistăm la
întărirea politicii de dezvoltare rurală, care va primi fonduri mai mari, în scopul dezvoltării
armonioase a spaţiului rural şi pentru a sprijini fermierii să îndeplinească standarde noi de
mediu şi calitate.
Cuvinte-cheie: dezvoltare rurală; politică agricolă; integrare.
Coduri REL: 15E, 20I


Politica agricolă comună vizează dezvoltarea agriculturii fiecărei ţări membre a Uniunii
Europene prin eforturi comune. Aceasta cuprinde obiectivele şi căile de acţiune referitoare la
producţia şi oferta agroalimentară, veniturile agricultorilor, preţurile agricole, formarea
profesională şi ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea rurală şi protecţia mediului natural.
Pentru perioada 2007 – 2013, funcţionează două fonduri. Acesta este rezultatul
reformării Politicii Agricole Comune. Obiectivul general al acestei reforme este asigurarea
unui mai bun echilibru în susţinerea şi întărirea mediului rural prin transferarea unor fonduri
din pilonul 1 al PAC - Agricultura în pilonul 2 – Dezvoltare rurală, prin introducerea unui
sistem de modulare pe ansamblul UE şi prin extinderea sferei de acţiune a instrumentelor
actuale de dezvoltare rurală. Această reformă va schimba complet modul în care Uniunea
Europeană sprijină sectorul agricol. Politica Agricolă Comună va fi direcţionată spre
interesele consumatorilor şi a contribuabililor, astfel încât fermierii vor avea libertatea de a
produce ceea ce se cere pe piaţă.
Pentru a atinge obiectivele politicii agricole comune şi pentru a finanţa diversele
măsuri care intră sub incidenţa sa, inclusiv dezvoltarea rurală, s-au instituit următoarele
fonduri:
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR).
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Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) finanţează măsuri de organizare comună a
pieţelor şi de susţinere a preţurilor produselor agricole, acoperind următoarele cheltuieli care
vor fi efectuate conform legislaţiei comunitare:
– restituiri la export pentru produsele agricole către ţările terţe;
– măsurile de intervenţie pentru reglarea pieţelor agricole;
– plăţile directe către fermieri în conformitate cu politica agricolă comună;
– contribuţia financiară a comunităţii la măsurile de informare şi promovare a
produselor agricole pe piaţa internă a comunităţii şi în ţările terţe.
– contribuţia financiară a comunităţii la măsuri veterinare specifice, măsuri de
inspecţie veterinară, măsuri de inspecţie pentru alimente şi hrana animalelor,
eradicarea bolilor la animale, programe de control (măsuri veterinare) şi măsuri
fitosanitare;
– promovarea produselor agricole, fie direct de către comisie, fie prin intermediul
organizaţiilor internaţionale;
– înfiinţarea şi susţinerea sistemelor informatice de contabilitate pentru
agricultură;
– sistemele de supraveghere agricolă, inclusiv anchetele privind structura
exploataţiilor agricole.
Majoritatea ajutoarelor pentru diferitele sectoare finanţate prin Fondul European de
Garantare Agricolă au fost alocate către noul sistem de plăţi directe. Aceste plăţi directe
reprezintă rezultatul reformei politicii agricole din anul 2003, atunci când a fost eliminată
legătura dintre ajutoare şi producţie. Obiectivul principal al plăţii unice este de a garanta
agricultorilor o mai mare stabilitate a veniturilor. Aceştia pot hotărî ceea ce doresc să
producă, ştiind că li se garantează aceeaşi valoare a ajutorului, indiferent de ceea ce produc,
şi astfel îşi pot adapta oferta în funcţie de cerere. Pe lângă plata unică, agricultorii pot
beneficia de alte sisteme de sprijin speciale, asociate suprafeţei cultivate sau producţiei.
Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) este acţiunea
complementară destinată politicii agricole comune a Uniunii Europene. Este destinat
îmbunătăţirii eficienţei structurilor de producţie, procesare şi marketing al produselor
agricole şi forestiere şi dezvoltării potenţialului local în zonele rurale. FEADR contribuie la
promovarea unei dezvoltări rurale durabile în întreaga Comunitate, venind în completarea
politicilor de piaţă şi de sustinere a veniturilor aplicate în cadrul politicii agricole comune, al
politicii de coeziune şi al politicii comune în domeniul pescuitului.
Importanţa acordată acestui fond pleacă de la premisa că o politică de dezvoltare
rurală trebuie să însotească şi să completeze politicile de sprijin ale pieţei şi al veniturilor
aplicate în cadrul politicii agricole comune şi să contribuie, astfel, la realizarea obiectivelor
acestei politici.
Sprijinul în favoarea dezvoltării rurale contribuie la finanţarea acţiunilor derulate
prin intermediul următoarelor axe prioritare:
Axa prioritară 1: Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi silvic
(45% din totalul fondurilor alocate)
Ajutorul în favoarea competitivităţii sectoarelor agricol şi silvic se referă la:
- acţiuni de pregătire profesională şi informare, incluzând difuzarea de
cunoştinţe ştiinţifice şi practici inovatoare persoanelor agrenate în sectoarele agricol,
alimentar şi silvic ;
- stabilirea fermierilor tineri în mediul rural: se poate acorda un ajutor financiar
persoanelor în vârstă de cel mult 40 de ani şi se instalează pentru prima dată într-o
exploataţie agricolă ca şef de exploataţie, deţin competenţe şi calificări profesionale
suficiente şi prezintă un plan de dezvoltare pentru activităţilor lor agricole;

282

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

283

- pensionarea anticipată a fermierilor şi lucrătorilor agricoli: se poate acorda un
ajutor financiar agricultorilor în vârstă de cel puţin 55 de ani care decide să-şi înceteze
activitatea agricolă, în scopul de a ceda exploataţia lor altor agricultori; de asemenea de
sprijin pot beneficia lucrătorii din agricultură în vârstă de cel puţin 55 de ani care decid să
înceteze definitiv orice activitate agricolă;
- utilizarea serviciilor de consultanţă de către fermieri şi silvicultori: se poate
acorda sprijin financiar pentru a permite agricultorilor şi silvicultorilor să facă faţă
cheltuielilor rezultate din utilizarea serviciilor de consiliere pentru ameliorarea nivelului
global de performanţă al exploataţiilor lor;
- înfiinţarea serviciilor de gestionare, de înlocuire şi de consiliere: se poate acorda
ajutor financiar pentru a acoperi cheltuielile rezultate din înfiinţarea serviciilor de sprijin
pentru gestionarea agricolă, de înlocuire în exploataţie şi de consiliere agricolă, precum şi a
serviciilor de consiliere în sectorul forestier;
- modernizarea exploataţiilor agricole: se poate acorda ajutor financiar pentru
investiţiile care conduc la ameliorarea nivelului global de performanţă al exploataţiei şi
respectă standardele comunitare aplicabile investiţiei în cauză;
- creşterea valorii economice a pădurilor: se poate acorda sprijin financiar pentru
pădurile care aparţin unor proprietari privaţi, asociaţiilor de proprietari sau unor
municipalităţi;
- creşterea valorii adăugate pentru produsele agricole şi forestiere: poate fi
acordat sprijin financiar pentru investiţiile care ameliorează nivelul global de performanţă al
întreprinderilor;
- îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii aferente sectorului agricol şi silvic:
poate fi acordat pentru a ameliora calitatea producţiei şi a produselor agricole prin
îmbunătăţirea accesului la suprafeţele agricole şi la suprafeţele împădurite, comasarea şi
ameliorarea terenurilor, furnizarea de energie şi gestionarea apelor;
- respectarea standardelor bazate pe legislaţia comunitară: se poate acorda sprijin
financiar pentru a acoperi o parte din cheltuielile efectuate şi din pierderile de venituri suportate de
agricultorii care trebuie să aplice standarde în domeniul protecţiei mediului, al sănătăţii publice, al
sănătăţii plantelor, al bunăstării animelelor şi al securităţii la locul de muncă;
- participarea agricultorilor la sisteme de calitate alimentară: se poate acorda un
stimulent financiar anual pe o perioadă de maximum 5 ani pentru implementarea sistemelor
comunitare de calitate alimentară sau celor care sunt recunoscute de statele membre;
- sprijinirea exploataţiilor agricole de subzistenţă: se poate acorda ajutor financiar
pentru exploataţiile agricole a căror producţie este destinată consumului propriu şi care
comercializează o parte din producţia proprie;
- sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători: poate fi acordat sprijin financiar
pentru a facilita înfiinţarea şi funcţionarea administrativă a grupurilor de producători create
pentru adaptarea producţiei la exigenţele pieţei, asigurarea unei comercializării comune a
produselor pe piaţă, stabilirea unor norme comune în ceea ce priveşte informarea asupra
producţiei.
Axa prioritară 2: Ameliorarea mediului şi a spaţiului rural
Ajutorul prevăzut pentru ameliorarea mediului şi spaţiului rural se referă la:
- măsuri axate pe utilizarea durabilă a terenurilor agricole, graţie plăţilor
destinate agricultorilor defavorizaţi de condiţiile naturale, plătilor pentru agromediu,
bunăstarea animalelor şi pentru unele investiţii neproductive;
- măsuri axate pe utilizarea durabilă a terenurilor forestiere, graţie ajutoarelor
pentru prima împădurire a terenurilor agricole, prima instalare a sistemelor agroforestiere pe
terenuri agricole, prima împădurire a terenurilor neagricole, pentru silvomediu, pentru
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reconstruirea potenţialului forestier şi adoptarea unor măsuri de protecţie, pentru unele
investiţii neproductive.
Axa prioritară 3: Calitatea vieţii în mediul rural şi diversificarea economiei
rurale
Ajutorul prevăzut de această axă se referă la:
diversificarea activităţilor neagricole: se poate acorda sprijin financiar unui
membru al unei gospodării agricole care desfăşoară şi alte activităţi
sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor: ajutorul vizează
microîntreprinderile şi are ca scop promovarea spiritului întreprinzător ;
încurajarea activităţilor turistice: poate fi acordat sprijin financiar pentru
înfiinţarea unor centre de informare, semnalizarea siturilor turistice, realizarea unor
infrastructuri de recreere şi a unor spaţii de cazare de capacitate mică, dezvoltarea şi
comercializarea serviciilor turistice aferente turismului rural;
servicii de bază pentru economia şi populaţia rurală: ajutorul are ca obiect
înfiinţarea de servicii de bază, inclusiv activităţi culturale şi de recreere pentru o comună sau
o asociaţie de comune, precum şi infrastructura de mici dimensiuni aferente acestora;
conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului rural: poate fi acordat
sprijin financiar pentru protecţia unor zone de mare valoare naturală, acţiunile de
sensibilizare ecologică şi investiţiile aferente întreţinerii, restaurării şi punerii în valoare a
patrimoniului natural şi dezvoltării zonelor de mare valoare naturală;
dobândirea de competenţe şi punere în aplicare: sprijinul are ca obiect
realizarea unor studii asupra regiunii în cauză, a unor acţiuni de informare privind regiunea
şi strategia de locală de dezvoltare, formarea persoanelor care participă la elaborarea şi la
punerea în aplicare a unei strategii locale de dezvoltare, punerea în aplicare, în parteneriate
public-private, a strategiei de dezvoltare.
Axa prioritară 4: Programul Leader
Din 1991 până în 2006, Leader I, Leader II şi Leader+ au fost concepute pentru
sprijinirea apariţiei şi testării de noi abordări pentru dezvoltarea integrată şi durabilă,
completarea şi revigorarea politicii de dezvoltare rurală în Comunitate. Specialiştii Uniunii
Europene au considerat că iniţiativa Leader a atins un nivel de maturitate ce permite
autorităţilor competente şi grupurilor de acţiune locală din statele membre să permită
implementarea abordării Leader pe plan extins în cadrul programelor naţionale de dezvoltare
rurală. Din acest motiv există o a patra axă denumită axa Leader.
Sprijinul acordat prin axa Leader oferă posibilitatea, în contextul elaborării
strategiilor de dezvoltare locală pe baza nevoilor locale şi a punctelor forte, de a combina
toate cele trei obiective - competitivitate, mediu şi calitatea vieţii şi diversificarea economiei
rurale. Abordările integrate ce implică fermieri, silvicultori şi alţi actori din spaţiul rural pot
proteja şi îmbunătăţi patrimoniul local natural şi cultural, creşterea conştientizării asupra
mediului, stimularea investiţiilor şi promovarea serviciilor de specialitate, turism şi resurse
regenerabile pentru energie.
Pot fi distinse trei obiective principale pe care le poate îndeplini axa Leader,
importanţa acordată acestor trei aspecte de către fiecare stat membru poate afecta atât
strategia, cât şi managementul axei Leader:
stimularea dezvoltării locale endogene: prin intermediul axei Leader pot fi
mobilizate mai multe resurse locale pentru dezvoltare. Acest lucru are loc deoarece actorii
locali au o mai bună înţelegere a oportunităţii mobilizării resurselor disponibile şi au tot
interesul de a se angaja în proiecte;
creşterea capacităţii organizaţionale a comunităţilor rurale (guvernanţa): prin
intermediul axei Leader grupurile de acţiune locală pot juca un rol important în reunirea
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tuturor organizaţiilor publice, private şi ale societăţii civile care îşi desfăşoară activitatea
într-un teritoriu dat şi care să acţioneze pentru realizarea unui obiectiv comun;
- stimularea inovării în zonele rurale: Leader poate juca un rol important în
stimularea unor abordări noi şi inovative pentru dezvoltarea zonelor rurale. Axa Leader
oferă o flexibilitate ridicată şi o mare libertate pentru factorii de decizie de la nivel local în
alegerea acţiunilor pe care să le sprijine.
Pentru producătorii agricoli români, integrarea în Uniunea Europeană înseamnă
deschiderea unei vaste pieţe de produse agroalimentare, caracterizată printr-un mare
potenţial de absorbţie, putere de cumpărare ridicată şi stabilitate a preţurilor. Totodată, pe
această piaţă, concurenţa este extrem de dură, astfel că producătorii agricoli români se vor
confrunta cu exponenţii unei agriculturi performante din punct de vedere al dotării cu factori
de producţie, al eficacităţii alocării resurselor şi al funcţionării pieţelor specifice.
Problema este că performanţele economice actuale ale producătorilor agricoli din
România sunt modeste. Ei sunt net dezavantajaţi faţă de concurenţii lor din ţările Uniunii
Europene, chiar faţă de statele vecine, multe dintre ele aflate într-o fază mai avansată de
aderare la piaţa unică europeană.
Ce este de făcut? Cum pot profita producătorii agricoli români de pe urma statutului
de care beneficiază România, de stat membru al Uniunii Europene ?
Odată cu primirea statutului de stat membru al Uniunii Europene, fermierii românii
au acces la sprijinul acordat prin plăţi directe şi la sprijinul acordat pieţelor. Schema de plată
unică pe suprafată constă în plata unei sume uniforme la hectar plătibilă o singură dată pe
an, decuplată total de producţie. Fermierii români pot fi eligibili pentru plăţi acordate pe
suprafaţă dacă utilizează o suprafaţă agricolă care este întreţinută în bune condiţii agricole şi
de mediu, iar suprafaţa fermei este de cel puţin 1 hectar şi compusă din parcele agricole de
cel puţin 0,3 hectare, exceptând viile, livezile, hameiul, pepinierele pomicole şi viticole,
arbuştii fructiferi, care pot avea suprafaţa minimă eligibilă de 0,1 hectare. Nu trebuie să
uităm că, potrivit reglementărilor comunitare, schema de plată unică pe suprafaţă se poate
aplica timp de trei ani după aderare, perioadă în care România trebuie să-şi perfecţioneze
sistemul de administrare şi control, necesar administrării schemei unice de plată. La sfârşitul
celor trei ani, Comisia Europeană va evalua stadiul implementării acestei scheme de sprijin
şi va decide dacă această forma va continua (maximum două prelungiri a câte un an fiecare)
sau dacă se va trece la schema unică de plată.
Conform prevederilor privind implementarea schemei unice pe fermă, exploataţiile
agricole care nu dispun de teren agricol nu vor beneficia de plăţi directe. Totuşi cred că
sectorul zootehnic va avea beneficii indirecte odată cu aderarea la Uniunea Europeană,
datorită costului redus al nutreţurilor (în special cerealele) şi preţurilor mai ridicate ale
produselor lactate.
Conform reglementărilor Uniunii Europene pentru aplicarea Politicii Agricole
Comune, României, ca şi celorlalte state membre, i se va acorda din bugetul comunitar 25%
din valoarea plăţilor directe alocate în Comunitate, în 2008 – 30%, în 2009 – 35%, în 2010 –
40%, şi apoi o creştere anuală de 10% până la atingerea valorii de 100% din sprijinul UE-15.
Pe lângă schema de plată unică pe suprafată, schemele de plăţi directe mai includ:
plăţi naţionale directe complementare, care reprezintă plăţi ce suplimentează
de la bugetul naţional, pe cele primite prin schema unică de plată pe suprafaţă, din fondurile
Uniunii Europene;
- plăţi compensatorii pentru fermierii din zonele cu handicap natural, care constă
în efectuarea de plăţi compensatorii pentru handicap natural în zonele de munte, măsura
contribuind la ocrotirea zonelor rurale, la promovarea şi susţinerea sistemelor agricole
durabile, la menţinerea unei populaţi active în arealele montane;
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- schema de plată pentru culturi energetice, care presupune acordarea unei sume
unitare pe suprafaţă, pentru culturile energetice (rapită, floarea soarelui, soia, porumb), cu
condiţia existenţei unui contract încheiat între fermier un şi procesator;
- schema de plată separată pentru zahăr, care constă în acordarea unei sume pe
suprafaţă pentru cultura de sfeclă de zahăr destinată producţiei de zahăr şi izoglucoză, cu
condiţia existenţei unui contract de livrare a producţiei de zahăr cu o unitate procesatoare.
Sigur că plăţile directe vor determina o creştere, încă din primul an de după aderare,
a veniturilor fermierilor, dar efectele susţinerii for fi foarte diferite în raport cu mărimea
fermei, fiind favorizate în acest sens fermele mici (sub 5 hectare) şi fermele mari (peste 100
hectare). Însă aceste scheme de susţinere directă nu pot înlocui nevoia de creştere a
productivităţii şi de îmbunătăţire a competitivităţii agriculturii româneşti. Relansarea
agriculturii româneşti se poate face numai pe baza creşterii eficienţei utilizării factorilor de
producţie şi implicit a competitivităţii. Însă, este posibil ca aplicarea schemelor de plăţi
directe să încetinească procesul de restructurare şi comasare a fermelor, nestimulându-i pe
fermierii bătrâni să vândă sau să arendeze terenurile agricole unor fermieri mai tineri şi mai
interesaţi de creşterea eficienţei agricole. Este deci posibil ca mica fermă de subzistenţă să
aibă viitor în România, cel puţin pe temen mediu, şi aceasta mai puţin din considerente
economice şi mai mult din considerente sociale. Aceste ferme de subzistenţă şi semisubzistenţă nu generează venituri care să fie investite, sunt lipsite de mijloace de producţie şi
resurse băneşti, ceea ce le face vulnerabile la presiunile pieţei. Lipsa posibilităţilor de
capitalizare, productivitatea scăzută, vârsta înaintată a majorităţii proprietarilor explică, în
parte, practicarea strategiilor de supravieţuire, fără preocupări majore privind dezvoltarea
exploataţiei în viitor. Pnetru acest grup de exploataţii este necesară implementarea unor
măsuri din pilonul 2 al Politicii Agricole Comune.
Deci, răspunsul la întrebarea cum realizăm eficientizarea agriculturii româneşti ar
putea veni nu de la pilonul 1 al Politicii Agricole Comune, ci de la pilonul 2, cel al
dezvoltării rurale. Am prezentat mai sus măsurile ce pot fi finanţate prin cele patru axe ale
Fondului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) şi care pot contribui,
printre altele, la realizarea ajustării sectoriale şi comasarea fermelor, diverisficarea
ocupaţională, investiţii în ferme etc. De aceea, una dintre provocările cu care se confruntă
România este absorbţia fondurilor comunitare destinate dezvoltării rurale.
Reforma politicii agricole comune din iunie 2003 şi aprilie 2004 a introdus
schimbări majore, care ar putea avea consecinţe semnificative asupra economiei rurale
româneşti, în ceea ce priveşte modelele de producţie agricolă, metodele de gestionare a
terenurilor şi de ocupare a forţei de muncă, precum şi, într-un sens mai larg, asupra
condiţiilor socioeconomice din zonele rurale. Din acest motiv, politica de dezvoltare rurală a
devenit din ce în ce mai importantă, Uniunea Europeană alocând sume semnificative în acest
scop. Această reformă poate reprezenta şansa satului românesc de a deveni locuri atractive
pentru investiţii, muncă şi viaţă.
Am prezentat mai sus axele şi măsurile finanţate prin intermediul Fondului
European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR). Mă voi limita la prezentarea,
în continuare a principalelor măsuri destinate dezvoltării rurale, încercând să identific
impactul acestora asupra agriculturii româneşti şi asupra mediului rural. România a ales
pentru Axa 1, zece măsuri, pentru axa 2, patru măsuri, şi pentru axa 3, cinci măsuri. Din
totalul fondurilor FEADR de 8,022 miliarde euro pentru perioada 2007 – 2013, România va
utiliza 20% pentru plăţile directe, iar restul de 7,5 miliarde vor fi alocaţi dezvoltării rurale,
45% pentru axa 1, 25% pentru axa 2, 30% pentru axa 3.
O primă măsură finanţată prin FEADR este formarea profesională, informarea şi
difuzarea de cunoştinţe (axa 1). Nivelul de educaţie al populaţiei rurale, deşi în uşoară
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creştere, continuă să fie extrem de scăzut. Necesitatea activităţilor de formare profesională
apare în contextul legat de creşterea competitivităţii şi diversificării produselor şi
activităţilor din agricultură şi silvicultură, a restructurării şi modernizării sectorului agricol şi
forestier, a sectoarelor de procesare şi comercializare pentru produsele agricole şi forestiere,
încurajării afacerilor orientate către piaţă, a cerinţelor privind dezvoltarea durabilă şi
protecţia mediului. Prin urmare, este necesar ca activităţile de formare profesională,
informare şi difuzare a cunoştinţelor să fie extinse la toate persoanele implicate în domenii
care au legătură cu agricultura, industria alimentară şi silvicultura. Ajutorul public (80%
contribuţie comunitară şi 20% contribuţie naţională) acordat în cadrul acestei măsuri este de
100% din totalul cheltuielilor eligibile şi se ridică la 119.019.347 euro.
O altă măsură cu efecte ce vizează restructurarea exploataţiilor agricole şi adaptarea
structurală a agriculturii româneşti la modelul european o reprezintă promovarea instalării
fermierilor tineri (axa 1). Este cert că actuala structură de vârstă a fermierilor din România
necesită o îmbunătăţire considerabilă, aproape jumătate dintre fermieri având vârsta de peste
65 de ani. Tinerii fermieri reprezintă un punct forte pentru viitorul agriculturii, pentru
perioada de adaptare la noile condiţii de după integrare, aceştia fiind mai dinamici şi dispuşi
spre inovare, diversificare şi asumarea de riscuri în realizarea unor asemenea acţiuni. Însă,
tinerii fermieri trebuie sprijiniţi pentru a fi determinaţi să rămână sau să se stabilească în
mediul rural şi a înfiinţa ferme productive competitive. Alocarea financiară a acestei măsuri
pentru perioada 2007 – 2013 este de 317.384.926 euro, contribuţia naţională fiind de 20%,
iar cea comunitară, prin FEADR, de 80%.
Este cert că nivelul de dotare al agriculturii României este insuficient, nu este
adaptat condiţiilor de producţie. Mai mult, capitalul fizic încă se caracterizează printr-un
grad ridicat de uzură, atât fizică, cât şi morală. Se impune deci accelerarea şi modernizarea
exploataţiilor agricole (axa 1), având în vedere importanţa economică, ecologică şi socială a
acestora, pentru asigurarea dezvoltării unei agriculturi competitive şi durabile. În cadrul
acestei măsuri sunt sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi echipamente
performante, precum şi investiţiile privind adaptarea construcţiilor agricole pentru
respectarea standardelor comunitare şi creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole.
Sprijinul public acordat în cadrul acestei măsuri va fi cuprins între 40% şi 75% din valoarea
eligibilă a proiectului, diferenţiat în funcţie de perioadă şi de tipul investiţiei. Alocarea
financiară a măsurii pentru perioada 2007 – 2013 este de 1.318.156.777 euro, contribuţia
publică fiind de 674.442.968 euro (contribuţia publică naţională fiind de 20%, iar contribuţia
comunitară, prin FEADR, fiind de 80%).
O altă măsură care beneficiază de sprijin financiar se intitulează creşterea valorii
adăugate a produselor agricole şi forestiere (axa 1). Pentru sectorul primar de producţie,
industria alimentară reprezintă o oportunitate pentru asigurarea unei pieţe de desfacere
sigure, sectorul de procesare agroalimentar joacă un rol foarte important nu numai pentru
crearea de noi oportunităţi pentru ocuparea forţei de muncă, dar şi în nutriţie şi sănătate
publică. De asemenea, numeroase comunităţi rurale din zonele cu păduri depind de
procesarea produselor forestiere. Sprijinul acordat acestei măsuri va contribui la creşterea
competitivităţii întreprinderilor de procesare agroalimentare şi forestiere prin îmbunătăţirea
performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor
agricole şi forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a factorilor de
producţie. Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007 – 2013 se ridică la
2.589.772.836 euro, din care contribuţie publică de 1.071.174.126 euro (80% contribuţie
naţională, 20% contribuţie comunitară).
În România, ca urmare a retrocedării terenurilor, majoritatea fermelor individuale
se caracterizează printr-o putere economică redusă şi orientare spre consum prin producţia
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proprie, având mai mult un caracter de subzistenţă. Orientarea acestor ferme către piaţă
necesită schimbarea sistemului de producţie şi implicit cheltuieli financiare suplimentare pe
care fermierii nu şi le pot permite. De aceea măsura ce vizează sprijinirea fermelor agricole
de semisubzistenţă (axa 1) este salutară. Această măsură urmăreşte creşterea competitivităţii
exploataţiilor agricole în curs de restructurare, având în vedere că sectorul agricol şi
economia rurală sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice, prin utilizarea durabilă a
factorilor de producţie, îmbunătăţirea managementului prin diversificarea producţiei agricole
şi introducerea de tehnologii performante adaptate condiţiilor locale. Pentru această măsură
este alocată în ciclul de programare 2007 – 2013 suma de 595.096.737 euro (20%
contribuţie naţională, 80% contribuţie FEADR).
Prin intermediul fondurilor comunitare poate fi sprijinită financiar utilizarea
terenurilor agricole situate în zone unde producţia agricolă este mai redusă calitativ şi
cantitativ din cauza unor condiţii natuale improprii. De aceea sprijinul financiar acordat
fermelor din zona montană defavorizată (axa 2) şi sprijinul pentru zonele defavorizate –
altele decât zona montană (axa 2) compensează diferenţele de venituri şi costuri faţă de
condiţiile naturale prezente în alte zone şi contribuie la utilizarea continuă a terenurilor
agricole, menţinându-se astfel viabilitatea spaţiului rural şi menţinerea activităţilor agricole
durabile. Sprijinul se acordă sub forma unei plăţi anuale fixe pe hectar de teren agricol
utilizat, situat în cadrul zonelor defavorizate.
O altă măsură cade sub incidenţa sprijinului comunitar o reprezintă plăţile pentru
agromediu (axa 2). Instrumentele de agromediu sunt necesare pentru a sprijini dezvoltarea
durabilă a zonelor rurale şi pentru a răspunde cererii din ce în ce mai mare a societăţii pentru
servicii de mediu. Plăţile acordate prin această măsură trebuie să încurajeze fermierii să
introducă metode de producţie care să protejeze şi să îmbunătăţească mediul, peisajul,
resursele naturale, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a spaţiului rural. Finanţarea se
realizează integral din fonduri publice, astfel: 82% prin FEADR şi 18% contribuţia
naţională.
România dispune de un potenţial mare de împădurire, de aceea măsura care vizează
prima împădurire a terenurilor agricole (axa 2) este foarte importantă, având în vedere
contribuţia pădurii la protecţia mediului înconjurător, prevenirea dezastrelor naturale,
atenuarea schimbărilor climatice, creşterea biodiversităţii şi îmbunătăţirea calităţii aerului.
Alocarea financiară propusă pentru această măsură este de 305.778.450 euro, din care
cheltuială publică 229.341.337 euro. Sprijinul public în cadrul acestei măsuri nu va depăşi
70% din totalul cheltuielilor eligibile, cu precizarea că în zonele defavorizate şi în siturile
Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 80% din totalul cheltuielilor eligibile.
Promovarea unei dezvoltări echilibrate în vederea realizării unei coeziuni
economice şi sociale impune acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării zonelor rurale. În
prezent, în România, funcţiile economice ale acestor zone sunt în cea mai mare parte
dependente de cele agricole, înregistrându-se astfel un grad mare de ocupare în agricultură,
fenomen ce impune necesitatea obţinerii unor venituri suplimentare din activităţi nonagricole şi reorientarea forţei de muncă rezultată în urma restructurării sectorului agricol
către activităţile nonagricole. Astfel că măsura sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de
microîntreprinderi (axa 3) vizează dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea
activităţilor nonagricole în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor
adiţionale. Aceasta va contribui la stabilitatea echilibrului teritorial, atât din punct de vedere
economic, cât şi social. Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007 – 2013 este de
547.790.001 euro, din care contribuţie publică 383.453.001 euro (contribuţia publică
naţională – 80%, contribuţia comunitară prin FEADR – 80%).

288

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

289

Tot prin axa 3 este finanţată măsura încurajarea activităţilor turistice. Turismul
reprezintă o activitate alternativă pentru mediul rural, dar este necesară susţinerea
infrastructurii şi a serviciilor turistice, care în prezent nu corespunde pe deplin exigenţelor
turiştilor. Dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale va contribui la creşterea
numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii
spaţiului rural. Pachetul financiar pentru această măsură se ridică la 837.316.726 euro, din
care contribuţie publică 544.255.872 euro (contribuţia publică naţională – 80%, contribuţia
comunitară – 80%).
Dezvoltarea economică şi socială a spaţiului rural este indispensabil legată de
existenţa unei infrastructuri rurale şi a serviciilor de bază. Aşa se explică existenţa măsurii
renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii culturale (axa 3). Renovarea şi
dezvoltarea satelor reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii şi sporirea
atractivităţii zonelor rurale. Calitatea infrastructurii fizice rurale de bază poate avea un
impact major, asigurând dezvoltarea spaţiului rural, în special prin facilitatea şi încurajarea
activităţilor economice. De asemenea, satele româneşti reprezintă importante centre ale
moştenirii culturale, aceasta contribuind la creşterea atractivităţii modului de viaţă de la sate
şi ajută la păstrarea identităţii locale. Prin intermediul acestei măsuri se doreşte realizarea
unei dezvoltări durabile a spaţiului rural. Pentru această măsură vor fi alocaţi pentru actualul
ciclu de programare 1.579.313.915 euro, din care fonduri publice 1.546.181.455 (contribuţia
publică naţională – 80%, contribuţia comunitară prin FEADR – 80%).
Din cele prezentate, este evident că spaţiul rural românesc se confruntă cu o serie
de carenţe, acestea reprezentând şi motivul pentru disparităţile dintre mediul rural şi cel
urban. Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi
implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca
punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenialul endogen. În acest scop a fost
iniţiată cea de-a patra axă – LEADER, care are o importanţă deosebită, întrucât va contribui
prin prisma specificului ei la dezvoltarea echilibrată a teritoriilor rurale şi la accelerarea
evoluţiei structurale. Abordarea LEADER va duce la îmbunătăţirea guvernaţei locale şi la
promovarea potenţialului endogen al teritoriilor, la consolidarea coerenţei teritoriale şi
implementarea de acţiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea şi dezvoltarea econimiei
rurale, în folosul comunităţilor rurale, dând totodată posibilitatea actorilor din spaţiul rural,
reprezentanţi ai diverselor domenii de acticvitate, să conlucreze în folosul comunităţilor
locale. Pentru axa LEADER vor fi alocaţi 279.194.082 euro pentru perioada 2007 – 2013,
din care contribuţie privată 235.074.871 euro.
Dezvoltarea rurală şi problemele specifice sectorului agricol au constituit şi vor
constitui în continuare probleme dificile şi costisitoare pentru România. Trebuie să precizez
că ţara noastră trebuie să aibă ca obiectiv depăşirea unui dublu decalaj: în primul rând este
vorba de decalajul existent între mediul urban şi cel rural în România, comparativ cu cel
specific celorlalte ţări membre şi de decalajele între nivelul de dezvoltare a agriculturii
româneşti, comparative cu cel înregistrat în Uniunea Europeană. Datorită sprijinului
comunitar pentru agricultură şi dezvoltare rurală pe care România îl va primi în perioada
următoare, este posibil ca aceste decalaje să se reducă.
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IMPACTUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA
EUROPEANĂ ASUPRA DEZVOLTĂRII ECONOMICE
DURABILE ÎN MUNŢII APUSENI


Paula Liliana SOCOL
Doctorand
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Dezvoltarea economică durabilă reprezintă o provocare şi un deziderat
important pentru întreaga Europă şi mai ales pentru România, ca stat membru, cu drepturi
depline. Prin acţiunile noastre, lipsite de perspective de susţinere a dezvoltării economiei
durabile, am generat premisele epuizării capitalului natural din zona munţilor Apuseni.
Riscul exploatării neraţionale a resurselor naturale ale acestei zone va fi resimţit în deficitul
ecologic care implicit, va constitui o ameninţare reală a viitorului economic al zonei.
Impactul creşterii economice asupra mediului natural din zona munţilor Apuseni se
materializează prin luarea din natură a unor substanţe utile, respectiv minereuri feroase şi
neferoase, prelucrarea acestora şi deversarea în mediul natural a deşeurilor şi reziduurilor
rezultate din producţie şi consumul final.
Cele trei dimensiuni importante, de mediu, economică şi socială vor fi prezentate,
în detaliu, pe parcursul studiului propus, în vederea identificării celor mai bune metode de
relansare economică şi conservarea biodiversităţii.
Cuvinte-cheie: dezvoltarea economică durabilă; resurse naturale; creştere economică.
Coduri REL: 15C

Motto: Când savurezi sub raport istoric, economic întreaga complexitate a
Munţilor Apuseni, abătându-se pe un drum mărginit de case, de o parte şi de alta
suparafaţa este străbătută de râuri şi pâraie ca un adevărat păienjeniş, găsim sate cu
activităţi foste sau actuale industriale, cu aşezarea în peisaje de neuitat, peisaje cu un
aspect istoric de invidiat, unde cu fiecare fir de iarbă, cu fiecare piatră, casă se vorbeşte de
un trecut care trebuie să fie actualizat, aşa cum spunea regretatul profesor Paul Bran, dând
un imbold sufletului spre veşnicia neamului românesc.

Munţii Apuseni reprezintă un spaţiu montan de o mare diversitate şi originalitate a
peisajului, ceea ce oferă o mare bogăţie a resurselor naturale şi cultural-istorice. Prin
delimitarea sa naturală între Podişul Transilvaniei şi Câmpia Tisei, şi prin caracteristicile
etnografice, demografice şi economice, constituie o entitate geografică, istorică şi
economică bine definită.
După unele studii, această regiune cuprinde, pe lângă ariile montane propriu-zise,
care reprezintă circa 76 % din suprafaţa totală şi unele teritorii şi aşezări periferice, pe
considerentul că, prin situarea lor la contactul cu muntele, economia lor este puternic
angrenată în zona montană (Ailenei, 2002). Astfel considerată, suprafaţa totală a regiunii
Apuseni este de circa 16.200 km2 (circa 7 % din suprafaţa ţării, iar populaţia este de circa
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674.600 locuitori (circa 3 % din populaţia ţării), rezultând o densitate medie de 42 locuitori /
km2. Aici se grupează peste 1266 de localităţi (dintre care 16 cu caracter urban), însumând o
populaţie de circa 674.600 locuitori (în 2000, faţă de 700.000 de locuitori la recensământul
din 1966), cu o densitate medie de 60 loc/km2, ceea ce constituie o valoare demnă de relevat
(fiind vorba de o zonă muntoasă). În zona munţilor Apuseni se întâlnesc preponderent sate
mici şi foarte mici, densitatea acestora la 100 km2 este superioară mediei pe ţară (7,9
sate/100 km2 faţă de 5,5 sate/100 km2), remarcabilă fiind situaţia din Ţara Moţilor, unde
densitatea este de 22,3 localităţi/100 km2. (Popescu et al, 2005)
Destul de reduse numeric, oraşele au mai mult o funcţie economică industrial-agrară, oraşul Brad fiind recunoscut prin industria constructoare de maşini de la Gura Barza,
prelucrarea lemnului şi laptelui, oraşul Câmpeni prin prelucrarea lemnului, mobilă; oraşul
Abrud prin industria textilă, industria lemnului; Zlatna prin metalurgie neferoasă, industrie
chimică, Nucet prin industrie extractivă (Băiţa) şi industrie textilă.
Totodată, avându-se în vedere gradul ridicat de dispersie în teritoriu a aşezărilor
umane din zona Munţilor Apuseni putem constata deficienţe în asigurarea infrastructurii
tehnico-edilitare şi în special probleme cu privire la rata mare de emigraţie şi îmbătrânirea
demografică, întâlnite în această zonă, ceea ce evidenţiază existenţa unor probleme de natură
socială şi economică reale.
Fenomenul poluării, cel mai pregnant în această zonă, datorită uzinelor de metale
neferoase existente la Zlatna, reprezintă o problemă necesar a fi soluţionată, în vederea
asigurării dezvoltării durabile în Apuseni. Confruntate cu probleme serioase de poluare sunt
şi oraşele Zlatna, Abrud, Cîmpeni (judeţul Alba), precum şi teritoriile adiacente acestora.
În zona acestor localităţi, fenomenul poluării afectează toţi factorii de mediu (aer,
apă, sol), ceea ce generează frecvente ploi acide, cu repercusiuni grave asupra vegetaţiei din
zonă şi sănătăţii oamenilor, ca şi grave alunecări de teren. Al treilea tip de zone cu probleme
este reprezentat de localităţile monoindustriale, afectate de rate înalte ale şomajului datorită
restructurărilor din industria minieră (zona minieră Apuseni – judeţul Alba, Ştei-NucetDrăgăneşti, Brad, toate declarate „zone defavorizate”) şi din industria metalurgică, chimică,
şi constructoare de maşini (Aiud, Cugir, Zlatna – judeţul Alba, etc). (Popescu et al., 2005)
Cu toate acestea, zona munţilor Apuseni dispune de principala resursă
neregenerabilă, care suscită în mod continuu interesul diferiţilor investitori respectiv aurul
care a o fost exploatat înainte de ocupaţia romană de către daci. Centrul exploatărilor era în
oraşul Zlatna. Cea mai importantă regiune pentru exploatarea minereurilor auroargintifere se
află în prezent munţii Metaliferi, în valea Arieşului şi cea a Mureşului. Principalele mine
sunt cele de la Crişcior-Brad, Roşia Montană, Baia de Arieş, Bucium, Săcărâmb, Băiţa. A
doua regiune auriferă este cea de la Baia Mare, la poalele munţilor Gutîi, unde aurul este
asociat cu alte minereuri neferoase. În aceleaşi regiuni se exploatează argintul. Obţinerea şi
rafinarea metalului se face la Baia Mare şi Zlatna.
Sistemul economiei de piaţă este cel mai puternic sistem gestionat vreodată de
civilizaţie. Într-o evaluare realistă, sistemul economic este parţial „orb”. Această sintagmă
îşi propune să evidenţieze cât de „puţin” se vede efectul acestui sistem asupra lucrurilor care
sunt mai greu de cumparat şi de vândut decât am putea crede, precum şi faptul că în
calculele economice nu se cunatifică aceste pierderi.(Bran, 2005) Câteva exemple
concludente din zona munţilor Apuseni sunt apa limepede, aerul curat, frumuseţea munţilor
şi bogata diversitate a vieţii de pădure care tind să fie grav afectate de acţiunile economice.
Având în vedere cele prezentate, studiul îşi propune să anlizeze impactul integrării
României în Uniunea Europeană asupra zonei munţilor Apuseni, din perspectiva progreselor
realizate în dezvoltarea economică şi ecologică a zonei.
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Este bine cunoscut faptul că natura pune la dispoziţia activităţilor economice toate
elementele care o compun, constituindu-se astfel într-o forţă motrice, generatoase de
producţie economică. Integrarea României în Uniunea Europeană atribuie ţării noastre un rol
foarte important în protecţia mediului, în contextul unei economii globalizate. Economia
bazată pe cunoaştere aduce o nouă viziune asupra resurselor, ca factor de dezvoltare
economică.
Omul şi natura sunt într-o strânsă interdependenţă, condiţionându-se reciproc.
„Omul este creaţia naturii şi nu poate trăi decât în armonie cu aceasta.” (Soroceanu)
Creşterea economică consumă resurse naturale şi produce deşeuri. Astfel, una dintre
priortăţile Uniunii Europene este reducerea impactului utilizării resurselor asupra mediului
şi de a produce cât mai puţine deşeuri, în cadrul aceleiaşi acţiuni de creştere economică.
Aceasta presupune utilizarea resurselor regenerabile şi neregenerabile ale zonei Munţilor
Apuseni, atât timp cât utilizarea acestora este în conformitate cu principiile dezvoltării
durabile, reciclarea şi gestionarea mai bună a pierderilor reziduale.
Din perspectiva conţinutului legislaţiei din Uniunea Europeană, integrarea
presupune alinierea problemelor de mediu astfel încât să fie evitate riscurile majore care pot
afecta zona Munţilor Apuseni. Monitorizarea sistematică a transpunerii politicilor europene
în reglementările naţionale poate asigura o armonizare corespunzătoare, precum şi o
implementare deplină şi corectă a legislaţiei existente, fără a se neglija faptul că mediul
înconjurător este un bun public pur, care nu poate fi gestionat în afara principiilor
durabilităţii şi nici externalizat, astfel încât să satisfacă bunul plac al unor potenţiali
investitori în zona Apusenilor (cazul - Roşia Montană).
Economia zonei Munţilor Apuseni se găseşte în procesul schimbării de sistem datorită
moştenirii nefaste de tip monoindustrial, combinată cu starea sărăciei continue a populaţiei, cu
ameninţarea de epuizare a resurselor subsolului şi de agravare a degradării mediului. Centre monoindustriale de exploatari miniere care au posibilitati reduse de reconversie industriala, orasul Zlatna
confruntandu-se cu probleme de restructurare a industriei metalurgice (în zona Zlatna, activitatea
industriala afecteaza o suprafata de 50.000 ha).
De asemenea, este necesar să se realizeze o schimbare şi în ceea ce priveşte
abordarea problemelor de mediu, ajungându-se de la situaţia unui consumator de fonduri
băneşti la cea a unui furnizor de ecoeficienţă (eficienţa economică şi ecologică). Acţiunile
de protecţie a mediului, de conservare a resurselor naturale şi de reconstrucţie ecologică
trebuie să devină oportunităţi cu efecte economice, care vor crea noi locuri de muncă şi vor
furniza venituri pentru populaţia din zona Munţilor Apuseni.
Zona montană din nordul Munţilor Apuseni este considerată zona în declin
industrial, cu toate că aici există minereuri complexe şi auroargintifere, iar restructurările din
domeniul minier au afectat sectorul extractiv şi au determinat disponibilizari masive.
Implicatiile economice ale dezvoltarii durabile pot viza sectorul investiţiilor în
infrastructura, cât şi în echipamentele de exploatare a resurselor zonei montane.
Avantajul concurential al zonei montane din Apuseni, îl reprezintă existenţa unor
resurse naturale unice, disponibile pe termen lung, acest aspect putand conferi durabilitate
proceselor de dezvoltare economica.
Sub aspect economic, impactul integrării României vizează orice efect produs
asupra mediului de activităţile de protecţie a acestuia, inclusiv asupra sănătăţii şi securităţii
umane, asupra florei, faunei, solului, aerului, apei, climei, peisajului şi monumentelor
istorice din Munţii Apuseni, precum şi interacţiunea dintre aceşti factori. De asemenea,
termenul desemnează şi efectele asupra patrimoniului cultural sau asupra condiţiilor
socioeconomice rezultate din modificarea acestor factori, care au implicaţii asupra zonei
Munţilor Apuseni.
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În cazul zonei Rosia Montană preocuparea pentru asigurarea dezvoltării durabile şi
a sustenabilităţii zonei este justificată, mai ales de faptul că exploatarea zăcămintelor din
această zonă riscă să determine distrugerea întregului ecosistem, ca urmare a modalităţilor
de exploatare propuse de investitorii canadieni, reprezentaţi de consortiul Gabriel Resources
Ltd. Cerintele minime ale dezvoltarii durabile nu sunt respectate în aceasta zona a Munţilor
Apuseni, deorece utilizarea resurselor nu se realizează eficient astfel încât să se obţină
produse de calitate cu deşeuri minime şi netoxice, ci din contrş, se doreşte utilizarea cianurii,
care are efecte dezastruoase asupra mediului. De asemenea, asigurarea cresterii calitatii
vietii oamenilor din zona muntilor Apuseni nu se va putea realiza deoarece exploatarea
miniera, în condiţiile propuse de investitorii canadieni presupune disponiblizarea a 500 de
persoane aflate în activitate precum şi mutarea a 2000 de persoane din comuna Roşia
Montană şi vecinatăţi, pentru a face loc exploataţiei. De asemenea, 900 de case ar urma să
fie demolate pentru că în spaţiul nou creat sa se poata forma 4 cratere de exploatare, cu
suprafata de 772 de hectare, care ar urma sa genereze 196,4 milioane de tone de ceanura. În
condiţiile unei astfel de initiative nici nu poate fi vorba de conservarea calităţii mediului şi a
resurselor naturale din zona Munţiilor Apuseni. Astfel ca, în vederea asigurării măcar a unei
dintre cerinţele minime de realizare a dezvoltarii durabile a zonei Apusenilor se impune
participarea mai ferma a organismelor de guvernare in luare deciziilor privind economia
ecologica regionala a zonei.
Localitatea Roşia Montană este o comună cu 16 sate care ocupă o suprafaţă de 42 km2.
Indicatorii demografici cunosc în Roşia Montană o evoluţie descrescătoare în ultima perioadă.
Astfel, populaţia totală scade de la 4.137 persoane în 1996 la 3.665 la recensământul din 2002 (o
diminuare de aproape 10% în 6 ani); numărul născuţilor vii se reduce de la 41 în 1996 la 32 în
2001. De asemenea, se constată existenţa unui proces de îmbătrânire a populaţiei, peste 22% din
locuitori încadrându-se în grupa de vârstă peste 60 de ani.
În vederea dezvoltării economice în zona munţilor Apuseni, invetitorii potenţiali
trebuie să beneficieze de informaţii noi privind aspecte cheie ale proiectului minei de aur de
la Roşia Montană. Zone din Apuseni cum ar fi Masivul Cârnic sunt protejate de acte
normative în vigoare (Legea nr. 5/2000) fiind reglementat ca monument istoric de interes
naţional. Din punct de vedere economic, Masivul Cârnic conţine cele mai mari rezerve de
aur din zona Roşia Montană, iar exploatarea sa masivă este vizată de actualul unic investitor,
respectiv Gabriel resources, care îşi propune să îl exploateze în primii 8 ani de producţie, în
vederea obţinerii profitului prin fezabilitatea operaţiunii miniere.
Dacă prin exploatarea minereurilor auroargintifere se pot obţine profituri maxime,
în logica sistemului economic, bazat pe profit nici nu se mai iau în considerare consecinţele
utilizării cianurii, asupra pânzei de apă freatică şi a solului din zona respectivă. Cu toate că
uzura utilajelor folosite intră în cost, prin amortizare, dar dispariţia ecosistemelor sau a unor
specii din zona Munţilor Apuseni, a căror valoare nu este cunoscută, nu apar ca pierderi
economice şi implicit, nu influenţează nivelul PNB. Acest lucru are consecinţe grave şi mai
ales de neconceput, pe plan intern şi internaţional, deoarece se constată o creştere economică
importantă prin exploatarea minereurilor, fără a se putea cuantifica corespunzător efectele
asupra mediului natural al Apusenilor.
Creşterea productivităţii, considerată cea mai semnificativă măsură a progresului
economic, este calculată printr-o metodă care pleacă de la ipoteză absurdă: dacă o nouă
tehnică are consecinţe atât bune, cât şi rele, este permis, în unele circumstanţe, să le
măsurăm numai pe cele bune şi să le ignorăm pe cele rele. Astfel, economia clasică defineşte
productivitatea îngust şi ne încurajează să echivalăm câştigurile în productivitate cu
progresul economic. Însă, din pacate, această măsură are consecinţe negative, pe termen
lung, în zona munţilor Apuseni: cu cât se poluează mai mult râurile, solul cu atât profitul
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companiei care exploatează şi poluează creşte. Eşecul de a măsura impactul nostru asupra
mediului este un fel de orbire economică şi consecinţele ei pot fi cutremurătoare (Gore,
1994, p. 126).
Analizand evenimentele din zona montana Apuseni, constatam apariţia unui risc
major de exploatare necorespunzătoare a resurselor, cu implicaţii asupra dezvoltării
sustenabile a Munţilor Apuseni. Exemplul concludent în acest sens este iniţiativa
investiţională nesustenabilă care vizează exploataţia minieră de la Roşia Montană.
Modelele de dezvoltare economica din zona muntilor Apuseni nu au tinut cont de
faptul ca unele resurse naturale sunt epuizabile si exploatabile doar in anumite conditii si ca
mediul inconjurator trebuie pastrat sanatos si pentru generatiile viitoare. Ele nu au condus la
asigurarea unei echitati intre oameni si nici conditii materiale, sociale si culturale
asemanatoare pentru dezvoltarea umana.
Datorita acestor constatari, criza dezvoltarii a fost definita ca „o ruptura intre
procesul de acumulare si ansamblul mecanismelor spontane de reglare si a procedurilor de
reglementare a raporturilor sociale, pe de o parte, si a raporturilor dintre om si natura, pe de
alta parte”, din zona Muntilor Apuseni.
Caracterizarea utilizării raţionale şi protecţiei resurselor naturale din zona munţilor
Apuseni se poate realiza cu ajutorul unui sistem de indici economici. Aceştia servesc ca o
argumentare ştiinţifică a amplasării raţionale a obiectivelor economice în dependenţă de
resursele naturale ale zonei pe care le folosesc pentru determinarea celei mai avantajoase
tehnologii de extragere şi prelucrare a resurselor din munţii Apuseni, precum şi a
complexului de măsuri necesare pentru protecţia mediului.
Conform opiniilor specialiştilor în domeniu (Bran, 2005, p. 35), aceşti indici pot fi
grupaţi astfel:
- indici economici, care caracterizează starea fiecărei resurse naturale;
- mãsurile orientative, spre neutralizarea acţiunilor negative ale omului asupra
mediului înconjurător al munţilor Apuseni;
- indici care reflectã cheltuielile legate de realizarea măsurilor de redresare a
mediului din Apuseni.
- eficienţa economică a măsurilor de prevenire a degradării mediului înconjurător
din Apuseni.
Pana in prezent, in vederea realizarii unui proces economic durabil, care sa respecte
principiile acestei dezvoltari s-a considerat important sa fie avuti in vedere urmatorii
indicatori economici:
- Indicatorul de baza al dezvoltarii economice este produsul intern brut (PIB) care
masoara valoarea agregata a outputurilor economiei obtinute într-un an. Produsul intern brut
trebuie asociat cu prosperitatea societatii, daca este in crestere, dar acest lucru ne poate duce
in eroare. PIB prezinta anumite probleme in ceea ce priveste masurarea bunastarii, precum si
in inregistrarea daunelor facute mediului inconjurator, care pot reduce bunastarea
economica. Doar pentru ca efectele activitatii economice asupra mediului natural nu au, in
general, o piata speciala, aceasta nu inseamna ca ele nu au valoare economica. Prin
masurarea valorii outputului pe piata, PIB ignora, în primul rând, mediul înconjurător. Orice
paguba adusa mediului natural trebuie evaluata si dedusa din produsul intern brut.
Potenţialul natural al resurselor din zona Munţilor Apuseni va implica un
management, o capacitate de gestionare în contextul cerinţelor noilor orientări ecoeconomice. Relansarea activităţilor economice va implica nu numai autoritatea locală dar şi
alte instituţii de a evalua la o justă valoare începând de la preţul resursei care trebuie să
reflecte valoarea lor totală până la costurile de utilizare care vor urmări profitul în
concordanţă cu managementul. Evident, integrarea României în Uniunea Europeană va
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implica o aliniere la standardele şi cerinţele UE, respectarea unei economii a zonei pe
principiul “poluatorul plăteşte” urmărindu-se impunerea unor taxe de mediu dar şi analize
economico-ecologice care vor urmări reechilibrarea capitalului natural al munţilor Apuseni
şi reorientarea spre o gestiune durabilă după normativele UE, posibil prin realizarea unor
activităţi agroturistice, de întreprinderi mici şi mijlocii, cuprinderea forţei de muncă şi
redefinirea zonei Munţilor Apuseni de la zona defavorizată la o zonă cu o nouă economie.
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CALITATEA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE –
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Rezumat. În ultimii 15 ani s-au derulat numeroase programe de reformă şi s-au
întreprins multe schimbări în structura sistemului de sănătate românesc. În toate aceste
programe s-a vorbit frecvent de îmbunatatirea calităţii serviciilor de sănătate fără rezultate
deosebite însă în această direcţie. Programul de Acreditare a Spitalelor, iniţiat de
Ministerul Sănătatii împreuna cu Asociaţia Spitalelor din România, care includea măsuri de
îmbunătăţire a calităţii cât şi sisteme de evaluare, nu a fost aplicat. Absenţa acestora a facut
ca reforma sanitară şi schimbările din sistemele de finanţare să nu conducă la rezultatele
scontate, în primul rând din cauza lipsei unui sistem de evaluare a calităţii, ceea ce a dus la
o asimetrie informaţională între furnizori şi plătitori.
Cuvinte-cheie: sănătate umană; finanţare; servicii de sănătate; calitate.
Coduri REL: 8A, 13B

Introducere
Accesul la serviciile de educaţie şi de sănătate este considerat un drept fundamental
al individului, în toate ţările civilizate. În ciuda acestor drepturi statuate în conformitate cu
principiile umane moderne, toate sistemele de sănătate şi educaţie europene au unele
dificultăţi în acoperirea întregii populaţii cu servicii. În România, sărăcirea populaţiei, ca şi
disfuncţii ale sistemelor educaţional şi medical au generat o serie de forme de excluziune
socială de la aceste servicii specifice ţărilor cu probleme de infrastructură şi populaţie cu un
standard de viaţă scăzut.
Pentru ţările incluse în Uniunea Europeană, cât şi pentru cele pe cale de a adera la
Uniune, accesul la serviciile de sănătate este statuat la nivel legislativ şi garantat în Carta
drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, articolul 35: „oricine are dreptul la accesul
la serviciile medicale preventive şi dreptul de a beneficia de tratament medical”.
Nu putem vorbi de o definiţie acceptată a calitaţii serviciilor de sănătate.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii distinge 4 aspecte ale calităţii:
1. Performanţa profesională.
2. Utilizarea resurselor (eficienţa).
3. Managementul riscului (riscul de boală asociat cu furnizarea serviciului).
4. Satisfacţia pacientului.
Există trei modele conceptuale de sisteme de sănătate: profesional, birocratic, si
industrial.
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Cu toate încercările de reformă făcute în România, sistemul de sănătate este în
spitale unul profesional arhaic, iar in afara spitalelor sistemul poate fi caracterizat ca mixtprofesional-birocratic. Pentru fiecare sistem există metode de control şi asigurare a calităţii.
În sistemul profesional există trei mecanisme de control al calităţii:
• Primul îl constituie responsabilitatea şi integritatea fiecărui medic, întărită de
jurământul lui Hipocrat;
• Al doilea mecanism este constituit de asociaţiile profesionale medicale gen:
Colegiul Medicilor, Ordinul Medicilor etc.;
• Al treilea mecanism de control al calităţii este extern. Guvernele, ca apărătoare
ale interesului public, permit practica medicala doar celor cu pregătire dovedită. Pentru a
distinge competenţa de incompetenţă, guvernul organizează procesul de acreditare a
Facultăţilor de Medicină, proces ce este executat de o instituţie încadrată cu medici de înaltă
competenţă.
Asigurarea calităţii serviciilor de sănătate se îmbunătăţeşte după 1990, prin
apariţia a noi sisteme de evaluare „auditul medical”, care urmăreşte atât calitatea actului
medical, cât şi modul de organizare a spitalelor şi clinicilor medicale. Apar, de asemenea,
organizaţii de evaluare a standardelor profesionale (profesional standards review
organization”- PSRO).
Preocuparea pentru implementarea tehnologiilor de asigurare şi îmbunătăţire
continuă a calităţii a generat un număr mare de metode practice a căror aplicare s-a
concretizat in „managementul calităţii.” O etapă importantă în evoluţia acestor metode l-a
constituit elaborarea conceptului de „guvernare clinică” a spitalelor, prin care controlul
financiar, performanţa serviciului şi calitatea clinică sunt complet integrate la fiecare nivel al
organizaţiei (acest concept a fost elaborat si aplicat pentru prima dată în Marea Britanie).
Alături de alte câteva obiective (libertatea de opţiune pentru furnizori şi beneficiari,
utilizarea eficientă a resurselor existente la un moment dat în sistem), accesul echitabil şi cât
mai larg la un pachet definit de servicii se numără printre obiectivele urmărite de fiecare
sistem sanitar. Însă în prezent, la nivel mondial, niciun sistem sanitar nu poate atinge
simultan toate obiectivele propuse la un nivel maximal. Maximizarea unui obiectiv duce la
descreşterea atingerii altuia. Deciziile de politică sanitară sunt cele care hotărăsc tipul de
organizare a sistemului spre maximizarea unuia sau altuia dintre obiective, în funcţie de
tradiţia şi ideologia fiecărui stat.
Analizând sistemele de sănătate europene, spre deosebire de Statele Unite, spre
exemplu, se poate spune că sănătatea este considerată la nivel european un drept social, la
care trebuie să aibă acces toţi cetăţenii, faţă de SUA, unde sănătatea este mai ales un bun
individual, la care pentru a accede trebuie să poţi plăti costurile necesare. SUA au un sistem,
care accentuează libertatea opţiunilor şi care, în ciuda investirii pronunţate de către stat în
sănătate (cheltuieli de 14% din PIB pentru sănătate), are 35 de milioane de cetăţeni care nu
au asigurare şi nu beneficiază de servicii medicale. Prin urmare, acoperirea într-un astfel de
sistem este redusă, în ciuda investirii masive a statului în serviciile de sănătate. Un alt tip de
model este cel britanic, în care accesul la serviciile medicale este crescut, existând şi echitate
crescută, ele fiind însă însoţite de o limitare a opţiunilor, a libertăţii de alegere. Sistemul
britanic este printre sistemele puţin costisitoare din UE, dar există lungi liste de aşteptate
pentru intervenţii (peste un milion de pacienţi sunt pe listele de aşteptare). La nivelul tuturor
sistemelor de sănătate europene se discutase, însă despre direcţii de reformare a acestora,
datorită presiunilor fiscale accentuate pe parcursul anilor. De aceea se pun probleme asupra
unor noi surse financiare, asupra unui management cât mai eficient al acestora sau asupra
unor modalităţi alternative de organizare a serviciilor.
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Dincolo de drepturile statuate legislativ, dificultăţi de acces la serviciile de sănătate
există şi în ţările europene vestice, dar ele sunt mai mari în ţările foste comuniste, aşa cum
arată datele Eurobarometrului din 2002. În ciuda problemelor, într-o privire de ansamblu
asupra sistemelor europene se poate spune că obiectivul accesibilităţii serviciilor de sănătate
este îndeplinit într-un grad satisfăcător, atât în vestul, cât şi în estul Europei (Health and
care in an enlarged Europe, 2003).
Problemele de calitate a serviciilor şi sustenabilitate financiară ale sistemelor din est
sunt mai acute ca dificultăţi decât problema acoperirii populaţiei cu servicii. Măsura
accesului la servicii este un element al echităţii şi solidarităţii sociale şi o măsură a dreptului
de care beneficiază cetăţeanul care îşi plăteşte taxele către furnizor (în cazul României,
cotizaţia de asigurări de sănătate); importantă este însă măsura în care serviciile oferite sunt
de calitate, şi nu doar dacă ajung la beneficiar. Din acest punct de vedere al calităţii,
diferenţa Est-Vest este mai mare decât din punctul de vedere al acoperirii cu servicii, relevă
acelaşi raport Health and care in an enlarged Europe.
Diferenţele între vest şi est în ceea ce priveşte ratele de morbiditate şi ratele
morbidităţii prin boli evitabile au apărut treptat, începând din anii ’70.
1. Accesul în românia la serviciile de sănătate publice
Accesul la serviciile de sănătate, în perioada comunistă
Accesul universal la îngrijirea sănătăţii (acoperirea cuprinzătoare a beneficiarilor)
s-a numărat printre priorităţile ţărilor din centrul şi estul Europei, în perioada comunistă.
România a avut, până în 1997, un sistem medical puternic centralizat, alimentat
financiar doar de către bugetul de stat şi coordonat de către Ministerul Sănătăţii. Oficial,
serviciile erau oferite în mod gratuit, însă subfinanţarea sistemului o lungă perioadă de timp
a dus la scăderea calităţii serviciilor şi transferul unei părţi a costului lor către populaţie.
Multe dintre policlinici şi spitale funcţionau fără dotare tehnică corespunzătoare, în clădiri
deteriorate, medicamentele româneşti şi materialele sanitare nu acopereau cererea din
unităţile sanitare, iar medicamentele din import, noi şi eficiente, erau inaccesibile pentru
majoritatea populaţiei.
Astfel, o parte a costurilor tratamentelor erau transferate, direct sau indirect, către
beneficiar, inclusiv prin plăţile informale către personalul medical, limitând astfel accesul
unor segmente din populaţie la serviciile medicale. Salarizarea redusă a personalului
medical, în prezent, a rămas una dintre problemele nerezolvate ale sistemului, iar obişnuinţa
medicilor şi a beneficiarilor pentru plata informală limitează accesul persoanelor sărace la
servicii. Centrele universitare ofereau spitale performante, în contextul românesc al calităţii
serviciilor medicale, iar, pe de altă parte, la celălalt pol, asistenţa medicală primară nu avea
acoperire suficientă în teritoriu, prin lipsa dispensarelor şi medicilor din numeroase zone, în
special din rural. Acest fapt a devenit unul dintre factorii care au favorizat polarizarea
accesului la serviciile medicale şi rămâne, în continuare, un factor important de polarizare.
În ciuda declaraţiilor de reformare a sistemului şi obiectivelor iniţiale de investire a
mai multe resurse în asistenţa primară, sistemul terţiar, al spitalelor, a continuat să fie cel
mai mare consumator de resurse şi a primit cele mai multe investiţii. Asistenţa primară a fost
tot timpul neglijată, în urma acestui proces, prin lipsa resurselor. România, ca şi majoritatea
ţărilor din estul Europei, avea în perioada comunistă un model al serviciilor medicale
publice centrat pe îngrijirile spitaliceşti, ce reprezenta o povară importantă pentru un buget
sărac, având în vedere că, într-o astfel de structură, cea mai mare parte a fondurile pentru
sănătate trebuiau alocate spitalelor (până la 70% dintre acestea) (MS, 2004).
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Calitatea redusă a serviciilor şi lipsurile din sistem datorate bugetului redus
impuneau luarea unor decizii, în sensul îmbunătăţirii asistenţei medicale publice în
România. Trecerea la un model bazat pe asigurări de sănătate a fost evaluată de către
decidenţi la momentul respectiv drept soluţia optimă pentru multe dintre problemele
sistemului. Drept urmare, principiile de organizare, finanţare şi oferire către populaţie a
serviciilor sistemului sanitar public au fost modificate începând cu anul 1996, din punct de
vedere legislativ, iar din punctul de vedere al transformărilor efective, începând cu anul
1999.
Acoperirea populaţiei cu asigurări de sănătate, ca primă formă de acces la
sistemul medical
În ciuda trecerii de la sistemul bazat pe finanţare de la bugetul de stat la finanţare
prin asigurări sociale, acoperirea s-a păstrat la un nivel ridicat şi neavând o legătură foarte
ridicată cu plata contribuţiei la fondul de asigurări de sănătate.
Prin Legea 145/1997, obţinerea de servicii medicale este condiţionată de contribuţia
la fondul de asigurări sau de apartenenţa la una dintre categoriile asigurate prin efectul legii,
dispărând, astfel, noţiunea de acces universal şi nelimitat
Totuşi sistemul astfel gândit are o puternică orientare socială, având o bază de
colectare redusă, deoarece persoanele care contribuie la sistem sunt puţine, în raport cu
beneficiarii sistemului. Numai populaţia 0–18 ani, beneficiară gratuit de servicii, reprezintă
circa 23% din populaţie, iar cei care contribuie la sistem sunt sub 50% din populaţie.
Cu toate aceste măsuri, există un număr de persoane care nu sunt asigurate, estimat
între 5% din populaţia României, conform datelor Barometrului de opinie publică şi 10%,
conform datelor CNAS.
Cei neasiguraţi pot, astfel, proveni din următoarele segmente:
– persoane neîncadrate pe piaţa formală a muncii, liber profesionişti;
– familii sărace din mediul urban neacoperite de către ajutorul social.
– familii din mediul rural (o mare parte a ţăranilor care obţin venituri din
agricultura de subzistenţa);
– o parte a populaţiei de romi.
Pentru toţi aceştia există prevăzut accesul la asistenţă medicală de urgenţă, dar nu
este prevăzută nicio facilitate pentru medicamente compensate.
Accesul la servicii medicale, din punctul de vedere al ofertei de servicii
Pachetul de servicii oferit
Noile principii ale sistemului au suferit modificări minore, în ceea ce priveşte
pachetul de servicii oferit asiguraţilor.
Exceptând serviciile medicale de chirurgie estetică şi/sau solicitarea unor condiţii de
spitalizare cu confort crescut, precum şi serviciile medicale efectuate la cererea pacientului,
fără a avea o recomandare medicală în acest sens, accesul este, teoretic, permis la orice
serviciu medical recomandat. Din acest punct de vedere, populaţia nu a resimţit o modificare
importantă în noua lege.
Resursele financiare fiind, totuşi, limitate, au fost găsite alte căi de limitare a
numărului de servicii şi, implicit, a costurilor.
Terminarea fondurilor pentru anumite servicii sau medicamente compensate,
gratuite a dus la situaţia când, deşi pacienţii aveau dreptul la acel serviciu sau medicament,
nu au putut beneficia, în fapt, de el. Aceasta a fost o modalitate prin care sistemul „şi-a
reglat” funcţionarea financiară, dar a indus inechitate.
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Datele colectate în 2002, 2003 arată că beneficiarul nu era informat cu privire la
drepturile de care poate beneficia pentru cotizaţia pe care o plăteşte, putând fi, astfel,
câteodată „jonglat”, în lipsa fondurilor. Conform datelor din Barometrul pentru serviciile de
sănătate, mai mult de jumătate dintre români nu îşi cunosc drepturile şi obligaţiile privind
asigurarea medicală, iar peste 80% dintre cei asiguraţi nu cunosc deloc sau au doar vagi
informaţii despre serviciile medicale la care sunt îndreptăţiţi.
Tabelul 1
Consideraţi că aveţi suficiente informaţii despre sistemul de îngrijire a sănătăţii din
România? (2002)
Nu+mai degrabă nu – 58%
Da+mai degrabă da – 39%
Nehotărâţi – 3%
Ştiţi aproximativ ce procent din venitul dvs. plătiţi drept contribuţie la sistemul de
asigurări? (2002)
Nu – 58 %
Da – 42%
Dintre cei care au răspuns cu da şi au fost puşi să numească procentul, doar 50% au
răspuns corect.
Ştiţi în ce constă pachetul de servicii medicale de bază (asigurat de către contribuţia dvs.
la asigurările de sănătate? (2002)
Nu –65%
Da –13%
Partial- 22%
Sursa: Barometrul de opinie privind serviciile sănătate realizat în rândul populaţiei din
România, 2002, Centru pentru politici şi servicii de sănătate.

Şi medicii resimt, conform datelor din Barometrul CPSS, nevoia unei informări
suplimentare asupra modalităţilor de funcţionare a sistemului medical public în care
lucrează: legislaţie, modalităţi de organizare şi funcţionare. Prin urmare, putem concluziona
că există un deficit de informare de ambele părţi: medici şi pacienţi, problema fiind neglijată
de la centru. Noul sistem a creat o serie de neclarităţi şi confuzie chiar în rândul celor care
sunt actori ai schimbării: personalul medical.
Repartiţia inegală a ofertei serviciilor de sănătate

Diferenţele urban – rural sunt serioase în ceea ce priveşte infrastructura. Există
zone izolate în rural în care populaţia nu are acces la dispensare pentru servicii medicale
primare, sau aceste dispensare există, dar nu au medici permanenţi şi prezintă o dotare foarte
rudimentară. Ceea ce este mai grav este că tocmai zonele cu populaţie săracă sau
îmbătrânită, deci şi cu cerinţe crescute de îngrijiri medicale, au aceste probleme. Nu există,
în prezent, politici de atragere a medicilor în aceste zone defavorizate, problema acoperirii
cu medici de familie fiind serioasă în mediul rural
Principiul echităţii şi solidarităţii a fost încălcat şi prin existenţa caselor paralele de
asigurări de sănătate (a Ministerului de Interne, a Apărării, a Justiţiei, a SRI, a Ministerului
Transportului). Aceste case au venituri peste media naţională pe cap de asigurat, căci au o
componenţă a asiguraţilor cu salarii mari şi cu riscuri mai scăzute.
Chiar şi în cazul Casei naţionale, aşa cum arată raportul CNAS pe 2002,
disparităţile financiare între regiuni, pe cap de asigurat, sunt mari: Cheltuielilor pe persoană
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asigurată diferă foarte mult de la un judeţ la altul, cu variaţii între 34,9% şi 202,3%, faţă de
media pe ţară, reflectând disparităţile între regiunile bogate şi sărace ale ţării (Raportul
CNAS pe 2002, apărut în 2003). În aceste condiţii, diferenţele între judeţele sărace şi cele
bogate sunt semnificative, în ceea ce priveşte personalul medical şi dotarea.
Cei domiciliaţi în judeţe cu infrastructura economică dezvoltată au un acces mai
facil la tehnologie de calitate şi la specialiştii aferenţi, decât cei din judeţe sau zone
defavorizate economic. Un exemplu îl reprezintă proporţia dublă de specialişti, raportată la
populaţie, în Municipiul Bucureşti, faţă de judeţele din estul şi sudul ţării, respectiv 10
specialişti la 10.000 de locuitori, în Bucureşti, faţă de 4,7%, cât se înregistrează în restul ţării
În mediul rural există numai un număr de 58 de medici la 100 000 locuitori, faţă de
300 la 100. 000 locuitori, cât se înregistrează în mediul urban. Se apreciază că o proporţie de
circa 4–5% din locuitorii din mediul rural locuiesc în localităţi fără medic de familie.
Accesul la servicii de sănătate corelat cu statutul social
Analiza datelor arată că există o formă de lipsă de acces la serviciile medicale, legată
de standardul de viaţă precar al unui segment al populaţiei asigurate, problema incluzând şi
existenţa coplăţilor către sistemul medical din partea beneficiarilor. Prin urmare, putem
afirma că un număr mare de persoane deşi sunt asigurate, au acces limitat la asistenţa
medicală, pe fondul bugetului foarte redus al gospodăriei. Familiile sărace nu îşi pot permite
coplăţile implicate de solicitarea serviciilor medicale şi achiziţionarea medicamentelor
necesare.
Conform datelor, pentru 40% din populaţia din rural existenţa mijlocului de transport şi
costul acestuia reprezintă o problemă de acces la serviciile medicale în afara localităţii. De
asemenea, coplata adresată personalului medical şi timpul de aşteptare sunt văzute ca
obstacole atât de către cei din rural cât şi de către cei din urban. Insatisfacţia personalului
medical faţă de salarizare legitimează, în opinia acestuia, pretinderea unei extra-plăţi pentru
prestarea actului medical, fapt ce reduce accesul populaţiei sărace la asistenţa medicală. De
aceea trebuie luată în considerare necesitatea creşterii salariilor personalului sanitar.
Percepţia negativă a populaţiei asupra calităţii serviciilor şi a relaţiei medic –
pacient se poate constitui într-un factor demotivator al apelului la medic. Cumularea acestui
aspect cu lipsa veniturilor necesare pentru procurarea medicamentelor prescrise sau extraplăţile pretinse de personalul medical pot explica preferinţa unor grupuri sărace, sau cu nivel
scăzut de educaţie pentru autoaplicarea unor tratamente, fără consultarea medicului.
2. România în context european – accesarea serviciilor

Dincolo de drepturile statuate legislativ, dificultăţi de acces există şi în ţările
europene vestice, dar ele sunt mai mari în ţările foste comuniste, aşa cum arată datele
Eurobarometrului din 2002. În ciuda problemelor, într-o privire de ansamblu asupra
sistemelor europene se poate spune că obiectivul accesibilităţii serviciilor de sănătate este
îndeplinit într-un grad satisfăcător, atât în vestul, cât şi în estul Europei (Health and care in
an enlarged Europe, 2003).
Indicatorii folosiţi în Eurobarometru pentru măsurarea accesului la servicii medicale
au fost:
1. Distanţa până la cel mai apropiat spital (sub 20 de minute, între 20 şi 50 de
minute, o oră sau mai mult?).
2. Accesibilitatea mergând pe jos până la cel mai apropiat spital (walking).
În Uniunea Europeană, accesul rapid (sub 20 de minute) la spital nu e universal, doar
50% din populaţie are acces atât de rapid la spital, în timp ce în cele 12 state care au aderat
recent, 38% din populaţie. Pentru ţările Uniunii Europene, accesul la un spital la o distanţă
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mai mică de 20 de minute este mai bun decât pentru noile ţări primite în Uniune sau care
aspiră la intrare. Trebuie să luăm însă în calcul şi faptul că ţările mici ca dimensiuni sunt
avantajate, distanţa rural – urban fiind, în aceste cazuri, mai redusă, cum este cazul Olandei,
Estoniei. În acelaşi timp, ţări mari, precum Franţa sau Polonia înregistrează, totuşi, un acces
mai bun decât România. Ţări deja intrate în Uniune, precum Ungaria sau Cehia,
înregistrează, conform acestui indicator, valori mai mici decât România. Sursa:
Eurobarometrul, 2002, în, Health and care in an enlarged Europe, European Foundation for
the Improvement of living and Working Conditions, 2003.
Apropierea de spitale în funcţie de venit: proporţia din respondenţi care are
acces la un spital în mai puţin de 20 de minute, pe cuartile de venit (venitul echivalent
pe gospodărie)
Tabelul 2

Ţara

Total

Cei mai
săraci 25%

Cei mai
bogaţi 25%

Olanda

72,5%

66,8

77,8

Diferenţa în
puncte
procentuale
11,0

Italia

60,9%

47,0

75,2

28,2

Suedia

58.0%

56,0

60,0

4,0

Franţa

54,4%

43,4

65,3

21,9

Marea
Britanie
Portugalia

45,5%

34,2

57,8

23,6

37,8%

27,2

49,0

21,9

Estonia

28,1%

21,1

35,1

13,9

Polonia

42,8%

30,2

55,1

24,9

România

33,3%

19,4

46,7

27,3

Bulgaria

30,4%

20,5

40,7

20,2

Ungaria

31,4%

16,0

46,8

30,8

Cehia

28,7%

27,1

30,3

3,2

ACC 13

40,4%

27,6

53,1

25,6

EU 15

52,8%

44,9

60,4

15,5

AC 10

37,5%

26,5

48,6

22,2

EU 25

50%

41,5

58,3

16,8

Sursa: Eurobarometrul, 2002, în Health and care in an enlarged Europe, European
Foundation for the Improvement of living and Working Conditions, 2003.
*EU 15: ţările membre UE dinainte de 2004 (Belgia, Danemarca, Germania, Grecia,
Spania, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia, Suedia, Marea
Britanie, Finlanda).
AC 10: Acceding Countries (ţările care au intrat deja în valul din 2004): Cehia,
Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia.
EU 25 conţine EU 15 plus AC 10.
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ACC 12 conţine AC 10 plus cele doua ţări din valul doi de aderare: România,
Bulgaria.
România, Bulgaria şi Ungaria stau cel mai prost la capitolul accesul populaţiei
sărace la servicii spitaliceşti. Media ţărilor candidate ACC 13 este de 40% din populaţia
săracă având acces rapid la spital, pe când în România, doar 19,4% dintre cei săraci. Din
punct de vedere al accesului claselor de sus, diferenţele Est – Vest nu sunt atât de mari,
60,4% în UE-15 faţă de 53,2% în ACC12. Inechitatea socială este mai mare în ţări precum
România, Bulgaria, Ungaria, dar şi Italia sau Marea Britanie, Portugalia, şi mult mai mică în
ţări nordice, precum Suedia, Danemarca. Dintre ţările foste comuniste, foarte bine stau la
acest capitol al echităţii sociale Estonia şi Cehia, la mare distanţă faţă de celelalte ţări nou
venite în UE, prin omogenitate între grupurile sociale cu acces, dar cu un acces per total mai
mic decât media ACC 12 (28%, faţă de 44%).
Accesul la spitale, după rezidenţa în urban sau rural
Tabelul 3
O oră sau mai mult

Mai puţin de 20 de minute
Rural

Oraş
mijlociu

Oraş
mare

42,2

Diferenţa
rural–
oraş
mare
-35,0

22,9

12,7

11,3

Diferenţa
rural–
oraş
mare
11,5

40,1

51,6

-47,2

34,9

14,4

8,7

26,2

55,7

54,5

-40,0

17,5

5,6

3,5

14,0

16,4

60,6

33,3

-16,9

19,6

1,9

4,8

14,8

10,8

36,7

43,7

-32,9

43,1

16,5

11,1

31,0

Ţări

Rural

Oraş
mijlociu

Oraş
mare

Republica
Cehă
Ungaria

7,1

32,8

4,4

Polonia

14,5

Lituania
Bulgaria
România

15,9

44,1

55,9

-40,0

33,9

5,4

2,2

31,7

ACC 12

19,0

50,6

52,4

-33,4

23,4

7,1

6,2

17,2

AC 10

12,3

47,9

48,4

-36,1

21,6

8,5

5,6

15,9

Sursa: Eurobarometrul, 2002, în Health and care in an enlarged Europe, European
Foundation for the Improvement of living and Working Conditions, 2003.
Concluzii
Intervenţia UE în sistemele de sănătate s-a amplificat, dorindu-se ca această
preocupare pentru sănătatea publică să asigure cetăţenilor europeni o sănătate bună care
constituie un element cheie, nu numai în fericirea şi bunăstarea individului, dar şi în
contextul social mai larg privind coeziunea socială, productivitatea şi dezvoltarea
economică.
S-au precizat patru direcţii principale, în care Uniunea Europeană poate contribui la
îmbunătăţirea sănătăţii cetăţenilor Europei:
1. Centrarea pe cetăţean şi pacient: furnizarea de informaţii privind sănătatea cetăţenilor
europeni şi promovarea participării lor active la procesul decizional privind sănătatea;
2. Promovarea sănătăţii ca un factor de dezvoltare economică, dezvoltare durabilă şi a
calităţii vieţii;
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3. „Procesul de reflecţie la nivel înalt” în ceea ce priveşte mobilitatea pacienţilor şi
progresele din îngrijirea sănătăţii. Sunt necesare identificarea modalităţilor de
îmbunătăţire a cooperării pentru asigurarea că resursele sunt utilizate eficient şi că
schimbul de bune practici este promovat;
4. UE îşi va dezvolta rolurile în forurile internaţionale ca răspuns la globalizare.
Pentru a realiza aceste obiective Comisia Europeană va promova integrarea
sănătăţii, ca obiectiv important în toate politicile europene.
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EFECTELE INTEGRĂRII EUROPENE
ASUPRA COMERŢULUI


Claudia DOBRE
Lector universitar doctor
Universitatea „Ovidius”, Constanţa
Rezumat. Ĩn această lucrare am examinat efectele integrării europene asupra
comerţului, analizând patru faze ale acestui proces de integrare. Prima fază (până în 1973)
poate fi văzută ca un exemplu de integrare regională „tradiţională”, în care principalele
efecte provin din reducerea barierelor tarifare oficiale dintre statele membre. Cea de-a
doua fază (1974-1986) presupune consolidarea uniunii vamale împreună cu primele etape
ale integrării monetare. Cea de-a treia fază (1987-2000) poate fi caracterizată ca fiind un
exemplu de „nouă” integrare, având ca obiectiv crearea unei pieţe într-adevăr unice, prin
intermediul eliminării barierelor netarifare şi prin armonizarea standardelor privind
produsele şi a altor reguli şi reglementări cu impact asupra comerţului. Cea de-a patra fază
a integrării poate fi ilustrată de lărgirea Uniunii Europene care a avut loc ca urmare a
accesiunii în 2004 a 10 noi state membre.
În prima fază a integrării, efectele asupra comerţului sunt legate de o realocare a
producţiei între statele membre, iar după 2004, dimpotrivă, principalele efecte asupra
comerţului emană din utilizarea mai eficientă a economiilor de scară, având ca rezultate o
eficienţă şi competitivitate externă mai mare.
O modalitate uzuală de măsurare a efectelor integrării asupra comerţului este
volumul comerţului care are loc între ţări. În anii `90, partea deţinută de cele 15 state
membre pe pieţele ţărilor care urmau să adere a rămas stabilă, însă, începând cu 2004,
rata de creştere a importurilor a explodat. După accesiunea României şi Bulgariei în 2007
a avut loc o expansiune a fluxurilor comerciale între cele 27 de state membre. Cu scopul de
a explica semnificaţia unui astfel de „efect al extinderii”, am căutat existenţa modificărilor
statistice semnificative ale valorilor fluxurilor comerciale după 2004.
Cuvinte-cheie: integrare regională; bariere tarifare şi netarifare; fluxuri comerciale.
Coduri REL : 10D, 10E, 20B, 20E, 20H

Impactul acordurilor de integrare regională

Caracterul integrării europene s-a modificat de-a lungul timpului. Prima fază a
integrării, perioada 1962-1973, având în centru uniunea vamală, poate fi privită ca un
exemplu tipic de integrare regională „tradiţională”, în cadrul căreia efectele asupra
comerţului sunt într-o anumită măsură legate de realocarea producţiei între ţările membre.
Privind această primă fază a integrării, observăm, de asemenea, faptul că unele industrii,
care erau caracterizate de creşterea vomului exportului în orientarea georgrafică, au
înregistrat o diminuare la nivelul competitivităţii externe. Multe dintre aceste industrii
aparţin grupului denumit „land intensive”, grup care include produsele agricole şi alte
materii prime, aflate sub protecţia barierelor tarifare şi netarifare ridicate.
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Cea de-a doua fază a integrării începe cu anul 1974 şi se încheie în 1986 şi
presupune consolidarea acordului privind uniunea vamală alături de realizarea primilor paşi
ai integrării monetare. Mijlocul anilor `80 este caracterizat de o schimbare a caracterului
procesului de integrare europeană comercială. Realizările care au avut loc în această
perioadă au fost în principal legate de înlăturarea barierelor tarifare interne (care s-a realizat
începând cu anul 1968) şi de reducerea barierelor tarifare externe, ca urmare a activităţii
desfăşurate de către GATT şi a acordurilor bilaterale semnate cu ţările membre EFTA. Însă,
exista un sentiment general în acea perioadă cu privire la faptul că procesul de integrare
stagna la mijlocul anilor `80, în timp ce creşterea economică în CE se situa sub cea
înregistrată de către SUA şi Japonia.
Pentru a revitaliza economica europeană, CE a lansat aşa numitul Program al Pieţei
Unice, care urma să fie complet până în anul 1992. Scopul acestui program a fost acela de a
înlătura numeroasele bariere netarifare care au fost create. Raportul realizat de Emerson şi
col. (1988), care a punctat impactul ecomnomic şi câştigurile unei integrării mai profunde, a
grupat barierele care au rămas de înlăturat în cinci categorii: taxele vamale, restricţiile
cantitative, barierele care determinau creşteri ale costurilor (de ex. ca urmare a procedurilor
vamale sau a altor reglementări naţionale diferite), restricţiile la intrarea pe piaţă (de ex.
restricţii privind achiziţionările guvernamentale, restricţii la intrarea pe anumite pieţe
reglementate) şi practicile de distorsionare a pieţei (de ex. înţelegerile dintre firme şi abuzul
de poziţie dominantă al firmelor private). În urma înlăturării acestor bariere urmau să fie
obţinute multe câştiguri economice, iar această „nouă” formă de integrare se aştepta, de
asemenea, să conducă la o îmbunătăţire a competitivităţii producătorilor europeni, în
comparaţie cu producătorii din alte ţări, de ex. SUA şi Japonia (a se vedea Gustavsson şi
Kokko, 2004).
Cea de-a treia fază (1987-2000) include un proces de integrare mai profundă a
comerţului, care a condus la crearea Pieţei Unice, precum şi o integrare mai adâncă în sfera
monetară, ca urmare a uniunii monetare europene. Acest proces poate fi caracterizat ca fiind o
„nouă” formă de integrare, având ca scop crearea unei pieţe într-adevăr unice, prin înlăturarea
barierelor netarifare şi prin armonizarea (sau, cel mai adesea, prin recunoaşterea reciprocă) a
standardelor de produs şi a altor reguli şi reglementări cu impact asupra comerţului.
Un impact asupra integrării europene l-a avut dezvoltarea sistemului comercial
multilateral, alături de o creştere seminificativă a acordurilor comerciale preferenţiale între Uniunea
Europeană şi diferiţii săi parteneri comerciali. Ca rezultat, nivelul protecţiei nominale a scăzut
dramatic, iar multe ţări în curs de dezvoltare au avut acces liber pe o cotă ridicată din piaţă
europeană. În sectorul manufacturier, media taxelor vamale a scăzut sub trei procente, cu alte
cuvinte acest sector era caracterizat, în cadrul multor grupe de produse, de comerţ liber. Ţările în
curs de dezvoltare din Africa, America Latină şi Asia au fost capabile, aparent, să exploateze aceste
oportunităţi, iar, ca urmare, începând cu anii `80, au crescut substanţial cotele acestor ţări deţinute în
importurile UE.
Crearea Programului Pieţei Unice a afectat nu numai Comunitatea Europeană (care acum
devine cunoscută ca Uniunea Europeană), dar a avut, de asemenea, efecte în afara Europei. Mulţi
dintre partenerii comerciali ai UE şi-au exprimat teama în ceea ce priveşte apariţia unei „Fortăreţe
Europene”, în cadrul căreia comerţul intracomunitare ar creşte, având impact negativ asupra
comerţului cu restul lumii. Ca rezultat, la începutul anilor `90, toate ţările EFTA, cu excepţia
Islandei, au anunţat intenţia lor de a se alătura în viitor Uniunii Europene. Primul pas al acestei
expansiuni a fost încheierea în 1994 a acordului privind Spaţiul Economic European, care, iniţial, a
extins Piaţa Unică pentru a include ţările EFTA (deşi Elveţia a optat să nu se alăture). În 1995,
Austria, Finlanda şi Suedia s-au alăturat Uniunii Europene, în timp ce Norvegia a hotărât să stea
deoparte în urma realizării unui referendum.
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Cea de-a patra fază a integrării poate fi ilustrată prin lărgirea Uniunii Europene care a
avut loc în 2004, ca urmare a accesiunii a zece noi state membre. Această lărgire nu numai că a
implicat un număr mai mare de ţări decât primele extinderi care au avut loc, dar a fost diferită în
ceea ce priveşte caracterul ei, deoarece nivelul veniturilor şi structurile economiei noilor state
membre erau substanţial diferite de cele ale ţărilor membre. Ca urmare a destrămării Uniunii
Sovietice, ţările foste socialiste din Europa Centrală şi de Est şi-au îndreptat atenţia către vestul
Europei pentru suport şi parteneriat. Uniunea Europeană a recunoscut necesitatea de a contribui la
integrarea acestor ţări şi le-a cerut îndeplinirea aşa numitelor criterii de la Copenhaga, stabilite în
1993. Doisprezece ţări din centrul şi estul Europei au aderat la Uniunea Europeană – Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Malta, Cipru în 2004, iar
România şi Bulgaria în 2007.
Lucrarea de faţă are ca obiect de studiu relaţia dintre integrarea economică
europeană şi comerţul internaţional. Stabilirea pieţei unice interne determină creşterea
concurenţei dintre ţările membre şi schimbarea competitivităţii industriilor naţionale, cerând
ajustări ale proceselor de produţie şi distribuţie.
Este evident faptul că schimbările substanţiale descrise anterior au o influenţă
puternică asupra volumului fluxurilor comerciale internaţionale care au loc între ţările
membre, dar şi cele realizate cu ţările aflate în exterior, asupra direcţiei acestor fluxuri, a
formelor pe care le îmbracă comerţul internaţional şi asupra preţurilor relative ale bunurilor
importate şi exportate.
Implicaţiile integrării asupra comerţului european

Structura şi volumul comerţului european s-au modificat substanţial de-a lungul
ultimelor patru decenii, pe măsură ce integrarea europeană a devenit tot mai profundă şi pe
măsură ce tot mai multe ţări s-au alăturat pieţei unice. În timp ce compoziţia grupării Uniunii
Europene s-a modificat de-a lungul timpului, ca urmare a accesiunii de noi ţări, grupul UE 9
a rămas constant, inluzând acele ţări care s-au integrat până în 1973 (Belgia, Luxemburg,
Danemarca, Franţa, Germania, Olanda, Irlanda, Italia şi Marea Britanie).
Exporturile Uniunii Europene au crescut foarte rapid în această perioadă, cu creşteri
importante particulare în ce-a de-a doua jumătate a anilor `70, în anii `80, precum şi câţiva ani în
`90. Ratele de creştere pe termen scurt au fost afectate în mod evident de modificările
macroeconomice globale, ca urmare a unor evenimente cum ar fi cea de-a doua criză a petrolului
de la începutul anilor `80, precum şi criza de la începutul anilor `90, care au lăsat semne vizibile
asupra performanţei. Totuşi, motoarele principale ale expansiunii exporturilor sunt reprezentate de
creşterea venitului şi de liberalizarea comerţului: acesta s-a intensificat pe măsură ce ţările membre
au devenit mai bogate şi barierele tarifare au fost înlăturate. Însă, reducerile tarifare nu au fost
distribuite uniform pe regiuni şi pe categorii de produse.
Liberalizarea comerţului s-a realizat mai rapid în cadrul relaţiilor dintre ţările
dezvoltate decât pentru fluxurile comerciale Nord-Sus. În particular, Europa a fost capabilă
să reducă mai rapid barierele comerciale interne faţă de barierele comerciale cu alte regiuni.
Privind categoriile de produse, liberalizarea comerţului cu produse manufacturate a fost mai
rapidă decât liberalizarea comerţului cu produse agricole.
Comerţul intracomunitar a crescut considerabil ca şi importanţă în timpul perioadei
1960-2000, de la aproximativ 40% la 60% din totalul exporturilor. Aici trebuie făcute două
observaţii. În primul rând, perioada între 1962-1973 a cunoscut o creşte rapidă a cotei
deţinute de comerţul intracomunitar, în timp ce cota deţinută de Europa pe anasamblu a
rămas mai mult sau mai puţin constantă. Deoarece niciun stat nu a fost admis ca membru în
această perioadă, există un motiv pentru a considera faptul că a avut loc o anume deviere a
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comerţului de la statele nemembre (în speciale cele care aparţineau EFTA) către statele
membre. În al doilea rând, creşterea cotei schimburilor intracomunitare, începând cu
mijlocul anilor `80, a coincis cu expansiunea Uniunii Europene: comerţul cu Europa privită
în ansamblu, incluzând statele membre şi cele nemembre, a rămas relativ constant, în jurul
procentului de 70% din totalul exporturilor.
În ceea ce priveşte structura mărfurilor care făceau obiectul comerţului comunitar,
ar fi rezonabil ca evoluţia exporturilor şi importurilor să reflecte avantajele comparative ale
Uniunii Europene şi ale partenerilor săi de comerţ. Peste tot, produsele care aveau la bază un
consum crescut de capital şi de tehnologie au dominat în 1962, fiecare din această grupă
deţinând circa 27-28% din totalul exporturilor.
Însă, expansiunea nordică a Uniunii Europene în 1995 a atras ţări membre (Austria,
Finlanda şi Suedia) caracterizate de o capacitate substanţială în sectoare intensiv tehnologice
şi în sectoare bazate pe consum ridicat de capital uman. Faptul că Uniunea Europeană deţine
avantaje comparative în special în industriile avansate este în acord cu imaginea stilizată a
Uniunii Europene ca regiune deţinând din abundenţă bunuri tehnologice şi capital uman.
Privind separat exporturile intracomunitare şi cele necomunitare, pot fi făcute
câteva observaţii. În primul rând, este evident faptul că creşterea în volumul exporturilor
intracomunitare s-a concentrat pe produsele intensiv tehnologice şi pe cele bazate pe consum
ridicat al capitalului uman. În al doilea rând, aceste grupe de produse şi-au sporit cota atât la
nivelul exporturilor intracomunitare, cât şi la nivelul exporturilor Uniunii Europene.
În ceea ce priveşte importul, primul lucru observat este acela că procentele
importurilor intracomunitare şi a celor necomunitare au rămas relativ stabile de-a lungul
timpului. În 1962, importurile intraeuropene reprezentau aproximativ 52% din totalul
importurilor Uniunii Europene, iar în 2000 cota era de 54 %. Produsele bazate pe consum
intensiv de capital şi pământ reprezentau cele mai importante grupe de produse în 2000, în
timp ce produsele având la bază consumul intensiv de tehnologie au fost mult mai
importante până în anii `70. Predominanţa produselor bazate pe consum intensiv de pământ
este probabil semnul existenţei încă a barierelor comerciale: nu este niciun motiv care să ne
facă să credem că Uniunea Europeană ar fi avut substanţiale avantaje în aceste grupe de
produse dacă piaţa comunitară era complet deschisă concurenţilor străini.
Totuşi, trebuie notat faptul că există mari fluctuaţii în procentele deţinute de
diferitele grupe de produse.
În anii `90, cota deţinută de UE-15 pe pieţele noilor state membre a rămas stabilă,
dar începând cu anul 2004 rata de creştere a importurilor noilor state membre s-a accentuat
substanţial. După aderare, a avut loc o expansiune a fluxurilor comerciale intracomunitare
UE-25, una dintre cauze fiind şi creşterea volumului comerţului dintre noile state membre.
Cu scopul de a stabili semnificaţia unui astfel de „efect al extinderii” am căutat existenţa
unor modificări statistice la nivelul fluxurilor comerciale după 2004.
Fluxurile comerciale au crescut rapid între ţările membre UE-15 şi ţările candidate
încă din anii `90. Ĩn 2003, când cele mai multe bariere din calea fluxurilor comerciale au
fost înlăturate, chiar dacă statutul de ţără membră încă nu s-a împlinit din punct de vedere
formal, UE 15 reprezenta destinaţia a 67% din exporturile viitoarelor ţări membre, şi de
asemenea originea a 58% din totalul importurilor acestor ţări. Pentru toate ţările care urmau
să adere (cu excepţia Lituaniei) cotele deţinute înainte de accesiune la nivelul comerţului
UE-25 erau peste media tuturor membrilor, chiar mai mari decât a unor vechi state membre.
Partea deţinută de noile state membre în exporturile intracomunitare UE-25 a
crescut substanţial în ultimii ani, lucru adevărat pentru toate ţările implicate. După
accesiune, cotele noilor state membre în UE 15, care crescuseră încă din anii `90, au
înregistrat o accelerare.

309

310

România în UE. Calitatea integrării. Creştere. Competenţă. Ocupare

În timpul anilor `90, cota deţinută de UE 15 pe piaţa ţărilor care urmau să adere a
rămas stabilă, însă, începând cu 2004, rata de creştere a importurilor noilor state membre s-a
intensificat vizibil.
După aderare, a existat o expansiune a fluxurilor comerciale intracomunitare şi
datorită faptului că volumul comerţului între noile state membre a crescut. Relevanţa noilor
state membre în comerţul Uniunii Europene este mult mai mare decât creşterea lor
economică.
Cu scopul de a vedea dacă există diferenţe înainte şi după ce a avut loc integrarea
membrilor în Uniunea Europeană, luăm din nou în consideraţie fluxurile comerciale ca şi
indicator şi comparăm ceea ce s-a întâmplat înainte şi după 2004. Privind fluxurile
comerciale totale, toate statele noi membre (cu excepţia Slovaciei) au înregistrat după
accesiune o creştere a importurilor provenind din Uniunea Europeană, iar în medie acestă
creştere a fost rapidă. Atragerea exporturilor către Uniunea Europeană a fost mult mai
moderată, astfel că în 2004-2005 rata de creştere a exporturilor a fost de 1%, atingând
procentul de 15,5%.
Aceste date agregate ascund o situaţie diversificată la nivel sectorial. Au cunoscut o
mărire clară a volumului comerţului după 2004 acele sectoare care încă nu au fost pe deplin
exploatate în ceea ce priveşte potenţialul lor de export înainte de lărgire, unul dintre acestea
fiind cu siguranţă agricultura. În 2004, agricultura în noile state membre implica un procent
comparativ ridicat de forţă de muncă şi furniza o parte relevantă din producţia naţională.
Însă, comerţul în acest sector cu Uniunea Europeană a fost strict reglementat înainte de a
deveni membre cu drepturi depline, şi, ca urmare, potenţialul de export al noilor state
membre nu a fost exploatat. După 2004, a existat o creştere importantă a fluxurilor
exportului de produse agricole aparţinând noilor state membre. Acesta este sectorul în care
putem observa clar un efect pe care l-a avut lărgirea asupra comerţului.
Concluzii

Rezonabil este să tragem concluzia că acordurile regionale de integrare europeană au
avut efecte diferite asupra comerţului. Caracterul integrării europene s-a modificat de-a
lungul timpului. Prima etapă a integrării, având în centru crearea uniunii vamale, poate fi
privită ca un exemplu tipic de integrare regională „tradiţională”, în care efectele asupra
comerţului sunt legate de o anumită realocare a producţiei între ţările membre. Ultima etapă,
dimpotrivă, este un exemplu de integrare regională „modernă”, în care principalele efecte
asupra comerţului emană din utilizarea superioară a economiilor de scară, având ca rezultate
o mai mare creştere economică, eficienţă şi competitivitate externă.
Din perspectiva europeană, se poate argumenta faptul că studierea efectelor asupra
comerţului, ca urmare a lărgirii în anul 2004, este în mod particular interesantă, deoarece a
fost cea mai mare expansiune a Uniunii Europene, dar şi pentru că a fost diferită ca şi
caracter faţă de celelalte extinderi care au avut loc. Pentru ţările care se află în afara grupării,
un proces de integrare de tip european are multe implicaţii şi modifică semnificativ formele
prin care se realizează comerţul internaţional. Presiunea de a schimba procesul de producţie,
în direcţia unei producţii şi unor servicii de înaltă calitate, va creşte pentru toate ţările care
plănuiesc să adere la Uniunea Europeană.
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CONTRIBUŢII ALE SERVICIILOR
DE CONSULTANŢĂ PENTRU MANAGEMENT
LA DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR
MICI ŞI MIJLOCII


Daniela Roxana MIHAI
Doctorand
Universitatea Transilvania, Braşov
Rezumat: Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă majoritatea covârşitoare din
totalul întreprinderilor în ţările dezvoltate, iar în România situaţia se prezintă în mod
similar. IMM-urile constituie fundamentul unei economii solide de piaţă, asigurând cea mai
mare parte din locurile de muncă, cifra de afaceri şi valoarea adăugată din ansamblul
firmelor unei ţări. Din acest motiv, firmele de consultanţă pentru management nu pot ignora
acest segment de piaţă, cu atât mai mult cu cât IMM-urile reprezintă viitoarele mari
companii.
Piaţa serviciilor de consultanţă pentru management din România se află într-o
continuă ascensiune, performanţele înregistrate de către firmele autohtone în acest domeniu
fiind din ce în ce mai vizibile. Lucrarea de faţă doreşte să evidenţieze relaţia care există
între domeniul serviciilor de consultanţă pentru management şi sectorul întreprinderilor
mici şi mijlocii, precum şi contribuţia pe care consultanţii în management o pot aduce în
sensul valorificării oportunităţilor existente pentru IMM-uri, în contextul recentei integrări
a României în UE.
Cuvinte-cheie: consultanţă; servicii; management; IMM; piaţă
Coduri REL: 14G, 14K, 14Z

I. Delimitări conceptuale privind serviciile de consultanţă pentru management
Consiliul Internaţional al Instituţiilor de Consultanţă în Management (eng.
International Council of Management Consulting Institutes) defineşte consultanţa pentru
management ca fiind procesul prin care are loc furnizarea de recomandări şi asistenţă
independentă către clienţii ce deţin responsabilităţi manageriale. Această recomandare poate
îmbrăca multiple forme, în funcţie de tipul consultantului, care poate fi extern sau intern
organizaţiei sau poate îndeplini o multitudine de roluri, inclusiv acela de a deveni o funcţie
externă pentru organizaţia clientului.
O definiţie complementară este oferită de Asociaţia Consultanţilor în Management
(eng. Association of Management Consultants) din Statele Unite ale Americii, în opinia
căreia consultanţa în management reprezintă un serviciu furnizat în schimbul unei taxe de
către persoane obiective din exteriorul organizaţiei, care ajută managerii să îşi
îmbunătăţească activitatea de conducere, procesele şi performanţele economice ale
organizaţiei. (McKenna 1995, pp.51)
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În ceea ce priveşte domeniile principale ale consultanţei în management, Federaţia
Europeană a Asociaţiilor de Consultanţă în Management (FEACO) propune următoarea
clasificare, având în vedere beneficiile pe care aceste servicii le furnizează grupurilor vizate:
1. Consultanţa pentru afaceri, care include:
Consultanţa în domeniul strategiei: vizează îmbunătăţirea pe termen lung a
unei companii: dezvoltare şi planificare strategică, fuziuni şi achiziţii, vânzări,
marketing, comunicare organizaţională, consultanţă financiară etc.;
Management operaţional: vizează integrarea soluţiilor de afaceri prin
gestionarea relaţiilor cu clienţii/furnizorii (CRM), reducerea costurilor,
managementul achiziţiilor şi aprovizionării;
Managementul de proiect;
Managementul schimbării: servicii de consultanţă care, mai mult decât oricare
alte servicii de acest gen, au drept scop asigurarea succesului la nivelul
componentei umane dintr-o organizaţie;
Consultanţă Resurse Umane: servicii care vizează eficientizarea resursei
umane din cadrul unei organizaţii, prin intermediul managementului şi
măsurării performanţelor, reorganizării sistemelor de recompensare, asigurare
a beneficiilor şi a schemelor de retragere, a strategiilor de resurse umane şi
marketing intern sau prin intermediul strategiilor de valorificare a talentelor.
2. Consultanţă privind Tehnologia Informaţiei: ajută organizaţiile să îşi evalueze
strategiile în domeniul IT, în sensul alinierii tehnologiei la procesele de afaceri.
3. Dezvoltare şi integrare, domeniu care vizează următoarele servicii:
Dezvoltarea aplicaţiilor (inclusiv software): crearea de noi funcţionalităţi prin
intermediul proceselor de dezvoltare; integrarea de sisteme IT existente;
Implementarea noilor aplicaţii în infrastructura existentă.
4. Servicii de outsourcing (externalizarea serviciilor), vizând următoarele activităţi:
Servicii de management al tehnologiei şi informaţiilor;
Servicii de management aplicat, ce presupune externalizarea serviciilor suport
de dezvoltare şi implementare a sistemelor hardware, aplicaţiilor, CRM
(Customer Relationship Management) şi a infrastructurii necesare etc.;
Externalizarea proceselor de afaceri.
5. Alte servicii, care cuprind o mare varietate de servicii complementare celor
menţionate mai sus.
II. Stadiul actual al serviciilor de consultanţă pentru management în România
Sectorul serviciilor de consultanţă pentru management din România a înregistrat în
ultimii ani o evoluţie pozitivă, în special datorită schimbărilor generate de aderarea ţării
noastre la Uniunea Europeană (schimbări legislative, concurenţiale, introducerea fondurilor
structurale, noi cerinţe de planificare a dezvoltării la nivelul Administraţiilor Publice etc.).
Rezultatele obţinute de piaţa românească a serviciilor de consultanţă pentru
management în perioada 2005 – 2006
Tabelul 1
Cifra de afaceri totală (milioane Euro) - 2005
200
Rata de creştere - 2005
20%
Rata de creştere - 2006 (p)*
20%
Principalele linii de servicii (%)
Consultanţă în afaceri
35%
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Consultanţă IT
Dezvoltare&Integrare
Outsourcing (externalizare)
Alte servicii

15%
5%
5%
40%
Administraţia
Publică
Sectoare cheie
Energie&Utilităţi
Firme de consultanţă pentru management
480
Mărime mare şi medie
30
Mărime mică
450
Număr de consultanţi
2500
Sursa: The European Federation of Management Consultancies Associations:
Survey of the European Management Consultancy Market 2005-2006, p. 29.
*Exprimă nivelul previzionat pentru rata de creştere a pieţei la momentul la care a fost
realizat studiul.
Studiul realizat de către FEACO în perioada 2005 – 2006 asupra sectorului
românesc al consultanţei pentru management (Tabel 1) evidenţiază o piaţă puternic
fragmentată, dominată de firmele de consultanţă de mici dimensiuni (autohtone) şi ai căror
factori de dezvoltare se regăsesc în: stabilitatea şi creşterea economică, fluxul de investitori
străini şi consecinţele aderării României la Uniunea Europeană. Principalele cauze care
determină un nivel scăzut al cererii pentru serviciile de consultanţă pentru management sunt
considerate a fi birocraţia şi nivelul înalt al corupţiei.
Nivelul încă scăzut la pieţei serviciilor de consultanţă pentru management din România în
raport cu alte ţări din Uniunea Europeană este determinat şi de o serie de dificultăţi cu care acest
sector se confruntă în prezent, dintre care amintim: (Pleşoianu 2002,: p. 7).
Lipsa unei culturi a serviciilor profesionale externalizate şi deci, cerinţe
nesemnificative din partea clienţilor.
Substituirea consultanţilor independenţi şi profesionişti de către structuri şi
persoane aflate, de regulă, în funcţii oficiale, care promit rezolvarea, dar nu
răspund de valabilitatea rezultatelor.
Liberalismul profesiei este înţeles greşit şi nu se cer standarde profesionale
pentru înregistrarea firmelor de consultanţă în management şi pentru consultanţii
individuali.
Firmele internaţionale de consultanţă, cu birouri în România, desfăşoară activităţi
multiple, cu precădere în proiecte de asistenţă internaţională, la nivel
guvernamental şi oficial şi se implică rareori în soluţiile de restructurare din
economia reală la nivel de întreprindere.
Confuzia creată de licitaţiile oficiale prin care se acordă împrumuturi sau credite
nerambursabile, care au difuzat pachete informative, de altfel corecte, cu conţinutulcadru şi cerinţele pentru elaborarea cererilor de finanţare, dar care au fost interpretate
de birocraţi ca nişte „formulare care pot fi completate de oricine”.
Apariţia pe piaţa de consultanţă în management a unor profesionişti independenţi
care se implică de multe ori în anumite acţiuni, cum ar fi cazul juriştilor, care se
oferă să facă planuri de restructurare la întreprinderi fără a avea cunoştinţe şi
practică în acest domeniu.
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Relaţia între consultanţii români şi cei internaţionali, respectiv firmele de
consultanţă internaţionale cu „sucursale” în România, este încă neclară şi
ocazională, deoarece majoritatea clienţilor acestora din urmă sunt instituţii
publice şi nu proprietari sau manageri privaţi şi, de aceea, această simbioză strict
necesară nu este întotdeauna solicitată expres de beneficiar.
Grupurile ţintă vizate de firmele care activează în domeniul serviciilor de
consultanţă pentru management pot fi grupate astfel:
9 microîntreprinderi şi firme mici;
9 întreprinderi medii şi mari;
9 persoane fizice – antreprenori;
9 investitori străini;
9 organizaţii non-guvernamentale;
9 instituţii publice şi guvernamentale.
III. Contribuţii potenţiale ale serviciilor de consultanţă pentru management la
valorificarea oportunităţilor de către IMM-uri
Sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România cuprinde un număr de
526.318 firme, conform datelor statistice obţinute la finele anului 2005, reprezentând
99,69% din totalul firmelor, ceea ce justifică atractivitatea acestui sector pentru organizaţiile
din domeniul consultanţei pentru management (Nicolescu 2006: p. 61).
Mediul de afaceri românesc a oferit în ultimii ani o serie de oportunităţi sub
forma unor măsuri menite să sprijine dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi să
îmbunătăţească o serie de evoluţii nesatisfăcătoare ale acestui sector. Dintre acestea amintim
(Nicolescu, 2006, p. 34)
Atragerea de fonduri pentru sprijinirea întreprinzătorilor privaţi mici şi mijlocii;
Îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare, prin acordarea de sprijin
financiar şi de asistenţă;
Acces prioritar al IMM-urilor la achiziţiile publice de bunuri materiale, lucrări şi
servicii;
Derularea unor programe de finanţare nerambursabile pentru IMM-uri, prin
intermediul ANIMMC (MIMMCTPL), dintre care amintim: programul de
susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi
microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a
întreprinderilor mici şi mijlocii, programul privind creşterea competitivităţii
IMM-urilor prin implementarea şi certificarea sistemelor de calitate, programul
naţional pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de
instruire şi consultanţă, programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă etc.
În ciuda acestor oportunităţi, sectorul IMM se confruntă în prezent cu o serie de
probleme acutizate de intrarea României în Uniunea Europeană. Studiul realizat în anul
2006 de către Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România a evidenţiat
faptul că principalele trei probleme cu care IMM-urile se confruntă după aderarea ţării
noastre la UE sunt migrarea forţei de muncă, intensificarea mediului concurenţial şi costurile
ridicate ale forţei de muncă (Figura 1).
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Migrarea forţei de muncă

46.01%

Intensificarea
concurenţei

44.40%
Costuri ridicate ale forţei
de muncă

43.89%
26.49%
1

Costuri implicate de
adaptarea la acquis-ul
comunitar
Protecþie mai strictã a
consumatorilor

16.20%
14.52%
13.33%

Legislaþie de mediu strictã

0.68%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

Intensificarea controalelor
reprezentanþilor
administraþiei de stat
altele

Sursa: Nicolescu, Ov. (coordonator), Maniu, A.I, Nicolescu, C, Maniu, I.I., Anghel, F:
Carta Albă a IMM-urilor. Ediţia a V-a. Editura Olimp, Bucureşti, 2007, p. 252.
Figura 1. Principalele probleme cu care se confruntă IMM-urile
după aderarea României la U.E.

Având în vedere problemele expuse anterior, dar şi experienţa internaţională,
specialiştii susţin faptul că firmele de consultanţă pentru management din România pot
contribui decisiv la dezvoltarea sectorului IMM, prin aceea că:
•
firmele de consultanţă pot interveni în sensul conştientizării IMM-urilor asupra
importanţei asigurării unei educaţii permanente a angajaţilor, elaborării unor
programe eficiente de integrare în organizaţie, de motivare şi recompensare a
angajaţilor, în general, asupra necesităţii elaborării şi implementării unor
strategii de dezvoltare a resurselor umane;
•
firmele de consultanţă pot asigura un transfer de capabilităţi, inovaţii şi
informaţii între mediul academic şi mediul de afaceri, vizând domenii precum
marketing, management, resurse umane, ştiinţe financiar-contabile etc.
Instrumentele specifice acestor domenii, absorbite de managementul IMMurilor, pot contribui la fundamentarea direcţiilor strategice care să permită
sustenabilitatea firmelor într-un mediul concurenţial puternic.
•
accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii profesionale de consultanţă
poate conduce la creşterea competitivităţii acestora şi, implicit, la dezvoltarea
mediului de afaceri – cu impact direct asupra economiei româneşti.
Serviciile oferite de firmele de consultanţă pentru management încep să îşi găsească
utilitate şi în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii, dovadă fiind ritmul de creştere al pieţei
serviciilor de consultanţă pentru management, care a înregistrat cea mai spectaculoasă
evoluţie din Europa, fiind de 20% în 2005. Această tendinţă îşi poate fi justificată de:
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9 Intensificarea concurenţei în rândul agenţilor economici, ceea ce generează o
serie de presiuni la nivelul acestora, în direcţia eficientizării, organizării şi
controlului activităţii clienţilor.
9 Schimbarea obiceiurilor de consum ale consumatorilor finali (a crescut
experienţa consumatorilor şi dorinţa lor de imitare a practicilor de succes ale
altora).
9 Schimbările de pe piaţa muncii (este tot mai evidentă o lipsă acută atât a
oamenilor pregătiţi, cât şi a adaptării organizaţiilor la noile raporturi de putere
pe piaţa muncii, unde angajaţii buni specialişti / profesionişti dictează).
9 Creşterea exigenţelor angajatorilor în ceea ce priveşte pregătirea şi
competenţele profesionale ale angajaţilor (alocarea de resurse pentru instruirea
şi perfecţionarea continuă a personalului).
9 Dezvoltarea rapidă, neprogramată şi necontrolată a firmelor, care a dus la
apariţia unor probleme pentru a căror rezolvare se solicită apelarea la servicii
de consultanţă.
9 Evoluţia rapidă a tehnologiilor care duce la nevoia clienţilor de asimilare a
acestora şi implicit la accesarea serviciilor de consultant ca propulsor al
schimbării.
9 Oportunitatea oferită de introducerea din 2007 a fondurilor structurale
comunitare, ca instrumente ale Uniunii Europene destinate promovării
coeziunii economice şi sociale şi a solidarităţii.
Având în vedere oportunităţile de dezvoltare pe care fondurile structurale le poate
oferi întreprinderilor mici şi mijlocii în urma accesării lor, studiul realizat de către Consiliul
Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România (menţionat anterior) a evidenţiat un
procent extrem de redus în rândul IMM-urilor care au contactat o firmă de consultanţă sau
un organism care să ofere sprijin de specialitate în ceea ce priveşte accesarea unui fond
structural (2,46%) (Figura 2).
Proporţia ridicată a IMM-urilor care nu au intenţia de a accesa fonduri europene
(53,91%) poate fi datorată şi de prelungirea pregătirilor pe care ţara noastră le întreprinde
pentru gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune.(Nicolescu, 2007, p. 257)
Nu existã intenþia de a
acces a fondurile

2.46%

2.29%
Informare as upra lor

9.93%
Se aº teaptã ca fondurile
structurale sã devinã
operaþionale

31.41%

53.91%

A fost contactată o
firmă de consultanţă,
organizaţie patronală
etc. pentru sprijin
Sunt în faza de elaborare
a proiectului

Figura 2. Stadiul în care se regăsesc IMM-urile româneşti în ceea ce priveşte fondurile
structurale
Sursa: Nicolescu, Ov. (coordonator), Maniu, A.I, Nicolescu, C, Maniu, I.I.,
Anghel, F: Carta Albă a IMM-urilor. Ediţia a V-a. Editura Olimp, Bucureşti, 2007, p. 257.
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Paşii pe care o firmă de consultanţă îi poate urma în vederea asigurării unui sprijin
pentru întreprinderile mici şi mijlocii interesate de accesarea unor fonduri nerambursabile
sunt următorii:
1. Identificarea nevoilor existente la nivelul întreprinderii ce pot fi acoperite în
urma accesării unui fond nerambursabil.
2. Identificarea oportunităţilor de finanţare care se pot plia pe nevoile specifice
identificate.
3. Stabilirea planului de acţiune în vederea accesării fondurilor vizate.
4. Realizarea documentaţiei de finanţare.
5. Implementarea proiectelor finanţate prin fondurile structurale.
Pentru a răspunde nevoilor existente la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii şi a
contribui cu adevărat la dezvoltarea acestui sector, este necesar ca firmele de consultanţă
pentru management din România să îşi definească foarte clar performanţa, experienţa şi
etica ce definesc activitatea, impunându-se adoptarea şi/sau îmbunătăţirea unor standarde
care se referă la:
Standarde de calitate impuse de finanţatorul programelor de finanţare
(asigurarea proceselor necesare pentru respectarea acestor standarde);
Standarde de prelucrare a informaţiei (standarde de calitate pentru analiză şi
sinteză);
Standarde de reţinere şi transmitere a informaţiei (rezultate în proceduri);
Standarde în comportament şi referitoare la profesionalism (rigurozitate,
seriozitate, nivel ridicat de expertiză, etică, independenţă şi obiectivitate);
Standarde de calitate care cresc gradul de inovare;
Standarde de calitate în promovare şi imagine.
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Rezumat. Domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei este de o importanţă
strategică pentru economie, înregistrând o rată mult mai mare de creştere comparativ cu
celelalte sectoare ale economiei româneşti.
Acum, dupa ce România a devenit stat membru al Uniunii Europene, există
numeroase facilităţi pentru afaceri în domeniul comunicaţiilor. Acest lucru se datorează
reducerii tarifelor pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei ca urmare a creşterii
concurenţei pe piaţă, precum şi accesului la fonduri structurale. Resursele umane sunt bine
pregătite, piaţa este complet liberalizată, deci există toate condiţiile pentru ca sectorul
comunicaţiilor să fie o destinaţie preferată pentru investiţii.
Luând în considerare obiectivele României de a se integra pe deplin în Uniunea
Europeană, de a se adapta la cerinţele economice comunitare, dar mai ales de a creşte
competitivitatea economică, coeziunea socială şi calitatea vieţii cetăţeanului, lucrarea de
faţă îşi propune o evidenţiere a acţiunilor pe care România va trebui să le întreprindă în
vederea reducerii decalajelor de dezvoltare, astfel încât să se alinieze la cele mai noi
tehnologii descoperite în sectorul comunicaţiilor din Europa şi din întreaga lume. Acest
lucru se poate realiza prin încurajarea utilizării sporite a serviciilor de comunicaţii în
bandă largă şi creşterea investiţiilor în infrastructură şi dezvoltarea infrastructurii TIC la
nivel naţional. Astfel va trebui acţionat în vederea dezvoltării şi creşterii accesibilităţii
structurii de broadband şi creşterea securizării reţelelor de comunicaţii electronice; de
asemenea va trebui susţinută dezvoltarea reţelelor digitale.
Cuvinte-cheie: comunicaţii; tehnologie digitală; competitivitate; confortul cetăţenilor.
Coduri REL: 14Z, 16F, 18D

În zilele noastre, informaţia devine o resursă esenţială în dezvoltarea societăţiilor
moderne, evoluate în plan politic, economic şi social. Dinamismul şi complexitatea noului
tip de societate, care antrenează o creştere continuă a volumului şi diversităţii informaţiilor
prelucrate şi care utilizează pe scară largă tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC),
au condus la conceptul de Societate informaţională.
Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă a civilizaţiei umane, un nou mod
de viaţă, calitativ superior, care implică folosirea intensivă a informaţiei în toate sferele
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activităţii şi existenţei umane, cu un impact economic şi social semnificativ. Societatea
informaţională permite accesul larg la informaţie al membrilor săi, un nou mod de lucru şi
de cunoaştere, amplifică posibilitatea globalizării economice şi creşterea coeziunii sociale.
Suportul tehnologic al noii societăţi informaţionale se bazează pe trei sectoare:
tehnologia informaţiei, tehnologia comunicaţiilor, producţia de conţinut (informaţional)
multimedia, sectoare din ce în ce mai convergente. Aceste tehnologii, bazate pe avansurile
electronicii, au permis apariţia unor noi servicii şi aplicaţii multimedia, care combină
sunetul, imaginea şi textul şi utilizează toate mijloacele de comunicaţie (telefon, fax,
televiziune şi calculatoare). Dezvoltarea acestor noi mijloace de comunicare reprezintă un
factor important de creştere a competitivităţii agenţilor economici, deschizând noi
perspective pentru afaceri, pentru o mai bună organizare a muncii şi crearea de noi locuri de
muncă. Totodată, se deschid noi perspective privind modernizarea serviciilor publice, a
asistenţei medicale, a managementului mediului şi a căilor de comunicare între instituţiile
administraţiei publice şi cetăţeni. Accesul larg la educaţie si cultură - pentru toate categoriile
sociale, indiferent de vârstă sau de localizarea geografică - poate fi de asemenea realizat cu
ajutorul noilor tehnologii.
La data de 1 ianuarie 2007 România a devenit stat membru UE.. Din această calitate
decurg o serie de drepturi şi obligaţii cum ar fi participarea la Consiliile de Miniştri (TTE Consiliul Transport, Telecomunicaţii şi Energie) şi la Grupurile de Lucru ale Comisiei şi ale
Consiliului UE precum şi aplicarea diferitelor strategii şi programe comunitare. România are
dreptul de a propune iniţiative la nivel european şi de a vota în cadrul Consiliului Uniunii
Europene.
Începând cu anii '90 penetrarea rapidă a calculatoarelor personale (PC), evoluţia
tehnologiilor software, dezvoltarea explozivă a reţelelor de transmisii de date şi a serviciilor
bazate pe Internet au produs schimbări profunde la scară mondială.
Într-un raport recent privind sectorul european al telecomunicaţiilor (290 miliarde
de euro) sunt subliniate o serie de evoluţii pozitive înregistrate în 2006, faţă de 2005:
preţurile din sectorul telefoniei mobile au scăzut cu aproximativ 14%; extinderea accesului
în bandă largă – 20 milioane de noi linii, o creştere de 39% faţă de 2005; păstrarea
numerelor atunci când abonatul schimbă furnizorul de servicii de telefonie mobilă – se
înregistrează o creştere a numărului de utilizatori care exercită acest drept garantat de
legislaţia europeană (peste 31,4 milioane de abonaţi în 2006). Odată cu scăderea preţurilor,
creşte şi gradul de utilizare a telefonului mobil – media la nivel european este de 103%
(478,4 milioane de utilizatori). Procentul de peste 100% se datorează faptului că o persoană
poate avea mai multe abonamente. Pe primul loc în clasament este Luxemburg, urmat de
Italia şi Lituania. În România, penetrarea telefoniei mobile este de aproximativ 74,4%, a
telefoniei fixe de aproape 21% şi a Internetului de mare viteză de 3,46%, conform
Autoritâţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Este de
aşteptat ca ofertele triple play deja existente la noi în ţară să evolueze, ca în cazul tot mai
multor state europene, spre pachete care integrează servicii de telefonie fixă şi mobilă, de
acces la Internet şi acces la programe TV (quadruple plqy).
Viviane Reding, comisarul European pentru Societatea informaţională şi Media,
care a fost şi iniţiatoarea proiectului soldat cu reducerea tarifelor de roaming, a lansat
iniţiativa i2010 (European Information Society 2010) ca o recunoaştere a importanţei
deosebite pe care o are sectorul IT&C în îndeplinirea angajamentelor asumate pe agenda
Lisabona. Prin i2010, Viviane Reding intenţionează declanşarea unui val tehnologic şi de
dezvoltare economică, promovarea unui spaţiu informaţional european în vederea creării
unei pieţe deschise şi stabile pentru comunicaţiile electronice şi serviciile digitale,
stimularea creativităţii şi inovaţiei prin creşterea investiţiilor în cercetare, încurajarea
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dezvoltării aplicaţiei industriale a TIC, crearea unei societăţi informaţionale europene mult
mai accesibilă şi care să se adreseze tuturor categoriilor sociale şi de vârstă.
Sectorul comunicaţiilor electronice din România se dezvoltă într-un ritm extrem de
rapid, având o contribuţie semnificativă la PIB.
Unul dintre beneficiile cele mai importante câştigate de România, odată cu aderarea
la Uniunea Europeană, este posibilitatea accesării fondurilor structurale din care se pot
finanţa proiecte care susţin priorităţile de creştere şi dezvoltare economică.
Printre aceste priorităţi se numără reducerea decalajului digital, pentru a oferi acces
la serviciile societăţii informaţionale unui număr cât mai mare de cetăţeni, creşterea
competitivităţii economiei româneşti, prin încurajarea utilizării celor mai noi tehnologii
informaţionale, precum şi construirea unei relaţii bazate pe încredere şi transparenţă cu
cetăţenii, prin dezvoltarea şi implementarea strategiei de guvernare electronică. O altă
prioritate o reprezintă creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea
decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Acest lucru se poate realiza atât
prin investiţia în resursa materială cât şi în cea umană. De asemenea trebuie găsite noi
tehnici de motivare si stimulare a resursei umane, deoarece aceasta reprezintă cea mai
importantă resursă a unei organizaţii.
Prestările de servicii din domeniul comunicaţiilor trebuie să vizeze în primul rând
creşterea confortului cetăţenilor. În acest sens se acţionează în direcţia dezvoltării şi creşterii
accesibilităţii infrastructurii de broadband. Având în vedere faptul că răspândirea
beneficiilor societăţii informaţionale depinde tot mai mult de disponibilitatea accesului la
Internet cu viteză mare în rândul cetăţenilor şi companiilor, utilizarea sporită a serviciilor de
comunicaţii în bandă largă a fost identificată drept un obiectiv major la nivel european. Ca
atare, până în anul 2003 toate ţările membre ale Uniunii Europene au adoptat strategii
naţionale de comunicaţii în bandă largă, între timp majoritatea noilor membre ale Uniunii
Europene adoptând planuri similare.
Tot pentru confortul cetăţenilor, televiziunea digitală va înlocui, treptat,
televiziunea analogică. Termenul limită pentru trecerea la televiziunea digitală pe tot
teritoriul Uniunii Europene este anul 2012. De asemenea, în cazul unor evenimente majore
la nivel naţional sau regional, în scopul reducerii timpului de reacţie şi a costurilor de
intervenţie pentru salvarea persoanelor şi a bunurilor acestora, se impune utilizarea
serviciilor de comunicaţii electronice pentru situaţii de urgentă.
Evoluţia serviciilor de comunicaţii din România a fost puternic influenţată de
transpunerea şi implementarea acquis-ului comunitar.
Strategiile de dezvoltare a prestărilor de servicii în domeniul comunicaţiilor au un
impact major asupra mai multor sectoare de activitate cum ar fi:
• Educaţie
Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştinţe, obiectiv asumat de către Uniunea
Europeană şi implicit de către România, este puternic determinată de etape, precum
informatizarea sistemului educaţional şi alfabetizarea digitală a populaţiei.
Impactul tehnologiilor de comunicaţii şi a celor în bandă largă se reflectă în
creşterea competitivităţii şi eficienţei sistemului educaţional. Comunicaţiile în bandă largă
pot contribui la ridicarea valorii şcolii româneşti prin implementarea de metode noi de
predare şi învăţare (e-learning), posibilitatea de a comunica interactiv cu profesori şi studenţi
din toată lumea, de a dezvolta programele de cercetare universitare prin unirea eforturilor
între cercetători din centre diferite din România şi intensificarea colaborărilor la proiecte pe
plan internaţional (e-working), facilitarea şi accelerarea accesului la informaţii noi.
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• Cercetare-dezvoltare
Investiţiile în comunicaţiile în bandă largă contribuie la dezvoltarea sectorului TIC
şi crearea de produse/servicii cu o valoare adăugata superioară, crescând competitivitatea
economică a României şi a producătorilor români (ponderea produselor cu complexitate şi
valoare adăugată ridicată în total exporturi a crescut în 2006, faţă de 2005 cu aproximativ
5% si datorită creşterii exporturilor TIC cu peste 20%).
Implementarea cu succes a tehnologiilor de comunicare are efecte tangibile în
mărirea gradului de inovaţie prin posibilitatea de a agrega virtual resursele şi ideile cele mai
bune din toată lumea. Libera circulaţie a informaţiei şi interactivitatea sporită conduc la
mărirea numărului de soluţii şi produse noi.
Globalizarea şi deschiderea de către marile companii a unor centre de cercetaredezvoltare în zone cu potenţial uman major, în care costurile de operare sunt reduse,
presupun un schimb de informaţii specializate cu distribuţie globală, accesul la aplicaţii
specifice şi mari generatoare de trafic de date. În acelaşi timp presupun existenţa unor
infrastructuri de comunicaţii în bandă largă, precum şi existenţa unor resurse umane cu
experienţă în lucrul cu noile tehnologii, inclusiv de comunicaţii.
• Economie - dezvoltarea afacerilor
Comunicaţiile în bandă largă favorizează crearea de noi locuri de muncă şi creşterea
PIB/locuitor, estimându-se că între 40% si 50% din creşterile de productivitate din ultimii 10
ani se datorează , în mod direct sau indirect, industriei TIC, aspect uzual la nivelul secolului
XXI.
În al doilea rând, comunicaţiile în bandă largă permit o revoluţionare a proceselor
de afaceri. De exemplu, nu mai e nevoie ca facilităţile de producţie să fie aproape de cele de
cercetare întrucât comunicarea se poate face la fel de bine şi virtual, în cele mai multe
cazuri. Comunicaţiile în bandă largă contribuie, de asemenea, la dezvoltarea e-business, cu
avantaje majore prin reducerea semnificativă a costurilor de tranzacţionare şi intensificarea
vitezei interacţiunilor dintre firme.
Gradul de interconectare între mediul de afaceri şi cel al comunicaţiilor digitale este
încă într-un stadiu incipient. În contextul dezvoltării actuale a României şi deschiderii către
economia europeană şi cea globală, mediul de afaceri va deveni un consumator major de
servicii broadband. În acest sens, se urmăreşte crearea unui efect de antrenare reciprocă pe
baza căruia dezvoltarea mediului de afaceri să conducă la creşterea cererii şi, implicit, la
stimularea competiţiei şi a apariţiei serviciilor cu valoare adăugată. În plus, dezvoltarea
sectorului broadband va putea contribui la atractivitatea României ca destinaţie pentru
investiţii străine.
• Activităţi culturale şi de divertisment
Comunicaţiile electronice în bandă largă pot avea un impact semnificativ asupra
activităţilor culturale, precum şi a celor de divertisment, prin oferirea unei accesibilităţi
ridicate, schimbarea comportamentului de consum precum şi prin oferirea accesului la un
număr mare de opţiuni. De asemenea, pe măsura creşterii performanţelor comunicaţiilor în
bandă largă, interactivitatea mediilor on-line creşte atrăgând utilizatorii. Presa on-line
româneasca cu peste 600 de site-uri active si milioane de vizitatori săptămânal se bucură de
un real succes, dezvoltând şi diversificând permanent conţinutul, incluzând şi transmisii live.
Prin facilitarea accesului atât internaţional, cât şi naţional, dar şi prin posibilitatea
diseminării rapide de conţinut, comunicaţiile în bandă largă pot constitui un vector pentru
promovarea valorilor culturale şi diversităţii în contextul integrării României în Uniunea
Europeană. Din punctul de vedere al principalelor zone de influenţă, beneficiile
comunicaţiilor în bandă largă se regăsesc la nivelul administraţiei publice, companiilor
private, comunităţilor si al cetăţeanului de rând.
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- Administraţia publică este furnizoare de informaţii publice şi servicii precum
colectarea taxelor, educaţie şi sănătate etc., toate de o importanţă majoră pentru cetăţeni.
Tehnologiile şi comunicaţiile în bandă largă pot îmbunătăţi eficienţa şi flexibilitatea
administraţiei publice, pot contribui la creşterea disponibilităţii şi accesului la servicii
guvernamentale.
- Pentru companii broadband-ul reprezintă un facilitator al aplicaţiilor şi practicilor
de tip e-Business, creând noi oportunităţi de afaceri şi ajutând companiile să obţină creşteri
de productivitate bazate pe o îmbunatăţire a accesului la informaţii şi a tranzacţiilor. Pentru
companiile româneşti (91% sunt conectate la Internet, însa doar 59% deţin o conexiune cu o
laţime de bandă mai ridicată de 256 kbps) dezvoltarea comerţului electronic poate aduce
avantaje importante în sensul reducerii semnificative a costurilor de tranzacţionare şi
intensificării vitezei de interacţionare cu partenerii de afaceri.
- Pentru comunităţile mici, rurale sau izolate, dezvoltarea comunicaţiilor în bandă
largă poate favoriza integrarea economică şi socială prin facilitarea accesului la bunuri şi
servicii noi, superioare, precum şi oportunităţi de participare la economia digitală sau
societatea informaţională. În România, populaţia rurală reprezintă mai mult de 40%, iar
decalajul digital urban/rural este estimat la nivelul unui multiplu între 10-15 (conform
rezultatelor Analizei diagnostic a dezvoltării sectorului de comunicaţii în bandă largă în
România, din noiembrie 2006), indicând astfel un potenţial major de reducere a decalajului
digital.
- Pentru consumatorul obişnuit, cele mai importante avantaje pe care le poate aduce
o dezvoltare echilibrată a reţelelor de comunicaţii şi creşterea accesibilităţii acestora sunt
reducerea sărăciei şi creşterea calităţii vieţii. În România, creşterea numărului locurilor de
muncă şi a nivelului salariilor poate influenţa cel puţin 12% din populaţia care trăieşte încă
în sărăcie, conform unui studiu al Băncii Mondiale, iar îmbunătăţirea serviciilor de sănătate
poate afecta peste 90% din populaţie, actuali utilizatori ai serviciilor publice.
Un rol important în dezvoltarea comunicaţiilor l-a avut apariţia centrelor de apel
(aşa numitele call centers). Un call-center reprezintă, în sens larg, o entitate funcţională din
cadrul unei companii, aptă să comunice electronic în timp real (voce/date/audio-video) şi
menită să deservească simultan două categorii de solicitanţi: interni (când managementul se
foloseşte de call-center pentru a-şi coordona afacerea de bază, iar call-center-ul deserveşte,
cu precădere personalul intern) şi externi (când prin call-center clienţii ţin legătura cu
reprezentanţii companiei). Totodată, un call-center poate sprijini major o organizaţie în a
înţelege şi a reacţiona optim şi oportun la schimbările continue din mediul de afaceri. Callcenter-ul este, aşadar, un serviciu proactiv, în care factorul uman şi tehnologia sunt strâns
corelate, urmărind deopotrivă o cât mai bună comunicare în interiorul firmei, cât şi un grad
de satisfacţie cât mai mare al clienţilor. Call-center-urile au aparut în urmă cu mai bine de 30
de ani, în ţările din Europa de Vest şi din America de Nord, în industria hotelieră şi în
sistemul bancar. Avantajele aduse de call-center-uri sunt multiple. Printre acestea enumerăm
câteva: permit realizarea unor studii de piaţă, promovarea şi vânzarea unor produse cu
costuri reduse prin intermediul telemarketingului; stau la baza comerţului electronic, fiind o
interfaţă între clienţi şi firma furnizoare de produse sau servicii; permit implementarea şi
gestionarea eficientă a Managementului Relaţiilor cu Clienţii; permit comunicarea şi
schimbul rapid de informaţii dintre angajaţii aflaţi pe teren şi baza de date din biroul central;
permit implementarea eficientă a managementului controlului, prin schimbul rapid de
informaţii cu privire la performanţele înregistrate; serviciile oferite de call-center-uri se pot
furniza la costuri reduse 24 din 24 de ore, 7 zile pe saptămână; prin utilizarea tehnologiilor
moderne de comunicaţii (tehnologia IP) cheltuielile generate de transmisiile de voce, date şi
imagini devin nesemnificative şi practic independente de distanţele geografice; permit
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mobilitate şi felexibilitate ridicată la costuri reduse – orice angajat al unei societăţi care are
un dispozitiv (laptop, telefon mobil etc.), prin intermediul căruia poate lua legătura cu callcenter-ul firmei, dispune de un birou mobil, având acces la informaţiile societăţii din orice
colţ al lumii în care este disponibilă tehnologia respectivă; mai mult, în multe domenii, prin
utilizarea unui software adecvat, pot fi oferite informaţii necesare sau pot fi efectuate
anumite operaţii automat, fără intervenţia omului – este cazul industriei hoteliere unde există
contact center-uri care în baza unor cereri formulate de clienţi prin Internet realizează
automat rezervări, trimit confirmări, anulează rezervările, permit transferuri de fonduri
realizându-se plata serviciilor comandate cu ajutorul cardurilor.
În urma materialului prezentat, se poate concluziona că evoluţia serviciilor de
comunicaţii din România în contextul integrării în Uniunea Europeană urmăreşte
imprimarea unui ritm rapid de modernizare şi creştere a sectorului respectiv, creând bazele
apariţiei şi dezvoltării societăţii informaţionale.
Operationalizarea acestor servicii presupune alocarea unor resurse financiare,
umane şi materiale importante, creând presiuni majore la nivelul bugetelor administraţiilor
locale şi centrale, dar şi în bugetele persoanelor fizice şi juridice. Cu toate acestea, prin
aplicarea rapidă şi corectă a măsurilor impuse de strategia în domeniu, se pot obţine, atât la
nivelul macroeconomic, cât şi la nivel microeconomic, beneficii economice şi sociale
superioare eforturilor depuse.
Este necesar ca societăţile româneşti care prestează servicii în domeniul
comunicaţiilor să-şi îndrepte atenţia spre ţările cu o economie dezvoltată. De asemenea este
necesară deschiderea de către companiile străine a unor filiale în ţara noastră. Toate acestea
vor contribui la amplificarea gradului de ocupare a forţei de muncă, la creşterea nivelului de
pregătire a acesteia, la intensificarea concurenţei. Statul român trebuie să acorde facilităţi
fiscale care constau în scutirea de impozit pe venitul reinvestit în lucrări de extindere şi
modernizare a reţelei de comunicaţii. În acest fel beneficiile economice şi sociale vor fi
importante, iar avantajele economice generate de dezvoltarea societăţii informaţionale se vor
reflecta în: dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii, creşterea accelerată a numărului de
utilizatori de Internet, dotarea şcolilor, universităţilor, liceelor cu calculatoare conectate la
Internet, aplicaţii în multe alte domenii de activitate printre care se numără medicina,
cultura, domeniul financiar-bancar, transporturile, comerţul şi altele.
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CÂT ESTE DE CORECT PREŢUL? ANALIZA
PROCESULUI PERCEPŢIEI CORECTITUDINII
PREŢULUI ÎN ROMÂNIA ŞI A IMPLICAŢIILOR
ASUPRA INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ


Diana Maria VRÂNCEANU
Lector universitar doctor
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Procesul percepţiei corectitudinii preţului este unul comparativ, un
individ comparând preţul la care este expus cu un punct de referinţă care poate fi preţul
plătit de o altă persoană, de către el însuşi în altă ocazie de cumpărare, de către un grup de
persoane sau o organizaţie.
În literatura asupra corectitudinii sunt definite două concepte majore: corectitudine
distributivă şi corectitudine procedurală. Corectitudinea distributivă se referă la
modalitatea de distribuire a rezultatelor (respectiv preţul plătit) într-o tranzacţie,
comparaţia putându-se realiza cu standarde de referinţă bazate pe aşteptări (preţul care se
aşteaptă a fi plătit) sau orientate social (preţul plătit de alţi cumpărători). Corectitudinea
procedurală se referă la procesul şi regulile folosite pentru a se ajunge la un anumit
rezultat, respectiv la metodele de determinare a preţului.
În România, cercetarea percepţiei asupra corectitudinii preţului este un nou subiect
de interes pentru specialiştii de marketing, necesar în contextul integrării în Uniunea
Europeană. Într-o cercetare calitativă efectuată în luna noiembrie 2006, au fost evidenţiate:
regulile folosite în evaluarea corectitudinii preţului, reacţiile şi sentimentele în situaţia
confruntării cu preţuri incorecte, preţurile percepute a fi incorecte pe categorii de produse,
percepţia corectitudinii unor tactici de preţ.
Cuvinte-cheie: procesul perceptual; corectitudinea procedurală; corectitudinea
distributivă; preţuri diferenţiate.
Coduri REL: 14 G;

Coordonate ale procesului percepţiei corectitudinii preţului

La baza conceptului de percepţie a corectitudinii preţului stau principiile teoriei
echităţii (Adams 1965), care afirmă faptul ca schimburile tind să fie percepute ca fiind
corecte atunci când raportul cost/beneficii este acelaşi pentru toţi participanţii (ofertanţi,
cumpărători). În cadrul acestei teorii se pune accentul pe importanţa punctelor de referinţă
de natură socială, afirmându-se faptul că indivizii judecă un rezultat ca fiind corect atunci
când raportul intrări-ieşiri este în concordanţă cu acelaşi raport aparţinând unei alte părţi
considerate ca element de comparaţie.
Procesul evaluării corectitudinii preţului este unul comparativ, preţul la care sunt
expuşi cumpărătorii fiind evaluat în comparaţie cu alte standarde interne sau externe. Xia, L,
Monroe, K., şi Cox, J. (2004) definesc corectitudinea preţului ca fiind gradul în care
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diferenţa dintre preţul de vânzare şi un preţ al unei alte părţi luate în considerare este
evaluată de către consumator ca fiind rezonabilă, acceptabilă sau justificabilă, precum şi
emoţiile asociate acestei evaluări.
Punctul de reper cu care se face comparaţia se poate constitui dintr-un preţ anterior
plătit pentru acelaşi produs, din preţul plătit de un alt cumpărător, din preţul practicat de un
alt ofertant, din nivelul estimat al costurilor. O serie de studii relevă faptul că, dintre toate
tipurile de comparaţii, cele sociale afectează în cea mai mare măsură evaluarea
corectitudinii. În cazul în care preţul plătit este mai mare sau mai mic decât cel de referinţă
se creează percepţia unei incorectitudini a preţului. A doua situaţie este mai puţin întâlnită şi
se manifestă cu o intensitate mult mai slabă deoarece consumatorii sunt mult mai atenţi în a
evalua corectitudinea preţurilor atunci când sunt confruntaţi cu un preţ mai mare în raport cu
cel aşteptat decât cu unul mai redus.
În literatura de specialitate se face referire la mai multe tipuri de corectitudine:
distributivă, procedurală, interacţională. Corectitudinea distributivă vizează justeţea modului
de distribuire a rezultatelor (preţului plătit) în cadrul unei tranzacţii, fiind necesară existenţa
unui raport corect între investiţia realizată şi recompensa primită (Cox, 2001). În cadrul
acestui tip de corectitudine, preţul plătit în cadrul tranzacţiei curente se compară cu un preţ
plătit anterior, cu un preţ plătit de o altă persoană sau cu preţul practicat de un alt ofertant.
Corectitudinea procedurală vizează procedurile şi regulile folosite la obţinerea unui
rezultat. În cazul preţului, corectitudinea procedurală se referă la metodele folosite în
determinarea nivelului acestuia. Aceasta poate fi de două tipuri, obiectivă şi subiectivă.
Primul tip vizează capacitatea unei proceduri de a fi în conformitate cu un standard definit în
mod obiectiv, iar cel de-al doilea se referă la corectitudinea aplicării acesteia de către cei
responsabili. Dacă un consumator consideră o anumită regulă de stabilire a preţului ca fiind
corectă într-o tranzacţie va asocia aceeaşi evaluare în situaţia confruntării cu o altă tranzacţie
în care deduce că a fost aplicată aceeaşi regulă. Percepţia corectitudinii preţurilor depinde de
concordanţa cu practicile trecute, cu care oamenii s-au obişnuit, astfel că, cu cât o regulă
este mai frecvent utilizată, cu atât este percepută ca fiind mai corectă. În cadrul
corectitudinii procedurale se încadrează şi posibilitatea consumatorilor de a-şi exprima
sentimente, de a prezenta decidentului anumite informaţii care ar putea determina acordarea
unor compensaţii sau a-şi face simţită „vocea”.
Corectitudinea interacţională se identifică mai ales în domeniul serviciilor şi
vizează modul în care sunt trataţi indivizii într-o tranzacţie (respect, scuze), unii autori fiind
de părere că acest tip de corectitudine se încadrează tot în cea procedurală. Scuzele, care
reprezintă un mijloc de restaurare a echităţii psihologice, ce se poate aştepta să elimine
percepţiile unui comportament inadecvat. Prestatorii de servicii sunt adesea încurajaţi să-şi
ceară scuze, chiar dacă nu pot oferi compensaţii tangibile. Totuşi acest remediu este mai
eficient când este însoţit de oferirea unor compensaţii, altfel are un efect scăzut deoarece se
produce fenomenul frustrării (Ross, 1992, p. 160).
În privinţa raportului dintre tipurile de corectitudine există opinii divergente.
Astfel, consumatorii de regulă nu ştiu ce reguli folosesc ofertanţii în determinarea preţului,
astfel că ei fac anumite deducţii subiective cu privire la acestea. Dacă ei percep faptul că
vânzătorul nu a respectat regulile preţului ca rezultat, atunci vor deduce faptul că acesta nu a
respectat, de asemenea, regulile stabilirii preţului ca proces (Maxwell, 2002, p. 197). Astfel
percepţia unei incorectitudini distributive antrenează percepţia unei incorectitudini
procedurale.
Rolul corectitudinii distributive este subliniat şi de van den Bos şi alţii (1998) care
afirmă faptul că atunci când indivizii nu au informaţii asupra rezultatelor altora, ei folosesc
justeţea procedurală pentru a şti cum să răspundă propriilor rezultate, dar ei se bazează mai
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puţin pe informaţiile procedurale atunci când sunt informaţi despre rezultatul altei persoane.
Intensitatea influenţei corectitudinii procedurale, respectiv a celei distributive asupra
evaluării generale a corectitudinii este determinată de succesiunea informaţiilor cu privire la
acestea. Astfel, justeţea procedurală poate fi mai importantă când indivizii sunt informaţi
despre procedură mai întâi, decât atunci când sunt informaţi despre procedură ulterior, iar
justeţea distributivă poate fi mai importantă atunci când indivizii au informaţii mai întâi
despre rezultat şi apoi despre procedură (van de Bos et al., 1998).
În conformitate cu principiul dublei îndreptăţiri (double entitlement), creşterile de
preţ nu trebuie făcute arbitrar sau doar pentru a spori profitul, ci ele trebuie să aibă la bază
creşterea costurilor produsului. Potrivit acestui principiu cumpărătorii şi vânzătorii sunt
îndreptăţiţi la un preţ şi la un profit de referinţă. Dacă una dintre părţi nu respectă acest
angajament, tranzacţia poate fi percepută ca fiind incorectă. Astfel, o creştere de preţ este
considerată ca fiind necinstită atunci când ea conduce la sporirea profitului şi ca fiind
îndreptăţită atunci când susţine menţinerea profitului la acelaşi nivel. Principiul dublului
angajament presupune, de asemenea, că vânzătorii cunosc şirul preţurilor de acceptabilitate
ale consumatorilor, iar aceştia din urmă deţin informaţii asupra costurilor vânzătorilor.
Această cunoaştere de ambele părţi nu se produce simultan datorită informaţiei asimetrice
care există la nivelul actului de schimb cu privire la costurile existente la nivelul ofertanţilor
şi calităţii produselor.
Într-o cercetare calitativă desfăşurată în noiembrie 2006 asupra percepţiei
corectitudinii preţurilor în România, s-a ajuns la concluzia că asocierile făcute preţului
corect sunt: raport corect calitate-preţ, preţ real, preţ care reflectă valoarea, preţ just, onest.
Comparaţia realizată cel mai adesea în vederea evaluării corectitudinii o reprezintă
compararea cu preţurile practicate de alte magazine, deoarece este considerată o modalitate
de a deveni mai informaţi în domeniul preţurilor şi asigura o mai bună evaluare a
diferenţelor dintre acestea. Compararea preţului curent cu cel plătit de alţi consumatori este
cea mai puţin utilizată, fiind considerată subiectivă şi lipsită de încredere (Van de Bos et al.,
1997). Aceasta contravine cu rezultatele studiilor din SUA unde cea mai utilizată este
comparaţia socială.
În cadrul aceleiaşi cercetări s-a constatat că reacţia cea mai frecventă a
consumatorilor români, atunci când sunt confruntaţi cu preţuri percepute ca fiind incorecte,
este de a renunţa să recumpere produsul. Alte reacţii întâlnite sunt: de a spune altor persoane
despre experienţa negativă avută, de a refuza să cumpere de la acelaşi ofertant, de a cumpăra
de la concurenţă. Este de remarcat faptul că depunerea de plângeri sau returnarea produsului
sunt comportamente puţin întâlnite în rândul consumatorilor români, comparativ cu cei din
alte ţări. Astfel, aceştia îşi fac puţin auzită „vocea”.
Factorii care influenţează percepţia corectitudinii preţului

Privitor la factorii care afectează construirea judecăţilor asupra corectitudinii,
Dascalopoulou, I., şi Petrou, A., (2006) sunt de părere că printre aceştia se numără, în
principal, variabilele contextuale (tipul magazinului, disponibilitatea spaţiilor de parcare,
diversitatea gamei sortimentale, posibilitatea de a plăti cu carte de credit). Ei consideră că
vârsta este singura variabilă socio-economică ce afectează pozitiv şi semnificativ modul de
percepţie a preţului.
În percepţia corectitudinii preţului un rol important îl deţin motivele care au stat la
baza unei modificări a preţului. Un motiv de majorare a preţului prin care se urmăreşte
specularea unei cereri în creştere este considerat negativ, generând percepţia unui preţ
incorect, în timp ce un motiv care vizează acoperirea costurilor în condiţiile menţinerii
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profitului este considerat pozitiv, generând percepţia unui preţ corect. Creşterea preţului
însoţită de o precizare a motivelor este percepută ca fiind mai corectă decât în cazul
neindicării niciunui motiv.
Percepţiei corectitudinii preţului depinde şi de gradul de control asupra procesului
de stabilire a acestuia. Atunci când participă la stabilirea preţurilor (negociere) consumatorii
consideră într-o mai mică măsură că acestea sunt incorecte, comparativ cu situaţia contrară.
O serie de studii au afirmat faptul că o creştere a preţului determinată de creşterea
costurilor este mai corectă decât în cazul în care aceasta ar fi fost generată de creşterea
cererii, consumatorii fiind mai dispuşi să accepte o creştere de preţ determinată de factori
externi, decât de cei interni. Cu toate acestea, există anumite nuanţări ale acestor percepţii.
Într-un studiu realizat de R. Vaidyanathan, P. Aggarwal (2003), s-a urmărit
evaluarea influenţei mai multor factori clasificaţi în funcţie de natura cauzei care a
determinat creşterea preţurilor (internă sau externă) şi de gradul de control asupra acestora.
Metoda folosită a fost experimentul de marketing. În primul studiu s-a proiectat un
experiment de tip 2x2 în care au fost manipulaţi factorii: natura cauzei (internă: creşterea
costurilor datorită plăţii unor taxe prin revizuire contabilă, respectiv externă: penurie pe
piaţă care a determinat o creştere a costurilor) şi tipul bunurilor (nedurabile: salată, respectiv
durabile: frigidere). Una din concluzii a fost că, chiar pentru o creştere a preţului bazată pe
creşterea costurilor, consumatorii care percep cauza creşterii costurilor ca fiind internă tind
să considere o astfel de acţiune ca fiind mai puţin corectă comparativ cu situaţia în care
această creştere a costurilor s-ar fi datorat unor factori externi.
În alt studiu din acelaşi articol, folosindu-se experimentul de marketing, se
manipulează variabila grad de control asupra preţului (operaţionalizată printr-o scală cu
două variante: firma majorează preţul ca urmare a schimbării ratei de schimb, chiar dacă nu
este afectată de aceasta printr-o clauză contractuală de achiziţie a produsului la rata veche,
respectiv firma majorează preţul datorită creşterii costului în urma modificării ratei de
schimb). Rezultatele arată că, chiar dacă o creştere a preţului a fost cauzată de factori
externi, situaţia în care aceasta s-a datorat unor factori controlabili este mai puţin corectă
decât situaţia în care s-a datorat unor factori necontrolabili.
O creştere de preţ justificată de o creştere a costului poate fi percepută ca nefiind
foarte corectă dacă preţurile concurenţilor nu cresc la rândul lor. De asemenea, creşterea
preţurilor la nivelul celor ale concurenţei care nu a avut la bază o creştere a costurilor este
considerată mai puţin corectă. De exemplu, dacă anumiţi producători agricoli au fost afectaţi
de secetă şi au crescut preţurile urmare a sporirii costurilor, un alt producător care nu a fost
afectat de secetă nu poate creşte preţul la nivelul pieţei.
În percepţia corectitudinii un rol important îl are şi reputaţia firmei care a generat
acţiunea asupra preţului. Astfel, o creştere de preţ iniţiată de o firmă cu o bună reputaţie şi în
care consumatorii au încredere este acceptată cu mai mare uşurinţă decât una generată de o
firmă cu reputaţie proastă.
Gradul de informare al consumatorilor asupra costurilor, profitului firmei, inflaţiei,
preţurilor concurenţei reprezintă un alt factor de influenţă asupra percepţiei corectitudinii
preţului. De obicei, consumatorii deţin un grad scăzut de informare, aşa cum atestă o serie
de experimente realizate în SUA (Bolton, et al., 2003, p. 488). Potrivit rezultatelor acestora,
consumatorii subestimează efectele inflaţiei, au o slabă capacitate de a evalua costurile,
luând mai mult în considerare costurile de producţie, ignorând alte cheltuieli şi considerând
alte costuri (de exemplu cele promoţionale) ca fiind nejustificate.
În cadrul cercetării realizate în rândul consumatorilor români s-a ajuns la concluzia
că principalele motive deduse în privinţa majorării preţurilor sunt de natură exogenă:
creşterea costurilor de producţie, inflaţia, modificarea ratei de schimb şi alţi factori
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macroeconomici. Între factorii interni percepuţi a genera creşteri ale preţului se numără:
speculaţiile comercianţilor, dorinţa firmelor de a-şi spori profitul şi de a exploata cererea,
creşterea calităţii produselor, schimbarea imaginii.
Comportamentul de informare al consumatorilor români atunci când sunt expuşi
unor creşteri ale preţului se concretizează în căutarea unor informaţii privind: preţurile unor
produse similare, ţara de origine a produsului (creşterile de preţ pentru produsele din import
fiind mai uşor acceptate), caracteristici ale acestuia (performanţe, notorietatea mărcii,
perioada de când se găseşte pe piaţă), evoluţia inflaţiei, situaţia taxelor vamale.
Percepţia corectitudinii unor tactici de preţ

Tacticile de preţ au făcut obiectul unor studii privind percepţia corectitudinii. Dintre
acestea, cel mai mult a stat în atenţia specialiştilor corectitudinea preţurilor diferenţiate.
Astfel de practici presupun atribuirea de niveluri diferite de preţ unor categorii distincte de
consumatori, în funcţie de caracteristici sociodemografice (vârstă, venit), comportamentale
(frecvenţa de cumpărare, fidelitatea, cantitatea cumpărată), zona geografică, timp (momentul
din zi, ziua săptămânii sau sezon). Ultima categorie ce vizează modificarea nivelului
preţului odată cu modificarea temporală a cererii poartă denumirea de preţuri dinamice.
Preţurile diferenţiate au la bază existenţa unor diferenţe de sensibilitate între diferite
segmente de consumatori.
Un caz care a vizat evaluarea corectitudinii preţurilor diferenţiate a fost în atenţia
specialiştilor în luna septembrie a anului 2000 când distribuitorul pe Internet, Amazon.com a
vândut consumatorilor săi aceleaşi filme pe DVD la preţuri diferite, în funcţie de gradul lor
de fidelitate. Astfel, consumatorii fideli plăteau mai mult decât cei care cumpărau ocazional.
După descoperirea acestei acţiuni, consumatorii au reacţionat imediat, înaintând o serie de
plângeri către reprezentanţii companiei. Aceştia au avansat justificarea potrivit căreia s-a
încercat o testare a modului în care consumatorii răspund unor preţuri variate şi s-a oferit o
despăgubire echivalentă cu diferenţa de preţ consumatorilor care au plătit mai mult (Cocs,
2001, pp 264-272).
Diferenţele de preţ, în conformitate cu principiul dublului angajament, pot fi
justificate doar de diferenţe de cost, iar ele sunt interpretate adesea de către consumatori ca
rezultate ale unor diferenţe de calitate. Când se raportează la concurenţa de pe o piaţă,
consumatorii tind să atribuie diferenţele de preţ dintre magazine, unor diferenţe la nivelul
profitului obţinut decât la cel al costurilor. Diferenţierea preţurilor poate reflecta momente
diferite ale manifestării intenţiei de cumpărare (bilete la cinema la anumite intervale orare)
sau niveluri diferite ale efortului de căutare (apelarea la serviciile unei agenţii imobiliare
pentru achiziţionarea unui apartament sau căutarea apartamentului pe cont propriu). Astfel
de acţiuni sunt percepute de consumatori ca fiind corecte, conform principiului corectitudinii
procedurale, deoarece preţurile practicate sunt accesibile tuturor cumpărătorilor, fiecare
dintre aceştia având posibilitatea să aleagă. În conformitate cu principiul corectitudinii
distributive, se justifică şi diferenţele de preţ pentru cantitatea cumpărată, deoarece
recompensa primită (reducerea de preţ) este în concordanţă cu efortul depus (cumpărarea
unei cantităţi mai mari).
În unele situaţii diferenţierea preţurilor are la bază apartenenţa la un anumit grup
(elevi, studenţi, pensionari), astfel că valorificarea unor astfel de diferenţe nu este un act de
voinţă. În general, sunt considerate ca fiind corecte acţiunile de stabilire a unor preţuri mai
mici pentru grupurile considerate dezavantajate (persoane cu venit mai redus). Cercetările au
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demonstrat însă că o astfel de regulă este respectată pentru articolele de uz curent, în timp ce
pentru cele de valoare mare o asemenea practică este considerată injustă.
Când se face o segmentare a consumatorilor în funcţie de momentul achiziţiei,
consumatorii fac asocieri cu privire la cauza unor astfel de diferenţe şi responsabilitatea în
privinţa lor, încercând să afle dacă aceasta aparţine lor sau companiei. Atunci când se
produce o diferenţiere a preţului urmare a segmentării de către firmă (consumatori frecvenţi
şi noi) consumatorii tind să atribuie o cauză externă diferenţei, ei nefăcându-se responsabili
de aceasta. Oferirea de explicaţii privind creşterea costurilor este favorabilă în cazul
diferenţierii consumatorilor în funcţie de frecvenţa de consum (deoarece ei caută să găsească
o cauză ce nu ţine de ei).
În România, la nivelul tacticilor de preţ, reducerile temporare de preţ sunt
considerate corecte de cei mai mulţi dintre subiecţi, principalul motiv pentru acestea fiind
lichidarea stocurilor. Alte motive: intenţia de a creşte vânzările, de a atrage noi consumatori,
de a creşte fidelitatea, de a promova noi produse. Preţurile magice, terminate în general în
cifra 9, sunt considerate incorecte de majoritatea subiecţilor, motivând această opinie prin
dorinţa ofertantului de a manipula şi înşela. Preţurile diferenţiate pe categorii de
consumatori (studenţi, pensionari) sunt considerate corecte, cele în funcţie de timp (pe
sezon, zi a săptămânii, moment al zilei) sunt considerate oarecum corecte, în timp ce cele în
funcţie de zona geografică sunt considerate oarecum incorecte. Garanţiile asupra preţului
sunt oferte ale detailistului de a practica preţuri pentru articole identice, la acelaşi nivel sau
mai reduse decât ale concurenţei, pentru anumite momente sau perioade de timp, în caz
contrar acordând diferenţa de preţ. Aceste tactici sunt percepute ca fiind incorecte de
majoritatea subiecţilor, înşelătoare, încercând să manipuleze consumatorii, deoarece aceştia
nu sunt interesaţi să verifice preţurile. De asemenea, această tactică este nouă în România,
fiind considerată de mulţi subiecţi ca fiind ciudată. Consumatorii români sunt, de asemenea,
sceptici în privinţa gradului de informare a ofertantului asupra preţurilor concurenţei
înaintea aplicării acestei tactici.
La nivelul categoriilor de produse, în România, cele mai puţin corecte preţuri au
fost percepute a exista în domeniul imobiliar, preţurile caselor şi ale terenurilor fiind
considerate exagerate, comparativ cu valoarea pe care o oferă. Alte categorii de produse ce
au preţuri incorecte sunt: produsele alimentare, produsele din import, articolele
vestimentare, iar din sectorul serviciilor: utilităţile publice, serviciile bancare, turistice şi de
transport. Principala condiţie percepută a permite practicarea unor preţuri incorecte a fost
considerată de majoritatea respondenţilor gradul redus de informare al consumatorilor
români. Alte condiţii speculate pentru practicarea de preţuri incorecte au fost: inflaţia,
condiţiile naturale (secetă, inundaţii), evenimente internaţionale (fluctuaţiile preţului
petrolului, războiul din Irak), evenimentele politice (aderarea la Uniunea Europeană).
Cunoaşterea modului de percepţie a corectitudinii preţurilor în România este importantă
în contextul aderării la Uniunea Europeană, deoarece are loc o intensificare a concurenţei,
consumatorii devin mai exigenţi şi receptivi la informaţiile privind preţul, sancţionând mai sever
acţiunile pe care le percep ca fiind mai puţin corecte. Se impune o conştientizare la nivelul
organizaţiilor româneşti a necesităţii cercetării percepţiilor cu privire la corectitudinea preţurilor,
astfel de preocupări existând în Uniunea Europeană de câţiva ani.
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CĂTRE O POLITICĂ RAŢIONALĂ A SUBSIDIILOR


Marina Luminiţa SÂRBOVAN
Conferenţiar universitar doctor
Universitatea Tibiscus, Timişoara
Rezumat: Una din funcţiunile principale ale politicii economice raţionale este
crearea locurilor de muncă şi ca atare aceasta este o sursă majoră de bunăstare. Economia
românească actuală posedă caracteristicile unei schimbări dinamice, sub impactul noilor
tehnologii, a pieţelor integrate europene şi evoluţiei mediului înconjurător. Ţara noastră, la
fel ca alte state membre ale UE, adaptează sistemul de subsidii la cerinţele programelor UE
de subsidii. Abordând problema cofinanţării proiectelor, trebuie să subliniem că obiectivul
general al acestei activităţi este de a recupera decalajul de competitivitate faţă de pieţele
occidentale, chiar dacă acum tendinţa este de a crede că piaţa unică europeană a cucerit
întreg teritoriul statelor membre, în structurile ei de bază. Dezbaterea despre eficacitatea
politicii de subsidii nu s-a încheiat, şi intenţionăm să scoatem în evidenţă punctele
disputabile ale politicii subsidiilor de stat, care vine să completeze cadrul general al acestei
sfere a economiei. Avem în vedere că politica economică a UE năzuieşte către liberalizarea
şi armonizarea pieţelor, controlul competiţiei şi susţinerea investiţiilor în toate activităţile
care conduc către dezvoltare.
Cuvinte-cheie: subsidii; competiţie; piaţa internă.
Coduri REL: 8N

Preambul

Subsidiile sunt elementele cheie pentru a ne asigura că sectorul public poate efectiv
să-şi îndeplinească funcţiile, ceea ce include coordonarea, dezvoltarea participativă a
strategiilor sectoriale, formularea politicilor, alocarea şi monitorizarea subvenţiilor
financiare publice în agricultură, industrii şi servicii.
Cu toate acestea, subsidiile ca pârghii intervenţioniste produc pe lângă efectul de
modificare a punctului de echilibru (preţuri) o stimulare a unor arii economice (producţia, de
exemplu), simultan cu contracţia altora (consumul intern); decizia macroeconomică
strategică de a adopta mărimea ei, punând în balanţă efectul de profit cu cel de pierdere, este
imposibil de cuantificat cu precizie, în contextul unor modificări rapide şi permanente ale
pieţelor, influenţate de factori tot mai numeroşi şi, de aceea, subsidiile sunt elemente ce
trebuie monitorizate îndeaproape.
Nou stat membru în familia Uniunii Europene, ţara noastră năzuieşte către
integrarea perfectă în modelul european de dezvoltare, Strategia Lisabona, avându-şi
obiectivele concentrate pe creştere şi dezvoltare durabilă, coeziune socială, ocupare bazată
pe progres în domeniul educaţiei, inovaţie din ce în ce mai ridicată, cheltuieli de cercetaredezvoltare, liberalizarea serviciilor pe pieţele Uniunii Europene, diminuarea şomajului
simultan cu creşterea ratei ocupării mâinii de lucru.
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Dezbatere

Subsidiile sunt plăţi de la guvern pentru încurajarea producţiei sau consumului unui
bun. O abordare doctrinară contemporană înscrie subsidiile în sfera taxelor negative.
Cele mai multe ţări încearcă să-şi promoveze exporturile prin subsidii totale, prin
scutirea de anumite taxe interne sau prin credite deosebit de ieftine (ca parte a politicilor lor
comerciale interne). Din acest motiv, subsidiile pentru export sunt extinse şi larg dezbătute
în analiza acestui tip special de transfer valoric.
Binecunoscut este faptul că subsidiile pentru export duc la creşterea exporturilor şi
provoacă subconsum şi exces de producţie şi, în ciuda acestui lucru, echilibrul
macroeconomic cere o intervenţie a statului asupra preţului mondial în sensul care să asigure
creşterea vânzărilor pe piaţa mondială.
Aceasta este o prioritate dată ab initio pieţelor internaţionale şi relaţiilor ei de
competiţie, în bătălia de a câştiga o poziţie conducătoare printre competitori.
În teorie, subsidiile ating scopul de a creşte exporturile, dar fac acest lucru contra
unui cost social: firmele intră într-o situaţie în care produc bunuri la un cost marginal
superior celui plătit de concurenţii externi pentru aceeaşi marfă.
Guvernul (în realitate contribuabilii) acoperă diferenţa, aceasta însemnând că, de
fapt, cu cât creşterea ecartului dintre preţul mondial şi preţul mondial plus subsidiile
acordate va fi mai mare, cu atât mai grea va fi impozitarea care apăsă cetăţenii.
Pe de altă parte, din partea consumatorilor, politica subsidiilor pentru export
înseamnă că bunurile care sunt vândute peste hotare sunt mai ieftine decât cele vândute
clienţilor interni. În mod clar, aceasta implică un cost în exces, creşte preţul intern, suprataxează cumpărătorii, în timp ce subvenţionează producătorii.
Iată de ce, ştiinţa economică cere cel mai bun argument pentru subsidiile la export
de natură profitabilă, nu de natură administrativă.
Funcţiile guvernamentale caută să promoveze pieţele concurenţiale în direcţii
social-acceptabile, corespunzător politicilor rurale, industriale şi ale serviciilor, în Uniunea
Europeană.
Distingem câteva măsuri cheie menite să promoveze o economie competitivă şi
care se aplică de maniera uni cadru general în Uniunea Europeană:
• macroeconomia asigură o politică a ratelor de schimb nedenaturată, înlăturarea
taxelor implicite şi barierelor pieţelor, taxare nediscriminatorie, stabilitate
macroeconomică şi credibilitate guvernamentală;
• exporturi comerciale facilitate, participare la negocierile de schimb, reducerea
protecţiei asupra bunurilor-substitut importate cu tarife relativ scăzute şi
uniforme, şi ştergerea barierelor nontarifare (simultan cu asigurarea protecţiei
contra volatilităţii acute a preţului);
• cerinţele ocupării mâinii de lucru în Europa coincid cu esenţa standardelor de
angajare în special în privinţa muncii copiilor, a muncii sezoniere şi a şanselor
egale de angajare pentru femei;
• politica de concurenţă, în ultimile sale tendinţe, înseamnă reevaluarea rolului
departamentelor de marketing, pentru a stabili reguli de numire pentru grade şi
standarde;
• folosirea resurselor mediului şi a celor naturale stabilesc un management
sustenabil, internalizarea externalităţilor acolo unde este posibil şi dezvoltarea
pieţelor pentru poluare şi credite pentru emisii de carbon;
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pământul dezvoltă pieţe ale pământului, securitate a posesiunii, emiterea
titlurilor şi înregistrarea tranzacţiilor cu teren şi reforma agrară pentru
distribuţia corectă a proprietăţii asupra pamântului;
• tehnologia avansată menţine activităţile de cercetare şi încurajează participarea
sectorului privat la cercetare şi extinderea activităţilor;
• securitatea alimentară stabileşte reţele de programe de securitate socială care să
facă faţă la perioadele de schimbări extreme ale preţurilor sau dezastre naturale.
Unul dintre cele mai importante domenii luate în considerare de politica de subsidii
este agricultura şi pentru ţara noastră acest domeniu are o caracteristică dominantă.
Ţara noastră are interese diferite de cele ale Uniunii Europene în privinţa subvenţiei
agricole, pe care executivul comunitar ar dori s-o desfiinţeze. Pentru plăţi directe la hectar,
România primeşte 440 de milioane de euro, iar Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
agricultură (APIA) este instituţia care gestionează aceste fonduri.
În vederea unei reforme a Politicii Agricole Comune, Comisia a propus un set de
şapte măsuri, prima dintre ele constând în decuplarea subvenţiei de producţie. Acest lucru
înseamnă, practic, eliminarea subvenţiilor şi orientarea fondurilor către investiţii. Poziţia
României, până în prezent, este de a nu elimina subvenţia la hectar până în 2013; ea este
motivată de faptul că valoarea subvenţiei la hectar va creşte progresiv, urmând ca în 2013 să
ajungă la 200 de euro la hectar. Pentru a alinia condiţiile interne la cele existente în ţările
membre cu vechi tradiţii comunitare, România propune o nouă dezbatere pe această temă
după 2013.
O măsură prevăzută în planul de reformă a Politicii Agricole Comune care nu se
bucură de susţinerea României este eliminarea mecanismelor de intervenţie pe piaţă,
deoarece acestea sunt necesare pentru „sectoarele sensibile“, precum cel al cerealelor.
De asemenea, România nu este de acord cu prevederea privind eliminarea cotei de lapte,
deoarece se consideră că eliminarea acestui sistem ar putea duce la o supraproducţie de lapte.
În ceea ce priveşte bugetul Politicii Agricole Comune, România acceptă că trebuie
să existe o structură bugetară flexibilă, dar nu este de acord cu cofinanţarea plăţilor directe,
pentru că aceast lucru ar reprezenta o presiune asupra bugetului naţional.
În schimb, România susţine simplificarea Politicii Agricole Comune, astfel încât să
se reducă povara administrativă, precum şi simplificarea anumitor obligaţii privind bunele
condiţii de mediu sau bunăstarea animalelor.
Afacerile agricole aduc profit: potenţialul agriculturii Româneşti, folosind
oportunităţile financiare şi de investiţii, este estimate să crească cu 60-80%, în următorii
trei-patru ani.
Pentru motivele arătate, un semnal favorabil din partea Uniunii Europene ar fi ca
reforma Politicii Agricole Comune va ţine seama şi de priorităţile ei.
Concluzie
Există domenii în care ţara noastră mai are un drum lung de parcurs pe calea
subvenţionării domeniilor cu impact social major, cum ar fi cel al locuinţelor destinate
cetăţenilor săi. În acest domeniu, statul a început să acorde subvenţii de 20% pentru
locuinţele construite prin credit ipotecar. Subvenţia se acordă la finalizarea construcţiei
realizate cu credit ipotecar, pe baza facturilor doveditoare. Suma alocata în acest an (2007)
de la bugetul de stat, în cadrul programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe
proprietate personală, este de circa 3 milioane lei.
Conform legislaţiei, tinerii căsătoriţi, sinistraţii şi persoanele evacuate din
locuinţele restituite proprietarilor sunt principalele categorii care beneficiază de subvenţia de
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20%, doar dacă nu au mai deţinut o altă locuinţă în proprietate şi dacă nu au primit sprijin de
la bugetul de stat sub formă de subvenţii pentru o altă locuinţă.
Se admit excepţii pentru tinerii care au mai deţinut o locuinţă de până la 50 metri
pătraţi: ei vor putea solicita subvenţia pentru construirea unei noi locuinţe, în vederea
extinderii. Pentru aceasta, condiţia este ca acela care solicită subvenţia să aibă teren în
proprietate şi un contract încheiat cu o firmă de construcţii.
Sperăm că aceste limite legislative vor deveni mai flexibile şi problema locuinţelor
va deveni un element de stabilizare a mâinii de lucru pe pieţele interne.
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PERSPECTIVA UTILIZĂRII FONDURILOR
PUBLICE CU EFICIENŢĂ, EFICACITATE
ŞI ECONOMICITATE ÎN CONTEXTUL
INTEGRĂRII EUROPENE


Ioana BOBOC
Doctorand
Curtea de Conturi a României, Bucureşti
Rezumat. În ultimii ani, printre condiţiile de aderare a României la Uniunea
Europeană, aferente domeniului finanţelor publice, un loc important l-a deţinut elaborarea
şi execuţia bugetului pe programe.
Bugetele pe programe reflectă de regulă obiective ale politicilor publice, prevăzute
în Strategia programului de guvernare, iar la elaborarea acestor bugete trebuie să se aibă
în vedere cu prioritate obţinerea unor efecte şi mai puţin acoperirea necesităţilor de
funcţionare a instituţiilor publice.
Bugetul pe programe presupune alocarea resurselor publice în vederea atingerii
unor obiective concrete şi obţinerii unor rezultate care se măsoară prin indicatori. Alegerea
programelor ce urmează să fie implementate se face în urma unor studii, urmărind pentru
atingerea obiectivelor stabilite costurile şi rezultatele diferitelor variante de finanţare.
În funcţie de sectorul pentru care se elaborează un program, evaluarea eficienţei
cheltuielilor publice, prin prisma eforturilor şi a efectelor acestora, trebuie să se realizeze
prin metode de analiză pe care instituţia care gestionează programul le consideră ca fiind
cele mai adecvate.
Cuvinte-cheie: bugete de programe; eficienţa cheltuielilor publice; management
sănătos.
Coduri REL: F13

Utilizarea fondurilor publice cu eficienţă economicitate şi eficacitate este o condiţie
obligatorie pentru realizarea unei gestiuni economico-financiare corespunzătoare, de către
conducătorii instituţiilor publice.
Principiile eficienţei economicităţii şi eficacităţii sunt elemente definitorii ale
performanţei în sectorul public şi sunt menţionate cu caracter imperativ în diferite acte
normative cum sunt: Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, Ordonanţa nr. 34/2006
privind achiziţiile publice, acestea prevăzând obligativitatea ordonatorilor de credite de a
utiliza resursele publice şi respectiv obligaţia achizitorilor de a efectua achiziţii publice cu
respectarea celor trei principii. De asemenea, în cadrul controlului intern, urmărirea
respectării acestor trei principii reprezintă un obiectiv obligatoriu, definit prin lege.
Performanţa realizată de entităţile din sectorul public este acea caracteristică a
activităţilor, programelor, proiectelor şi, în general, a activităţii de ansamblu care reflectă
gradul de atingere a optimului în gestiunea economico-financiară a acestora.
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Performanţa reflectă sănătatea managementului, precum şi eforturile depuse pentru
utilizarea unor metode şi practici destinate obţinerii rezultatelor dorite în condiţii calitative şi
cantitative maxime.
În practică există două abordări ale performanţei utilizării resurselor publice, astfel:
- abordarea potrivit căreia administrarea cheltuielilor trebuie să aibă loc prin
măsuri care garantează utilizarea optimă a resurselor. Aceasta presupune
adoptarea de către conducerea instituţiei publice a unei strategii şi luarea unor
anumite decizii menite să conducă la realizarea performanţei.
- abordarea potrivit căreia un anumit program sau proiect trebuie să atingă un
obiectiv precis în condiţii de performanţă.
În statele în care administrarea fondurilor publice se referă în principal la mijloace
şi într-o măsură mai mică la rezultate, se urmăreşte cu precădere respectarea şi aplicarea
corectă a regulilor şi reglementărilor în vigoare, acordându-se mai mică atenţie modului în
care aceste reglementări şi reguli sunt adecvate scopului pentru care au fost emise.
În statele cu o administrare a fondurilor publice bazată pe obiective şi rezultate,
atenţia se concentrează în principal pe oportunitatatea regulilor şi reglementărilor şi într-o
mai mică măsură pe modul în care au fost respectate prevederile legale.
Cele trei principii, eficienţa, eficacitatea şi economicitatea utilizării resurselor
publice, ca elemente definitorii ale performanţei în sectorul public, necesită unele definiţii
explicite, după cum urmează
- Eficienţa – acea caracteristică a modului de utilizare a resurselor financiare,
umane, a altor resurse, precum şi a procedurilor utilizate pentru înlăturarea riscurilor, care
demonstrează că resursele utilizate în vederea realizării obiectivelor unei activităţi sau unui
program oferă un raport optim între intrări şi ieşiri;
- Economicitatea – principiul care caracterizează practicile administrative sănătoase
precum şi politicile de management care arată dacă resursele au fost disponibile la timp,
adecvate din punct de vedere cantitativ şi calitativ şi la un preţ corect;
- Eficacitatea - acel criteriu al performanţei care indică gradul de îndeplinire a obiectivelor
declarate ale entităţii, precum şi raportul dintre impactul dorit şi impactul efectiv realizat.
Cele trei criterii de realizare a performanţei se pot reprezenta prin intermediul
următorului model logic:

Figura 1
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În România, utilizarea resurselor publice cu eficienţă, economicitate şi eficacitate
au devenit o necesitate imperativă pe măsura îndeplinirii cerinţelor de integrare în Uniunea
Europeană, una din aceste cerinţe în domeniul finanţelor publice fiind elaborarea şi execuţia
bugetului pe programe.
În acest context, încă din anul 2001, prin precizări metodologice, Ministerul
Finanţelor Publice a stabilit coordonatele principale privind elaborarea propunerilor de
buget de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale,
consilii locale, judeţene şi Consiliul General al municipiului Bucureşti, pentru proiectele
bugetului de stat, bugetelor locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor
speciale pe anul 2002 şi a estimărilor pentru anii 2003-2005.
Obiectul principal al acestei modalităţi de elaborare şi execuţie a bugetului a fost
stabilirea principiilor şi a cadrului general privind formularea propunerilor de buget şi de
fundamentare a acestora, de alocare şi utilizare a fondurilor în condiţii de bună gestiune
financiară care să asigure condiţiile de aderare la Uniunea Europeană.
În acest sens, s-a prevăzut implementarea şi extinderea finanţării pe bază de
programe, care a avut drept scop:
- luarea deciziilor privind modalitatea de alocare a fondurilor, în funcţie de
priorităţi;
- folosirea fondurilor publice în condiţii de eficienţă;
- identificarea şi evidenţierea indicatorilor de rezultate;
- stabilirea direcţiilor de acţiune şi a rezultatelor scontate în perioada de desfăşurare
a programului.
În contextul legislaţiei în vigoare care reglementează elaborarea şi execuţia
bugetelor pe programe (Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice), un program bugetar
„este o acţiune sau un ansamblu coerent de acţiuni ce se referă la acelaşi ordonator
principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite
şi pentru care sunt stabiliţi indicatori de program care să evalueze rezultatele ce vor fi
obţinute, în limitele de finanţare aprobate”.
În acelaşi timp, ordonatorii de credite răspund, potrivit legii, de organizarea
evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora, iar printre lucrările care stau
la baza elaborării proiectelor legilor bugetare anuale şi ale bugetelor de către guvern, prin
Ministerul Finanţelor Publice, se află şi programele întocmite de către ordonatorii principali
de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni, cărora le sunt asociate
obiective precise şi indicatori de rezultate şi de eficienţă.
În acest scop programele sunt însoţite de estimarea anuală a performanţelor fiecărui
program, care trebuie să precizeze: acţiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite,
rezultatele obţinute şi estimate pentru anii următori, măsurate prin indicatori precişi, a căror
alegere trebuie să fie bine justificată.
Bugetele pe programe reflectă de regulă obiective ale politicilor publice, prevăzute
în Strategia programului de guvernare, iar la elaborarea acestor bugete trebuie să se aibă în
vedere cu prioritate obţinerea unor efecte şi mai puţin acoperirea necesităţilor de funcţionare
a instituţiilor publice.
Acest obiectiv este însă unul strategic, întrucât trecerea reală de la bugetul
structurat pe clasificaţia bugetară la un buget alocat pe activităţi definite prin obiective
cărora li se asociază indicatori de performanţă este un proces complex, justificat de faptul că
transformarea activităţii instituţiilor publice în programe care să conţină obiective şi
indicatori presupune alocarea clară a resurselor funcţie de toate cheltuielile pe care le
necesită realizarea programelor, precum şi schimbarea strategiei de organizare şi funcţionare
a instituţiilor care gestionează programele bugetare.
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În acest context, o condiţie inevitabilă a funcţionării corespunzătoare a unui buget
pe programe este existenţa unei contabilităţi specifice acestora, astfel încât resursele alocate
şi cheltuielile efectuate să se reflecte cu exactitate şi în integralitatea lor, pe fiecare sursă şi
respectiv, destinaţie.
Procesul de elaborare şi execuţie a bugetului pe programe însă, odată parcurs, cu
toate dificultăţile de tranziţie pe care le presupune, conduce la identificarea acelor zone ale
sectorului public care în mod real au un obiect de activitate bine definit, funcţionează în
beneficiul publicului şi le este aplicabil cel puţin unul din principiile de eficienţă, eficacitate
şi economicitate.
În acelaşi timp, existenţa bugetelor pe programe conduce şi la excluderea sau după
caz reformarea inevitabilă a acelor instituţii sau activităţi inutile care nu-şi justifică
existenţa, sau care utilizează ineficient sau neeconomicos fondurile publice.
O bună strategie a implementării bugetelor pe programe trebuie să aibă în vedere cu
prioritate atingerea obiectivelor din Strategia programului de guvernare. În acest scop,
ţinând seama de faptul că resursele bugetare sunt limitate, se impune stabilirea unor
priorităţi în alocarea resurselor şi implicit în alegerea programelor ce urmează să fie
implementate. Din acest motiv, această alegere trebuie să aibă loc în urma unor studii,
urmărind pentru atingerea obiectivelor stabilite costurile şi rezultatele diferitelor variante de
finanţare.
În funcţie de sectorul pentru care se elaborează un program, evaluarea performanţei
cheltuielilor publice, prin prisma eforturilor şi a efectelor acestora, trebuie să se realizeze
prin metode de analiză pe care instituţia care gestionează programul le consideră ca fiind
cele mai adecvate.
Odată ales, pentru ca un program să-şi atingă obiectivele propuse, acesta trebuie să
fie elaborat respectând cerinţele legii referitoare la claritatea şi fermitatea obiectivelor,
precum şi la coerenţa şi exhaustivitatea indicatorilor pe baza cărora se efectuează evaluarea
gradului de realizare a obiectivelor.
Astfel, un program finanţat din fonduri publice, trebuie să precizeze:
– scopul final al activităţii sau activităţilor componente ale programului;
– obiectivele urmărite, adică rezultatele scontate a se obţine în urma derulării
programului şi care trebuie să marcheze un anumit progres în atingerea
scopului urmărit;
– definirea programului, cu precizarea priorităţilor şi indicarea orizontului de timp la
care se referă; estimarea posibilităţilor de creştere a eficienţei/eficacităţii în urma
aplicării programului; efortul financiar reclamat de realizarea programului;
– indicatori de rezultate, calitativi şi cantitativi;
– finanţarea programului-totală şi pe surse de provenienţă: buget de stat, bugete
ale fondurilor speciale, venituri proprii, credite externe, fonduri externe
nerambursabile.
În practică, la nivelul ordonatorilor de credite, se mai menţine încă tendinţa de a
elabora în mod formal bugetele pe programe, existând suficiente cazuri în care se definesc
destul de vag obiectivele concrete şi indicatorii care se propun a se realiza.
De aceea, pentru a fi bine definite, obiectivele, care reprezintă scopurile ce se doresc a fi
atinse cu ajutorul programului, trebuie aibă următoarele caracteristici: să nu fie foarte numeroase,
să fie coordonate, compatibile, clare, cuantificabile şi să aibă termene de realizare.
Indicatorii asociaţi programelor sunt mărimi fizice sau monetare care permit
măsurarea unor aspecte cum ar fi: atingerea unui grad de calitate (excelenţă) cu un cost
rezonabil (economicitatea), îndeplinirea obiectivelor prevăzute (eficacitatea) şi obţinerea
raportului cel mai bun între resurse şi rezultate (eficienţa).
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Pe lângă acestea, funcţie de caracteristicile şi natura fiecărui program, indicatorii
mai pot reflecta şi impactul social şi echitatea, iar acestea se pot obţine şi se pot compara
între ele atunci când se raportează la activităţi identice realizate în zone geografice diferite
sau pe perioade de timp diferite.
Indicatorii asociaţi programelor bugetare trebuie să aibă următoarele caracteristici
esenţiale:
– să fie relevanţi - informaţiile furnizate să fie indispensabile
– să fie pertinenţi - indicatorul să fie clar şi să se menţină în timp
– să fie obiectivi - calculul indicatorului să nu fie ambiguu
– să fie neechivoci - să nu conducă la interpretări eronate, echivoce, sau neclare
– să fie accesibili - uşor de calculat şi interpretat.
Pe lângă aceste caracteristici s-ar mai putea adăuga ca necesare şi altele cum ar fi:
– fiabilitate - datele utilizate să fie demonstrabile
– oportunitate - informaţiile să fie prezentate la timpul potrivit
– comparabilitate - indicatorii să poată fi comparaţi în timp
– consistenţă - să se sprijine pe date consistente.
Indicatorii asociaţi programelor pot fi de mai multe tipuri, astfel:
–
după obiectul lor:
–
indicatori de mijloace - se măsoară în costuri şi cuantifică factorii care se
folosesc direct sau indirect pentru activitatea desfăşurată;
–
indicatori fizici - se măsoară în numere sau unităţi;
–
indicatori de rezultate - măsoară rezultatele obţinute efectiv faţă de cele care
trebuiau obţinute;
–
indicatori de mediu - colectează date din afara programului care au influenţă
asupra acestuia;
–
indicatori de impact - măsoară efectul pe care acţiunile programului îl au
asupra grupului afectat;
–
indicatori de calitate - măsoară gradul de atingere a calităţii în cadrul unor
standarde prestabilite.
–
după natura lor, indicatorii pot fi:
–
indicatori de eficacitate - măsoară gradul de îndeplinire a obiectivelor fixate;
–
indicatori de economicitate - măsoară condiţiile în care entitatea care
derulează programul achiziţionează resursele necesare executării acestuia;
–
indicatori de eficienţă - măsoară randamentul unui serviciu prestat sau al unui
bun achiziţionat, raportat la costul său.
Pentru a asigura succesul unui program nu este însă suficient ca acesta să fie bine
elaborat, ci, mai mult decât atât, execuţia acestuia trebuie să fie monitorizată de către un
sistem managerial şi un sistem de control intern bine organizat şi funcţional.
De aceea, în unele ţări europene (exemplu Germania) pentru monitorizarea
execuţiei programelor, la nivelul instituţiilor publice care derulează programe sunt
constituite aşa-numitele compartimente de „controlling”, care au ca atribuţie principală
identificarea şi punerea în aplicare a unor instrumente calitative şi cantitative de control
destinate coordonării informaţiilor referitoare la implementarea şi execuţia programului în
scopul sprijinirii proceselor de decizie ale managementului instituţiei.
O componentă importantă a controllingului este evaluarea, care reprezintă o
activitate orientată spre efectele exterioare entităţii care derulează programul bugetar
(influenţe asupra societăţii, asupra mediului natural, asupra altor domenii economice etc.) şi
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se exercită de către aceleaşi persoane care au atribuţii de controlling. În esenţă, evaluarea
reprezintă un controlling strategic care măsoară efectele produse în exteriorul entităţii şi care
de regulă îşi fac simţită prezenţa mult mai târziu decât cele din interior.
Evaluarea se pregăteşte încă din faza de planificare a programului şi trebuie să
răspundă la întrebarea dacă prin programul respectiv există premisele obţinerii unui rezultat
durabil. Această activitate trebuie bine definită, să aibă criterii clare, astfel încât să se evite
efectuarea de cheltuieli cu evaluatori externi. În cazul programelor multisectoriale, când
atribuţiile sunt disipate pe mai multe instituţii, trebuie desemnat un grup de lucru, o comisie,
o structură comună, care să fie responsabilă de derularea şi evaluarea integrală a proiectului.
În ţara noastră, la nivelul instituţiilor publice nu sunt definite astfel de structuri cu
denumirea „Controlling” şi nici funcţia de „controller”, însă atribuţiile controllingului se
interferează, se identifică în cea mai mare parte cu atribuţiile controlului intern şi auditului
intern.
Cu toate acestea, luând în considerare practica Germaniei şi coroborând cu necesitatea
definirii structurilor organizatorice ale instituţiilor publice funcţie de programele pe care acestea
le derulează, se conturează necesitatea creării unui nucleu, unui grup de lucru, o structură
special constituită pentru derularea şi, respectiv, monitorizarea programului.
Această structură, într-o primă etapă, poate să exercite şi funcţia de controlling,
manifestând grijă ca persoanele cu funcţii de execuţie a programului să nu fie aceleaşi cu
cele care au funcţii de control şi evaluare, urmând ca, într-o etapă mai avansată a execuţiei
bugetelor pe programe, nucleul constituit pentru execuţia programului să fie diferit de
compartimentul de controlling.
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REDUCEREA FALIEI DIGITALE – ABORDĂRI
ÎN CONTEXT ROMÂNESC ŞI EUROPEAN.
ROLUL TELECENTRELOR DIN ZONELE RURALE
DEFAVORIZATE ÎN PROMOVAREA COEZIUNII
SOCIALE ŞI REDUCEREA DECALAJELOR
DIGITALE
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Doctorand
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Rezumat. Strategia de la Lisabona şi strategia i2010 impun angajarea statelor
membre, prin programe naţionale care să vizeze dezvoltarea axelor principale ale
Economiei Cunoaşterii. România trebuie să acţioneze urgent pentru eliminarea decalajelor
faţă de ţările europene prin efortul de inovare, folosirea noilor tehnologii ale informaţiei şi
comunicării şi creşterea nivelului de educare a populaţiei privind noua economie. În caz
contrar, intrarea României în Uniunea Europeană va antrena costuri majore determinate de
lipsa de competitivitate cronică a economiei.
În acest sens, sunt necesare politici economice dedicate, completate de iniţiative
operaţionale, cum ar fi crearea de telecentre – centre publice care oferă acces la servicii
informaţionale în beneficiul unei comunităţi dezavantajate. Până în 2010, aproximativ 200
de comunităţi vor beneficia de astfel de telecentre care îşi propun (1) extinderea accesului
la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului, (2)
dezvoltarea şi promovarea serviciilor de e-guvernare, (3) promovarea comerţului electronic
şi (4) acordarea de asistenţă financiară şi tehnică pentru adoptarea soluţiilor inovative în
cadrul IMM.
Cuvinte-cheie : coeziune socială; reducerea decalajelor economice; analiza decalajelor
Coduri REL 16F, 18D, 20F

Introducere
„Decalajul digital este unul dintre cele mai mari impedimente în calea dezvoltării
şi el creşte exponenţial.” (James D. Wolfensohn, fost preşedinte al Băncii
Mondiale)

Strategia de la Lisabona şi strategia 2010 impun angajarea statelor membre, prin
programe naţionale care să vizeze dezvoltarea axelor principale ale Economiei Cunoaşterii.
România trebuie să acţioneze urgent pentru eliminarea decalajelor faţă de ţările europene
prin efortul de inovare, folosirea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării şi creşterea
nivelului de educare a populaţiei privind noua economie. În caz contrar, intrarea României
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în Uniunea Europeană va antrena costuri majore determinate de lipsa de competitivitate
cronică a economiei.
Decalajul digital este decalajul care există în folosirea TIC în organizaţii, între
straturi diferite ale societăţii sau la nivelul ţării faţă de alte ţări (Baltac, 2004). Acest decalaj
este adesea conceptualizat în termeni binari: cineva are sau nu acces, cineva utilizează sau
nu Internetul. O definiţie mai cuprinzătoare are dimensiuni multiple, atingând aspecte
precum: calitatea echipamentelor, autonomia utilizării, prezenţa reţelelor de suport social.1
O analiză şi mai profundă implică întrepătrunderea dintre decalajul digital şi
decalajul cunoaşterii, luând în considerare indicatori precum: experienţa, abilităţile online,
capacitatea de a absorbi şi a transforma informaţia (Hargittai, 2003). Există o serie de
definiţii ale decalajului digital, în funcţie de accentul pe diferitele elemente TIC şi utilizarea
lor, incluzând şi soluţiile pentru reducerea sa. Astfel, se poate vorbi despre decalajul digital
ca reprezentând absenţa fizică a echipamentelor, conexiunii şi a instruirii pentru utilizarea
lor – acestea sunt elementele necesare pentru acoperirea decalajului, iar cei care trebuie să le
furnizeze sunt autorităţile, organizaţiile neguvernamentale şi firmele private. Aceeaşi
definiţie, reformulată de autori diferiţi (Singleton şi Mast), avansează o altă soluţie:
proiectele de dezvoltare atent selectate şi mecanismele de piaţă ajung să regleze în mod
automat şi disparităţile digitale, prin reducerea preţurilor, instruirea sectorului TI şi
extinderea infrastructurii. O altă definiţie pune accentul pe lipsa cunoştinţelor de bază,
sărăcie şi alte probleme sociale – calculatoarele sunt utile, dar o societate nu poate eradica
decalajul digital până când nu are cunoştinţele de bază şi până când nu elimină sărăcia,
problemele de sănătate şi alte decalaje sociale2.
Analiza decalajelor
"În New York sunt mai multe telefoane decât în toată Asia rurală, iar în Londra
mai multe conturi de Internet decât în toată Africa. 80% din populaţia lumii nu a
dat niciodată un telefon”3

Revoluţia TIC nu este încă una de dimensiune globală: cel puţin jumătate din
populaţia lumii (trei miliarde de oameni) nu a dat niciodată un telefon, iar infrastructura şi
utilizarea Internetului sunt aproape exclusiv concentrate în ţările dezvoltate.4
Evoluţia conceptelor şi perspectivelor privind decalajele

Autorii politicilor publice au fost preocupaţi de inechitatea accesului încă de la
introducerea serviciului de telefonie acum mai bine de un secol. În anii 90, atenţia s-a mutat
de la furnizarea accesului la servicii de voce prin linii fixe la accesul la Internet prin dialup.5 În enciclopedia online Wikipedia se vorbeşte despre decalajul digital ca fiind mai mult
decât o diviziune clară a societăţii în două grupuri. Cercetătorii afirmă că dezavantajele pot
lua forme diferite, de la computere cu performanţe modeste, conexiuni de calitate slabă sau
la preţuri ridicate, dificultăţi în obţinerea asistenţei tehnice şi acces redus la conţinutul plătit.
În primele stadii ale analizei asupra decalajului digital, problema principală era
disponibilitatea Internetului la un preţ accesibil6. În prezent, accentul se pune pe abilităţi şi
cunoştinţe şi pe instruirea oamenilor pentru a folosi computerele, ceea ce înseamnă adeseori
că ei trebuie să înveţe mai întâi să citească şi să scrie. Se conturează astfel distincţia dintre
difuzia infrastructurilor ITC şi utilizarea acestor infrastructuri (OECD, 2000).
Clasificarea decalajelor

Termenul de decalaj digital a devenit rapid atât de popular încât a intrat în vorbirea
curentă ca o explicaţie pentru orice disparitate, în cadrul comunităţii informatizate.
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Literatura de specialitate abordează tot mai mult termenul ca pe un fenomen
multidimensional care include următoarele două aspecte distincte:
- Decalajul global - se referă la divergenţa accesului la Internet între societăţile
industrializate şi cele în curs de dezvoltare.
- Decalajul social - vizează prăpastia între cei bogaţi şi săraci în informaţie, într-o
naţiune.
- Decalajele regionale - subliniază diferenţele dintr-o anume regiune (continent,
subcontinent).
Diverşi autori mai propun şi alte axe ale decalajelor, dintre care reţinem:
- Decalajul democratic, care indică diferenţa între cei care utilizează resursele
digitale pentru participarea şi mobilizarea civică şi cei care nu recurg la aceste
practici.
- Decalaje în producerea şi distribuirea de conţinut.
Lucrarea de faţă abordează succint primele două categorii de decalaje (global şi
social) analizând mai detaliat decalajele regionale specifice Uniunii Europene.
Măsurarea decalajelor şi indentificarea cauzelor

Măsurarea distribuţiei TIC la nivel global este o sarcină extrem de dificilă. Deşi este
relativ simplu să estimăm numărul de computere în funcţiune, replicarea datelor la nivel de
ţară şi segmentarea lor pe criterii socioculturale este o problemă de proporţii. Dincolo de
accesul fizic la tehnologie, definirea şi măsurarea utilizării efective sunt dificile. În final,
sunt multe „decalaje” tehnologice care pot afecta ecuaţia – numărul de computere, viteza
accesului la Internet, preţuri, numărul de posturi de radio şi TV.
Abordări şi probleme metodologice

Raportul „De ambele părţi ale decalajului digital” al brides.org grupează la un loc o
serie de aproximări ale distribuţiei TIC care sunt incomplete, dar schiţează tabloul general.
Criteriile utilizate în măsurarea disparităţilor TIC includ: numărul de utilizatori PC, acces şi
infrastructură, accesibilitate (în sensul preţurilor), instruire, conţinut relevant, dimensiunea
sectorului TIC local, sărăcie, factori demografici (distribuţie regională, rasă, vârstă, religie,
sex, dizabilităţi).
OECD propunea, la rândul său, un indice al decalajului digital care putea varia între
0 (inexistent) şi 100 (maxim). Variabilele relevante luate în calcul erau teledensitate fixă,
respectiv mobilă, densitatea calculatoarelor personale, densitatea nodurilor Internet şi a
serverelor securizate, iar variabila de bază PIB pe cap de locuitor (OECD, 2000).
La Summitul Mondial pentru Societatea Informaţională – WSIS din 2003 a fost
propusă metodologia DOI (Indexul de Oportunitate Digitală) ca un instrument comprehensiv
de măsurare a decalajului digital. Această metodologie reprezintă primul set de indicatori
agreat la nivel internaţional pentru măsurarea situaţiei TIC în fiecare ţară. Într-un studiu
recent, ITU a aplicat DOI unui grup de 40 de ţări diferite din punct de vedere economic şi
geografic. A fost revelat astfel un decalaj digital imens între prima şi ultima clasată – Coreea
de Sud avea scoruri triple faţă de ultima clasată: India.
De asemenea, în cadrul Planului de Acţiune eEurope şi eEurope+, stabilite la
Lisabona, Uniunea Europeană a propus un set de indicatori care stabilesc obiective concrete
pentru accelerarea dezvoltării Societăţii Cunoaşterii în Europa (cunoscuţi şi sub denumirea
„ţintele Lisabona”). Aceşti indicatori au o deosebită importanţă regională, devenind ulterior
repere pentru toate ţările membre, inclusiv cele care au aderat ulterior, cum este cazul
României.7
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Decalajul global

Analiza difuziei Internetului la nivel global trebuie să ţină cont de o serie de aspecte
în încercarea de a defini un model de difuzie: dacă acesta este similar cu difuzia TIC mai
vechi (telefon, televiziune) şi care sunt factorii determinanţi, economici şi noneconomici.
Difuzia actuală a Internetului arată contraste severe între regiunile lumii şi în
interiorul lor. Ţările scandinave şi America de Nord au cele mai mari rate de penetrare a
Internetului, cu o treime sau mai mult a populaţiei online, urmate de Europa de Vest – unul
din 10 locuitori este online. Europa Centrală şi de Est, Orientul Mijlociu şi America Latină
sunt sub media globală, toate cu mai puţin de un locuitor din douăzeci online, în timp ce cea
mai joasă rată de penetrare este evidentă în Africa Sub-Sahariană, cu doar 36 de utilizatori la
mia de locuitori. În 2001, în SUA se regăseaz 106 de milioane din cei 300 de milioane de
utilizatori ai Internetului, alţi 56 de milioane în Asia-Pacific şi tot atâţia în Europa de Vest şi
doar 2,5 milioane în Africa Sub-Sahariană. Aceste date se corelează şi cu distribuţia globală
a nodurilor Internet, conform datelor Network Wizards sau Internet Software Consortium
(Norris, 2001).
Cel mai acut decalaj digital se înregistrează în zonele cu cele mai reduse niveluri de
venit din lume. Adeseori, lipsa infrastructurii de bază împiedică adoptarea noilor tehnologii,
iar Internetul, care solicită o conexiune externă costisitoare, este în special dificil de introdus
în economiile sărace. De exemplu, întreaga populaţie a Liberiei trebuie să împartă o
conexiune internaţională de doar 256 k/s, ceea ce reprezintă echivalentul unei singure
conexiuni terestre rezidenţiale într-una din ţările OECD. Şi alte economii în curs de
dezvoltare se confruntă cu probleme similare privind lărgimea de bandă disponibilă – un
singur utilizator care are 100 Mb/s din Japonia are capacitatea de conectivitate internaţională
a 45 de ţări cu conectivitate redusă la un loc. Ţările afectate trebuie să investească în puncte
de acces locale pentru a reduce costurile legate de conectarea la banda internaţională –
asemenea investiţii în Egipt s-au amortizat în şase luni, iar costurile de mentenanţă s-au
dovedit nesemnificative, în comparaţie cu economia realizată în costurile transferului de
date online. O altă problemă o reprezintă dezvoltarea de conţinut relevant la nivel local,
disponibil în limba locală; în multe dintre ţările OECD există o relaţie simbiotică între
dezvoltarea de conţinut local şi creşterea conectivităţii. În egală măsură, sunt importante şi
alte facilităţi de conectare (cabluri subacvatice, conexiunea prin satelit şi servicii terestre
fără fir), care încep să fie disponibile sau ale căror preţuri scad. Decalajul digital nu
înseamnă, totuşi, doar lipsa infrastructurii de telecomunicaţii; interfeţele de reţea precum
receptoarele mobile, computerele sau aparatele PDA sunt adeseori prea scumpe pentru
utilizatorii din ţările în curs de dezvoltare. Nevoile lor pot fi satisfăcute de oferta de pe piaţa
second-hand; terminalele considerate depăşite în economiile dezvoltate pot oferi soluţii
rezonabile ca preţ pentru conectivitatea mobilă a utilizatorilor cu venituri mici (OECD,
2005).
Cauze
În cartea sa „Digital Divide? Civic Engagement, Information Poverty and the
Internet Worldwide”, Pippa Norris identifică corelaţii semnificative între decalajul digital şi
următoarele cauze (pentru detalii vezi):
- Dezvoltarea canalelor media tradiţionale
- Nivelul PIB
- Investiţia în cercetare-dezvoltare
- Nivelul de educaţie.
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Decalajul social

Bridges.org susţine că există diviziuni semnificative în utilizarea TIC în interiorul
ţărilor, cauzate de factori precum educaţie, venit, rasă, sex, vârstă, limbă şi dizabilităţi;
există dovezi îngrijorătoare ale faptului că TIC sunt distribuite mai inegal decât alte
tehnologii. Principala îngrijorare legată de decalajul digital este că subclasa celor privaţi de
informaţie va fi şi mai marginalizată în societăţile în care deprinderile de bază în utilizarea
calculatorului devin esenţiale pentru succesul personal şi profesional, accesul la oportunităţi
educaţionale, acces integral la reţelele sociale şi oportunităţi de implicare civică.
Conştientizând aceste probleme într-o economie bazată pe cunoaştere, Uniunea Europeană a
formulat nevoia de incluziune socială ca pe unul dintre obiectivele sale, la lansarea planului
de acţiune e-Europe. Strategia UE presupune o combinaţie de iniţiative publice şi private,
inclusiv reducerea costurilor de acces la Internet prin liberalizarea pieţei telecomunicaţiilor
şi oferirea de terminale şi instruire în oficiile pentru ocuparea forţei de muncă, biblioteci şi
şcoli (Norris, 2001).
Cauze
Diverşi autori, precum şi o serie de instituţii internaţionale, au analizat cauzele
decalajelor în cadrul societăţii, identificând următorii factori principali:
- Rasa – specifică ţărilor sau regiunilor multirasiale, cum ar fi SUA sau Africa de
Sud;
- Venitul – factor-cheie, conform OECD;
- Aşezarea geografică – diferenţe semnificative între mediul urban şi rural;
- Nivelul de educaţie – existând o corelaţie pozitivă;
- Vârsta – majoritatea covârşitoare a utilizatorilor de internet au sub 45 ani;
- Sexul – bărbaţii au o pondere mai mare decât femeile în rândul utilizatorilor TIC;
- Ocupaţia – la nivel managerial accesul la TIC este mai bun decât la alte nivele.
Decalaje regionale. Abordări în context european

Obiectivele Summitului de la Lisabona impun o comparaţie între avantajele
competitive ale Uniunii Europene, pe de o parte, şi ale SUA şi altor puteri economice, pe de
altă parte. Aspectele importante remarcate la nivelul UE cu privire la difuzia TIC sunt:
decalajul digital este, în principal, o problemă de vârstă şi de educaţie (disparităţile pe sexe
sunt mici), penetrarea computerelor şi a Internetului rămâne mai scăzută în zonele rurale
puţin populate din UE, rata de penetrare a calculatoarelor personale şi a Internetului este cu
50% mai mare în rândul familiilor cu copii, întreprinderile mici se apropie de cele mari în
ceea ce priveşte accesul la Internet, în principal datorită faptului că penetrarea a atins
punctul de saturaţie în rândul celor din urmă8.
Prezenţa copiilor ca factor major de acces la TIC
În 2004, 54% de gospodării din UE aveau un computer personal şi 43% aveau
conexiune Internet rezidenţială (iar una din trei dintre acestea avea conexiune în bandă
largă). 70% dintre gospodăriile cu copii aveau un computer personal, în comparaţie cu 46%
fără copii. Există diferenţe destul de mari şi între ţări – două din trei gospodării aveau un
computer personal şi mai mult de jumătate acces la Internet în Danemarca, Germania,
Luxemburg, Olanda, Marea Britanie, Islanda şi Norvegia, pe când mai puţin de una din trei
avea un calculator şi mai puţin de una din şase Internet în Letonia, Lituania, Ungaria,
Bulgaria, România şi Turcia. În ultimele trei – toate ţări candidate – penetrarea
calculatoarelor şi a Internetului în gospodării este sub cea mai joasă rată din cele înregistrate
în statele membre UE. Datele colectate în 14 state membre indică principalele motive pentru
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care oamenii nu aveau Internet acasă în 2004 – costuri prea ridicate ale echipamentelor şi /
sau accesului şi lipsa de abilităţi pentru utilizarea acestuia.
Utilizarea TIC pe categorii demografice
În medie, 55% dintre cetăţenii UE cu vârste între 16 şi 74 de ani folosesc
computerele, 47% utilizează Internetul şi 17% cumpără bunuri şi servicii online. Utilizarea
pe sexe apare ca fiind echilibrată – un număr aproape egal de bărbaţi şi femei folosesc
computerul şi Internetul. 75% dintre cei până în 24 de ani utilizează Internetul în comparaţie
cu doar 11% dintre cei cu vârsta între 64 şi 74 de ani. Pe grupe ocupaţionale, studenţii
folosesc cel mai mult TIC, iar pensionarii cel mai puţin. Şomerii utilizează TIC mult mai
puţin decât cei cu un loc de muncă, dar cu puţin sub media generală.
Educaţie
Utilizarea computerelor şi a Internetului este de 2,5, respectiv 3 ori mai mare în
rândul persoanelor cu studii superioare în Uniunea Europeană. Scorurile sunt comparabile
pentru femei şi bărbaţi la fiecare nivel educaţional, dar în grupa cu nivelul cel mai scăzut de
educaţie bărbaţii folosesc mult mai mult decât femeile calculatoarele, Internetul şi comerţul
electronic. Utilizarea Internetului scade sub 25% într-un singur stat membru – Grecia, dar
este în jur de 50% în Slovacia şi Estonia. Unul din şase cetăţeni UE cumpără online.
Reducerea decalajelor
„Tehnologia digitală amplifică inechităţile sociale existente, întrucât
minorităţile şi cei mai puţin educaţi sunt la periferia schimbărilor produse de
tehnologie.”
(Lost in Cyberspace: Barriers to Bridging the Digital Divide in e-Politics,
2005, "Mack C. Shelley, II, Lisa E. Thrane, Stuart W. Shulman")
Rol, importanţă
Înainte de a face previziuni exagerat de optimiste despre uriaşa prosperitate pe care
tehnologiile o vor aduce economiilor emergente, trebuie ţinut cont că reducerea decalajelor
nu este un proces automat. TIC vor creşte cu siguranţă şansele în acest sens, dar ele nu sunt
panaceu care permite guvernelor să evite reformele structurale, cum ar fi deschiderea
pieţelor pentru investiţiile străine, liberalizarea telecomunicaţiilor, protejarea drepturilor de
proprietate intelectuală, îmbunătăţirea sistemului educaţional şi asigurarea cadrului legislativ
şi financiar adecvat. Este lipsit de sens să se cheltuiască milioane de dolari pentru conectarea
satelor la Internet, dacă locuitorii lor nu ştiu să scrie şi să citească 9.
Politici economice

Existenţa infrastructurii de telecomunicaţii nu garantează faptul că utilizatorii vor
putea să acceseze serviciile sau să profite de ele. Analfabetismul, lipsa de programe şi
instrucţiuni în limbile indigene, costurile prohibitive ale terminalelor şi serviciilor sunt tot
atâtea bariere în calea adoptării TIC pe scară largă. Politicile vizează adeseori aspecte
limitate ale ansamblului, ceea ce uneori este un lucru bun, dar abordările de succes sunt cele
multidisciplinare (OECD, 2005).
Obiectivele politicilor TIC

Dezbaterea curentă din jurul politicilor TIC şi a decalajelor digitale implică cel
puţin şase obiective de bază:
Creşterea sectorului TIC – o perspectivă susţinută mai ales de corporaţiile
multinaţionale, instituţiile de comerţ şi finanţe active la nivel internaţional şi guvernele
statelor dezvoltate – sectorul de afaceri (în special străin) trebuie încurajat să îşi deschidă
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reprezentanţe şi să rămână în ţară, totul se rezolvă prin mecanismele pieţei libere şi o
minimă intervenţie guvernamentală
Policitici de încurajare a comerţului electronic – ţările în curs de dezvoltare trebuie
să stimuleze participarea la comerţul electronic pentru a rămâne competitive şi pentru a
depăşi rapid constrângerile de dezvoltare actuale
Drepturi online – se concentrează asupra protejării intereselor utilizatorilor, în
special protecţia datelor private, protecţia consumatorului, independenţa autorităţilor de
reglementare
Drepturile lucrătorilor – se referă în special la drepturile lucrătorilor în industriile
de telecomunicaţii (protejarea locurilor de muncă, sindicate mai puternice, contract colectiv
de muncă, tarife controlate la import pentru protejarea industriei locale)
Echitatea TIC – promovează accesul echitabil dincolo de rasă, sex, aşezare
geografică, accentuează rolul intervenţiei guvernamentale în asigurarea accesului universal
pentru cei marginalizaţi, stimularea utilizării TIC de către ONG, promovarea politicilor antidiscriminare
Nevoile de bază – solicită mutarea centrului de atenţie al autorităţilor de la TIC la
satisfacerea nevoilor imediate, de bază ale cetăţenilor, mai ales în ţările unde populaţia se
confruntă cu pandemii (malarie, TBC) şi cer ştergerea datoriilor ţărilor sărace.
Iniţiativele locale din ţările în curs de dezvoltare

Cum lucrează organizaţiile, indivizii, guvernele şi sectorul privat pentru a reduce
decalajele digitale locale şi internaţionale? Abordările sunt la fel de variate ca perspectivele
asuprea problemei: există literalmente zeci de mii de „iniţiative de combatere a decalajului
digital” auto-denumite şi multe altele care nu se etichetează astfel, dar au obiective similare.
Această secţiune rezumă o gamă largă de proiecte „la firul ierbii” – atât planificate, cât şi în
curs de implementare – care îşi propun să utilizeze tehnologia pentru a răspunde nevoilor
specifice ale indivizilor, în domenii care variază de la oferirea infrastructurii până la
îmbunătăţirea sistemului de sănătate. Raportul „De ambele părţi ale decalajului digital” al
proiectului bridges.org descrie în termeni generali (tipuri comune de tehnologie folosite,
actori principali, problemele vizate) categoriile mari de proiecte, ca bază de pornire pentru
viitoarele programe în domeniu:
Furnizori de infrastructură - Proiectele de infrastructură TIC se ocupă de cablare,
instalarea receptoarelor mobile, cabluri subacvatice şi montarea centralelor de
telecomunicaţii. Sunt proiecte de amploare care facilitează comunicaţiile internaţionale,
derulate de sectorul privat ca răspuns la o cerere de piaţă sau de autorităţi ca parte a
angajamentului de o oferi acces universal.
Furnizori de acces fizic - Asigură conectarea indivizilor la Internet odată ce
infrastructura necesară este disponibilă. Aceste proiecte furnizează echipamentele şi
programele, precum şi conectarea. Obiectivul lor este să îmbunătăţească standardul de viaţă
şi să faciliteze accesul la economia digitală.
Programe de instruire - Vizează dezvoltarea abilităţilor TIC şi dezvoltarea
capacităţii instituţionale; variază de la predarea de noţiuni de bază la cursuri avansate de
certificare în programare şi aplicaţii TIC.
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Telecentre - Centre publice care oferă servicii de bază cum ar fi accesul la telefonie
şi alte servicii TIC (computer, acces Internet, copiator, imprimantă, fax) sau servicii
comunitare (cursuri de pregătire, consultanţă, informare publică) în beneficiul unei
comunităţi dezavantajate. Sunt de obicei iniţiative sprijinite de guvern/finanţatori
internaţionali sau proiecte comerciale ale operatorilor de telefonie mobilă.
Programe de învăţare asistată de computer şi învăţământ la distanţă - Combină
accesul şi instruirea pentru profesori şi elevi, dezvoltând abilităţi tehnologice şi diseminarea
conţinutului educaţional. Reduc decalajul urban-rural prin asigurarea accesului echitabil la
educaţie şi resurse globale.
Resurse informaţionale online – conţinut relevant - Site-uri web care vizează o
varietate de procese de dezvoltare şi care oferă resurse documentare şi facilitează
comunicarea interactivă între ONG, finanţatori, alte grupuri.
E-government - Furnizarea online de servicii publice şi informaţii pentru cetăţeni,
precum şi facilitarea participării cetăţeneşti în procesul de guvernare, prin intermediul TIC.
Comerţ electronic - Facilitează creşterea economică în ţările în curs de dezvoltare,
oferind încă un canal pentru exportul de bunuri şi servicii. Funcţional în special pentru
sectorul privat.
Sănătate - Furnizează soluţii de telemedicină care oferă expertize medicale în zonele
sărace şi izolate, produc şi diseminează informaţii despre prevenirea şi tratamentul bolilor.
Agricultură - Diseminează informaţii despre procesele agricole, drepturi de
proprietate asupra terenurilor. Conectează comunităţile agricole rurale la Internet, facilitează
ţinerea evidenţelor automate şi transmit informaţii despre protecţia mediului.
Alte aplicaţii ale TIC - TIC au numeroase aplicaţii şi în alte domenii, de la
managementul apelor la microîmprumuturi.
Progres tehnologic - Iniţiative care oferă soluţii de comunicaţii/acces pentru
comunităţile dezavantajate. Ating şi obiective comerciale, prin accesarea unei pieţe noi10.
Tabelul alăturat prezintă legăturile şi interdependenţele dintre aceste iniţiative, cele
din partea superioară fiind dependente de cele de la baza graficului.
Relaţia dintre iniţiativele locale pentru reducerea decalajului digital
Tabel 1
Servicii – Dezvoltarea Tehnologiei, E-Commerce
Telecentre

Surse de informare online
Agricultură

Sănătate
Å

Şcoli

Programe pentru tehnologie
aplicată

E-Guvernare
Æ

Pregătire
Furnizori de acces
Furnizori de infrastructură
Studiu de caz: Proiectul „Economia bazată pe cunoaştere” în România

Conform studiilor realizate de către Centrul de Resurse pentru Economia
Cunoaşterii, România se confruntă cu decalaje digitale şi de cunoaştere semnificative, aceste
decalaje afectând în mod deosebit comunităţile mici şi izolate faţă de marile oraşe.
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Pentru a contracara această problemă, Guvernul României şi Banca Mondială au
propus înfiinţarea unor telecentre (sub denumirea de Reţele Electronice ale Comunităţilor
Locale) în localităţile cele mai dezavantajate, astfel de telecentre având în trecut un efect
antrenant pentru comunitatea în care au fost implementate (diverse ONG, cum ar fi CREST,
CAR sau RITI au creat astfel de telecentre în România începând din anul 2000).
În acest scop a fost lansat proiectul „Economia bazată pe cunoaştere”, coordonat de
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu sprijinul Băncii Mondiale.
Obiectivul general al proiectului este să faciliteze participarea comunităţilor dezavantajate
din punct de vedere al accesului la informaţie, la societatea bazată pe cunoaştere, în acord cu
strategia guvernamentală de integrare în Uniunea Europeană. Până în anul 2010,
aproximativ 200 de comunităţi vor beneficia de Reţele Electronice ale Comunităţilor Locale
(RECL). Proiectul cuprinde trei componente:
(1) extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de
utilizare a calculatorului,
(2) dezvoltarea şi promovarea serviciilor de e-government şi
(3) promovarea comerţului electronic şi acordarea de asistenţă financiară şi
tehnică pentru adoptarea soluţiilor inovative în cadrul IMM.
Prima şi totodată principala componentă a proiectului o reprezintă dezvoltarea a
aproximativ 200 de telecentre conectate la Internet de bandă largă servind ca „centre de
cunoaştere”, furnizare de informaţii, servicii şi comunicare către cetăţeni, administraţia
publică locală şi mediul de afaceri. De asemenea, sunt sprijinite activităţile de formare
pentru alfabetizare digitală şi implementarea unor proiecte culturale locale menite să susţină
dezvoltarea comunităţilor vizate de proiect. Nu în ultimul rând, proiectul urmăreşte
introducerea TIC în procesul educaţional prin dotarea şcolilor cu mijloace didactice şi
echipamente informatice destinate procesului didactic (calculatoare, soft-uri educaţionale,
echipamente multimedia) ca şi conectarea acestor şcoli la Internet şi la RECL.
Componenta de promovare a serviciilor de guvernare electronică va facilita crearea unor
sisteme de e-government care să asigure furnizarea de servicii online pentru cetăţeni, cum ar fi
sistemul electronic pentru înregistrarea online a persoanelor fizice autorizate şi a asociaţiilor
familiale sau sistemul integrat pentru emiterea documentelor de stare civilă. Conceptul care stă la
baza acestui sistem este ghişeul unic de servicii comunitare, aflate în cadrul primăriilor de comună
şi oraş. Sistemul va asigura conexiuni cu baza de date de evidenţă informatizată a persoanei
existentă actualmente la nivel central cu ramificaţii judeţene.
Promovarea comerţului electronic şi acordarea de asistenţă financiară şi tehnică
pentru adoptarea soluţiilor inovative în IMM se va realiza prin crearea unui portal pentru
promovarea comerţului electronic şi a reţelelor de business (eStore) pentru agenţii
economici din mediul rural şi mic urban şi prin acordarea de finanţări nerambursabile
întreprinzătorilor locali.
Beneficiarii proiectului sunt membrii comunităţilor locale, autorităţile publice
locale (primăria, consiliul local), instituţiile educaţionale, instituţiile de cultură (biblioteca,
căminul cultural), firmele şi ONG care îşi desfăşoară activitatea în comunităţile locale.
Beneficii pentru comunitatea locală:
- servicii de comunicaţii moderne (inclusiv poştă electronică, Internet, telefon,
fax etc.);
- sprijin pentru dezvoltarea afacerilor şi a comunităţii;
- îmbunătăţirea educaţiei primite (în şcoală) de copii şi tineri;
- acces garantat la informaţii pentru toţi locuitorii şi firmele din comunităţile
locale;
- familiarizarea cu calculatorul şi folosirea noilor tehnologii;
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- acces la servicii electronice ale administraţiei publice, cu costuri reduse.
Proiectul face posibilă comunicarea la nivel global, cât şi accesul rapid la
informaţia disponibilă oriunde în lume.
Concluzii

Decalajele digitale sunt resimţite atât la nivel global, între ţări şi continente, cât şi la
nivel naţional sau regional, între diversele categorii sociale. Aceste decalaje afectează chiar
şi ţările sau regiunile dezvoltate, cum ar fi Uniunea Europeană, aceasta înregistrând
deficienţe în utilizarea TIC (datorate în special costurilor şi nivelului de pregătire),
concretizate în diferenţe ample în acest sens între diversele grupe ocupaţionale sau de vârstă,
respectiv între persoanele cu niveluri de educaţie diferite.
Pentru a contracara aceste decalaje, guvernele, organismele internaţionale şi diverse
organizaţii locale adoptă o serie de măsuri, de la strategii naţionale sau politici pentru
stimularea utilizării TIC până la implicarea în proiecte locale axate pe sprijinirea grupurilor
defavorizate. Din această ultimă categorie se remarcă telecentrele, puncte de acces local
pentru comunităţi defavorizate, acestea eliminând principalele bariere ce cauzează decalaje
(cum ar fi costul ridicat, pregătirea insuficientă sau chiar lipsa accesului).
În actualul context european şi modial, România trebuie să apeleze la întreaga gamă
de soluţii pentru recuperarea decalajelor şi creşterea pe această cale a competitivităţii
economiei. Telecentrele create în cadrul proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”
completează în mod fericit strategiile şi politicile în domeniu, cu eforturi directe la nivel
local menite să contribuie la reducerea imediată a decalajelor digitale şi de cunoaştere.
AT&T Environmental Accounting Glossary (1995)

Note
1

Kofi Anan (fost Secretar General al ONU) afirma că privarea de servicii TIC este la fel de acută ca
privarea de satisfacerea nevoilor de bază şi chiar poate reduce şansele de rezolvare a celor din urmă.
“Spanning the Digital Divide – Understanding and Tackling the Issues”, www.bridges.org, 2003
3
DigitalDividends 2001a, "Digital Dividend: Conference Highlights":
http://www.digitaldividend.org/confrnce_highlght/confrnce_highlght.htm
4
Building Digital Bridges, 2005, Accenture
5
Regulatory Reform as a Tool for Bridging the Digital Divide, 2005, OECD
6
Mai puţin relevant în prezent, în condiţiile penetrării Internetului la toate nivelele şi a progreselor
tehnologice.
7
Alte organizaţii internaţionale propun o serie de alţi indicatori, dintre care remarcăm Knowledge
Assesment Methodology al Băncii Mondiale – abordare multidimensională menită să ofere un indice
compozit privind nivelul de dezvoltare a Economiei Cunoaşterii la nivel de ţară.
8
“The digital divide in Europe”, Statistics in focus, 38/2005, Eurostat – The Statistical Office of The
European Communities, 2005
9
“Falling through the net?”, The Economist, Sep 21st, 2000
10
Un exemplu relevant în acest sens îl constituie recentul „Laptop de 100 dolari”, un laptop oferit la un
preţ minim, destinat pieţelor din în dezvoltare (în special celor din Africa) şi menit să ofere tinerilor şi
copiilor un instrument nou pentru învăţare. (a se vedea
http://edition.cnn.com/2005/WORLD/africa/12/01/laptop/ pentru detalii suplimentare)
2
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PREDICŢII ŞI TENDINŢE ECONOMICE FOLOSIND
TEHNICI DE ANALIZĂ INTELIGENTĂ A DATELOR


Radu Ioan MOGOŞ
Doctorand
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Rezumat. Scopul lucrării este acela de a identifica modurile în care tehnicile de
analiza inteligenta a datelor pot influenta şi îmbunătăţi predicţiile şi tendinţele economice,
atât la nivel micro, cât şi la nivel macro.
În prezent, o consecinţă a dezvoltării economice este reprezentată de acumularea
unui număr din ce în ce mai mare de date. La rândul lor, aceste date pot fi folosite pentru
efectuarea de predicţii economice, evoluţii, cât şi pentru identificarea tendinţelor viitoare
din cadrul diverselor ramuri ale economiei. Pentru ca acurateţea acestora să fie cât mai
bună, este nevoie de folosirea unor tehnici de analiza inteligentă a datelor.
Tehnicile de analiză inteligentă a datelor oferă suportul necesar pentru dezvoltarea
unei economii bazate pe cunoaştere, oferind de asemenea şi posibilitatea de observare a
aspectelor ce trebuie îmbunătăţite, a punctelor critice din economie şi a diverselor corelaţii
existente între domeniile economiei care până la folosirea acestor tehnici de analiza
inteligentă a datelor nu au fost suficient exploatate şi poate chiar nici descoperite.
Lucrarea îşi propune de asemenea explicarea modului de functionare a acestor
tehnici, folosind exemple din domeniul afacerilor, domeniu reprezentativ pentru economia
unei ţări.
Cuvinte-cheie: e-business; analiza inteligenta a datelor; data mining; economie
Coduri REL: 5I

Introducere
În ultimii ani, economia mondială a cunoscut o dezvoltare fără precedent bazată pe
dezvoltarea de noi tehnici şi tehnologii. Acestea şi-au facut simţită prezenţa în inovaţiile din
aproape toate domeniile. Tendinţa generală actuală este aceea de a realiza o economie bazată
pe cunoaştere, în care informaţiile deţinute să stea la baza luării deciziilor optime.
Pe fondul inspirării condiţiilor concurenţiale, managerii trebuie să rezolve probleme
complexe, deseori insuficient de clar definite, cu implicaţii în multiple planuri. Reacţiile lor
la cerinţele afacerii trebuie să fie rapide şi, cele mai potrivite „de la prima încercare”, de
multe ori nemaiexistând o a doua şansă. Ei trebuie să obţină rezultate pe termen scurt, dar să
aibă şi o orientare pe termen lung.
Analiza inteligentă a datelor în economie
Unul dintre instrumentele de bază pe care le au la dispoziţie managerii şi alte
persoane care au puterea de a lua decizii hotărâtoare în ceea ce priveşte viitorul
organizaţiilor este reprezentat de rezultatele obţinute în urma analizei inteligente a datelor
folosind tehnicile de data mining.
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O consecinţă a folosirii pe scară largă a tehnicilor de ultimă oră duce la generarea
unor cantităţi foarte mari de date. O simplă conexiune la internet face posibilă accesarea în
timp real a unor uriaşe baze de date.
În ultima vreme, o serie de evenimente au scos la iveală faptul că analizând cu
atenţie datele deţinute şi colectate de-a lungul timpului într-un anumit domeniu se pot
prezice cu o exactitate destul de bună evenimentele ce vor putea avea loc până ca acestea să
se întâmple efectiv. Analiza inteligentă a datelor folosind tehnicile de data mining oferă
posibilitatea analiştilor să detecteze patternuri şi să facă predicţii şi estimări căutând să
extragă cunoştinţele aflate în bazele şi depozitele de date (Plunkett, 2000).
Avantajele oferite de folosirea acestor tehnici pot fi extrem de avantajoase pentru
organizaţii. Unele dintre ele au dezvoltat o segmentare sofisticată a modelelor de clienţi
pentru a identifica pe acei clienţi care în ciuda materialelor publicitare primite nu vor
cumpăra produsele. Aceeaşi segmentare oferă posibilitatea organizaţiei de a se concentra pe
acel segment de clienţi care are probabilitatea cea mai mare de a cumpăra produsele oferite
de ea. În cadrul unor bănci de asemenea, s-a încercat dezvoltarea unor programe de
management al relatiilor cu clienţii ce au la baza tehnicile de data mining care să includă şi
încercare de prezicere a valorii unui anumit client (adică odată atras un client, se încearcă a
se răspunde la întrebări de genul: ce beneficii are banca de pe urma acestuia, care vor fi
operaţiunile acestuia cele mai frecvente, ce sume va rula prin bancă, maniera în care clientul
foloseşte serviciile băncii etc.). Un alt exemplu în care acest tip de tehnici încep să fie din ce
în ce mai des folosite sunt companiile de asigurări care, la analizele statistice pe care le
folosesc, adugă periodic mai multe instrumente care integrează tehnicile de data mining
pentru a detecta şi prezice cererile frauduloase de plătire a poliţelor de asigurare.
În cadrul economiei, folosirea analizei inteligente a început să dea rezultate încă de
la început. Cum industria de maşini este o ramura importantă în cadrul unei economii, se
poate menţiona cazul celebrei firme de maşini Toyota, care a folosit tehnicile de data mining
pe depozitele de date pe care le deţinea. Scopurile urmărite au fost acelea de: a determina
rutele de transport cele mai eficiente pentru livrarea maşinilor către clienţi – ceea ce a adus o
îmbunătăţire medie de 19 zile; de a anticipa mai repede şi exact noile direcţiile şi trenduri
din cadrul cererilor de piaţă şi ale vânzărilor de maşini – beneficiile au fost estimate la circa
30 de milioane de dolari pe an doar în America de Nord.
Tehnicile de data mining implică analize statistice şi/sau din cadrul domeniului de
inteligenţă artificială, fiind de obicei aplicate unor seturi mari şi foarte mari de date. Analiza
statistică tradiţională foloseşte de obicei un tip de analiză în cadrul căreia există un set de
opţiuni ce pot reprezenta ieşirile analizei. În cadrul acestei abordări putem spune că avem
de-a face cu tehnici şi metode supervizate (Chapman et al., 2000). Data mining-ul oferă mai
mult decât nişte instrumente tehnice de analiză a datelor. Oferă o posibilitate de a descoperi
cunoştintele existente în date, iar atunci se folosesc metode, si tehnici nesupervizate.
Domeniul afacerilor si tehnicile de data mining
Tehnicile de data mining au fost aplicate cu succes în multe domenii ale afacerilor.
Un număr destul de mare de aplicaţii în ultima vreme au fost concentrate spre analiza
„coşului de cumpărături” (Shmueli et al., 2007). Domeniile generale de aplicare a acestor
tehnici în cadrul domeniului de afaceri sunt redate în Tabelul 1.
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Principalele domenii de aplicare a tehnicilor de data mining in afaceri
Tabelul 1
Domeniul aplicatiei
Aplicatia
Specificatii
Bancar
Managementul relaţiilor cu
Identificarea valorii
clienţii
clientului/potenţialului client
Dezvoltarea de aplicatii pentru
maximizarea profitului
Managementul cărţii
Ridicarea cărţilor de credit
Identificarea segmentelor de
de credit
de către client
piaţa efective
Solutionarea cazurilor
Identificare cazurilor atipice şi
atipice de comportament
a condiţiilor în care pot apărea
acestea
Asigurări
Detecţia de tentativă de
Identificarea cererilor de plată
fraudă
a asigurări ce merită
investigate
Telecomunicatii
Soluţionarea cazurilor
Identificare cazurilor atipice şi
atipice de comportament
a condiţiilor în care pot apărea
acestea
Telemarketing
Informaţii online
Oferirea de suport pentru cei
ce realizează marketing la
distanţa prin oferirea unui
acces uşor la bazele de date
Managementul
Soluţionarea cazurilor
Identificare cazurilor atipice şi
resurselor umane
atipice de comportament
a condiţiilor în care pot apărea
acestea
Vânzarea produselor
Preferintele pozitionarii
Aşezarea efective a produselor
„en detail"
produselor
în magazine pentru a veni în
întâmpinarea preferinţelor
clienţilor
Vânzarea încrucişată
Crearea unei noi oferte de
produse pentru clienţi pe baza
cumparăturilor făcute până
atunci. Produse
complementare.

Industria bancară a fost una dintre primele industrii care a folosit tehnici de data
mining. Băncile au căutat să afle răspunsuri la intrebări cum ar fi: care sunt elementele care
îi motivează pe clienţi şi cum să îmbunătăţească serviciile oferite acestora (customer
relationship management – CRM). CRM presupune aplicarea unei noi tehnologii pentru
monitorizarea serviciilor pentru clienţi, tehnologie îmbunătăţită prin intermediul tehnicilor
de data mining
Deloitte Consulting a descoperit în urma unor cercetări amănunţite că doar 31% din
angajaţii pe post de „senior bank executive” aveau certitudinea că serviciile lor îndeplineau
total nevoile clienţilor.
Un alt studiu realizat de catre Kathleen Khirallah, analist la The Tower Group, a
facut o predicţie in care se menţionează faptul că daca băncile din SUA ar investi mai mult
în CRM, şi-ar putea mări cifra de afaceri cu circa 11% pe an.
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Fleet Financial Group a încercat să combine abordarea bazată pe client cu cea
bazată pe produs. Informaţiile obţinute sunt folosite pentru ca organizaţia să îşi desfăşoare
un management care să poată pune în centrul strategiei de dezvoltare clienţii pe baza
organizării bazate pe produse. Prin aceasta politică de management, Fleet se diferenţiază de
majoritatea organizaţiilor financiare din domeniu care au un management bazat pe crearea
de grupuri de clienţi. De asemenea ei au angajat aproximativ 60 de analişti pentru a analiza
bazele şi depozitele de date din punct de vedere statistic, cantitativ şi calitativ, dar şi
specialişti în sisteme de suport decizii. În urma acestor măsuri, Fleet se aşteaptă la o creştere
a profitului cu peste 100 de milioane de dolari.
Prin urmare, data mining-ul oferă băncilor o posibilitate de a identifica pattern-uri.
Acestea sunt foarte folositoare cu precădere şi în acordarea de împrumuturi, cât şi pentru
identificarea cu precizie a sectorului de piaţă vizat din cadrul marketingului. Credit Union
foloseşte data mining-ul pentru a înregistra profitabilitatea clienţilor, eficienţa programelor
de marketing si pentru marcarea vâzărilor reprezentative.
Managementul cărţii de credit. Industria căţilor de credit este una dintre cele mai
profitabile industrii. O persoană poate deţine mai multe cărţi de credit în funcţie de condiţiile
ce trebuie îndeplinite pentru acordarea cardului.
Instrumentele de dată mining folosite de bănci pentru oferirea cărţilor de credit
includ şi scorul ce trebuie atins pentru acordarea creditului, scor ce reprezintă o analiză
cantitativă a caracteristicilor celui care aplică.
Realizându-se o baza de date cu toate informaţiile de la clienţi se pot determina
profilele de clienţi predominante, iar pe baza lor se pot face predicţii despre gradul de
încredere al fiecărui client, tipul de relaţie pe care clientul tinde să îl dezvolte cu organizaţia
care emite cardul, ceea ce il interesează mai mult pe client.
Asigurări. In acest domeniu analiza inteligentă a datelor prin data mining este
folosită cu precădere pentru marketing, dar şi pentru a semnala fraudele existente şi
prevenirea lor. Farmers Insurance Group a dezvoltat un sistem pentru asigurări care are
generează un profit de milioane de dolari, iar plăţile pentru despăguri fiind mult mai mici în
raport cu ale altor companii de aceeaşi mărime. Sistemul permite organizaţiei să inţeleagă
mai bine şi să identifice cu mai multă uşurinţă zonele de nişă ale pieţei, să prezică pierderile
şi categoriile acestora pentru fiecare tip de asigurare în parte. Farmers foloseşte pentru
analize şapte baze de date şi peste 35 de milioane de înregistrări.
Un nou sistem de depistare a fraudelor în cadrul asigurărilor este InfoGlide’s FraudInvestigator. Acest sistem foloseşte un motor de căutare pentru asemănări, analizând
informaţiile oferite de companii. Corelând nume, numere de telefon, adrese, zile de nastere
şi alte multe informţii cu mici variatii, pot fi detectate tentativele de frauda. Motorul de
cautare a similarităţilor a fost capabil să identifice de sapte ori mai multe fraude decat
sistemele care cautau potriviri perfecte pentru intre inregistrari.
Un alt sistem bazat pe tehnici de data mining, Alta Analytics’NetMap pentru
reclamaţii, caută datele ce par a fi suspecte folosind o bază foarte mare de date a National
Insurance Crime Board. Astfel, datele deţinute de companiile de asigurări se completează cu
datele din această uriaşă bază de date, putându-se crea aşa-numitele „data mart”-urile
(pentru a nu analiza cantităţi mari de date, se selectează doar acele date specifice unui
departament) ce pot fi folosite pentru cercetări mai amănunţite. Alte tipuri de patternuri pe
care aceste genuri de software-uri le pot identifica sunt şi cele ale unor acţiuni/activitati ce
sunt la limita legalitaţii, iar pentru a preveni degenerarea lor este nevoie a le preveni la timp.
Managementul resurselor umane. Afacerile inteligente sunt un mod prin care piaţa,
competitorii şi procesele pot fi cu adevarat înţelese. Tehnologiile software ca depozitele de
date, data marts, OLAP (online analytical processing) şi data mining sunt folosite pentru a
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face predicţii, pentru a identifica noi tendinţe, noi modele (pattern-uri), iar toate aceste
elemente au ca scop creşterea profitabilităţii firmei. În domeniul resurselor umane, aceste
analize pot conduce la identificarea indivizilor care ar avea tendinţa de a părăsi compania
dacă nivelul compensatiilor nu se ridică la aşteptările lor.
Data mining-ul poate să completeze lucruri care sunt deja ştiute. De exemplu o
companie poate realiza faptul ca 20% din angajaţi folosesc 80% din serviciile oferite, dar nu
poate specifica exact ce indivizi fac parte din acei 20%. Afacerile inteligente oferă mostre de
poată fi divizate pentru a scădea costul şi pentru a creşte productivitatea. Analiza de mining
poate fi de asemenea folosită pentru a examina modul în care compania îşi foloseşte
angajaţii. Intrebările care se ridică sunt dacă cei mai buni şi mai talentaţi angajaţi lucrează la
task-urile cu gradul de prioritate cel mai ridicat sau în ce poziţie trebuie să fie fiecare angajat
pentru a avea un impact maxim asupra profitului companiei.
Tipuri de baze de date suport pentru analiza inteligentă a datelor
Organizaţiile şi companiile generează în urma activităţilor un număr enorm de date.
Aceste date necesită un sistem de stocare foarte avansat. Un exemplu este Wal-Mart care s-a bazat
pe un management modern al datelor, reusind să devina una dintre cele mai profitabile organizatii
din domeniul afacerilor. Wal-Mart a investit sume importante pentru a-şi crea unul dintre sistemele
private cele mai mari şi mai complexe de depozite de date din lume.
Inainte de a se putea efectua aceste analize este nevoie de accesul la datele
necesare. Aceasta poate include folosirea unui număr de instrumente analitice ca de exemplu
„optimizarea”. SummersRubber Company a asociat sistemului său de stocare a datelor o
serie de algoritmi ce permit companiei să programeze producţia intr-un aşa fel încât
folosirea fiecărei resursei este optimizată la maxim. Manipularea acestor date este un
element cheie în procesele de analiză inteligentă a datelor folosind data mining-ul
OLAP este acronimul pentru (On Line Analytical it rapid fundamentul solutiilor inteligente
incluzand aici şi management performat pentru mediul de afaceri, planificare, alocari de
buget, previziuni, rapoarte financiare, analize, simulare prin modele, descoperiri de date si
raportare din depozite de date. OLAP permite utilizatorilor sa realizeze analize ad-hoc din
mai multe dimensiuni, asigurând bună înţelegere a nevoilor de cunoştiinte pentru luarea
celor mai bune decizii.
Sistemele OLAP au ca rol, în cadrul organizatiilor, acela de a oferi un acces
interactiv şi uşor la resursele analitice necesare procesului decizional şi de conducere. În
cadrul sistemelor suport de decizie (SSD) sunt recunoscute două tipuri de resurse analitice:
datele (informaţii statice) şi modele (informaţii dinamice). Deocamdată nu există o teorie
proprie pentru OLAP universal acceptată însă există o serie de reguli (principii) care pun în
evidenta potenţialul sistemelor OLAP:
La baza tuturor activitatilor dintr-o organizatie se afla prelucrarea informaţiilor
(colectarea, stocarea, comunicarea şi manipularea datelor).
Figura 1 indică relaţiile ce se pot stabili intre bazele de date cu produse şi data
mining. Dupa cum se poate observa, depozitele de date şi sistemele OLAP nu sunt neaparat
necesare pentru aplicarea analizei de mining (Witten, Eibe, 2005). Cu toate acestea,
existenţa acestora îmbunătăţeşte cu mult rezultatele analizei de data mining.
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Figura 1. Relaţiile dintre bazele de date cu produse şi tehnicile de analiză de data mining
Functiile analizei de data mining
Bose şi Mahapatra (2001) oferă o lista amplă a aplicaţiilor pe domenii, tehnici şi
tipuri de probleme. Tipurile de probleme pe care tehnicile de data mining îşi propun să le
rezolvese împart în patru categorii:
– clasificări – se foloseşte un set de antrenare pentru a identifica clasele sau
clusterele care sunt folosite pentru a claifica datele. Aplicatiile tipice includ clasificarea
riscului si intorc caracteristicile investitiilor şi riscul prezentat de acordare a unui credit.
– predicţii – identifică atributele cheie din date pentru a dezvolta o formula pentru
predictia cazurilor viitoare, la fel ca in modelele de regresie.
– asocieri – identifică regulile ce determină relaţiile existente între entităţi, cum
ar fi analiza cosului de cumparaturi sau asocierea simptomelor cu o anumita boală.
– detecţii – determină anomaliile şi neregularităţile, voloroase în detectarea
tentativei de fraudă.
Domeniu
Finanţe

Tehnica
Reţele neuronale
Reţele neuronale
Reguli de inducţie
Retele neuronale
Reţele neuronale
Reguli de inductie
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Aplicaţie
Previziunea costului stocurilor
Falimente bancare
Gradul de variaţie a preţurilor
Detecţia de fraudă
Previziunea ratei de interes
Detectie de imprumut bancar cu grad
mare de risc
Previziuni in materie de credite
Acordare de credite
Managementul portofoliilor
Clasificări de risc
Clasificarea financiară a clienţilor

Tipul problemei
Predicţie
Predicţie
Predicţie
Detecţie
Predicţie
Detecţie
Predicţie
Predicţie
Predicţie
Clasificare
Clasificare
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Telecomunicaţii

Marketing

Altele

Reguli de inducţie,
vizualizare
Reţele neuronale
Reguli de inducţie
Reguli de inducţie
Reguli de inducţie
Reguli de inducţie
Reguli de inductie
Vizualizare
Reguli de inducţie
Reguli bazate pe euristica
Reţele neuronale
Reguli de inducţie
Algoritmi genetici
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Aprobare de îmrpumut
Predicţia comportamentului reţelelor
Detecţie de fraudă
Schimbările de management
Segmentarea pieţii din punct de
vedere al marketingului
Îmbunătăţirea vânzărilor încrucişate
Analiza comportamentelor
stilurilor de viaţă
Analiza performantelor produselor
Reacţia clienţilor la promoţii
Pagini web ce conţin asemănări
Estimarea preţului software-ului
Detecţia de fraudă pentru asigurări
Extinderea bugetului

Predicţie
Predicţie
Detecţie
Clasificare
Clasificare
Asociere
Clasificare
Asociere
Predicţie
Asociere
Detecţie
Detecţie
Clasificare

Concluzii
Analiza inteligentă a datelor folosind tehnicile de data mining, cunoscută şi ca
„descoperirea cunoştinţelor în baze de date mari”, este un instrument modern şi puternic al
TI&C (Tehnologia Informatiei şi Comunicaţiilor), instrument ce poate fi folosit pentru
extragerea unor informatii utile, dar înca necunoscute (Laudon, Traver, 2006). Acest
instrument automatizează procesul de descoperire a unor relaţii şi combinaţii în datele brute,
iar rezultatele găsite ar putea fi încadrate într-un sistem automat de suport al deciziei.
Data mining – ul a început să fie folosit în afaceri de către organizatii comerciale de
succes în scopul de a obţine avantaje critice în competiţia lor. Se bănuieşte că în viitorul
apropiat acest instrument va fi folosit pentru prelucrarea bazelor de date uriaşe, ca de
exemplu dosarele computerizate ale pacienţilor, la nivel naţional. De fapt, chiar şi în prezent,
prin identificarea procedurilor medicale ce au tendinţa de a se grupa, prin data mining putem
prezice care pacienti vor folosi noile strategii de îngrijire a sanatatii, putem defini modele de
comportare ale pacienţilor de risc, putem identifica fraudele.
Aceste tehnici deschid noi direcţii de analiză a datelor, putând oferi suport în viitor
unor instrumente mult mai complexe cum ar fi agenţii mobili, agenţii inteligenţi, etc.,
permiţând dezvoltarea unor noi tehnici şi metode pentru oferirea de solutii optimizate în
multe din domeniile economiei.
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Rezumat. Uniunea Europeana a iniţiat o serie de programe vizând sprijinirea
reformelor şi înfăptuirea acţiunilor de aderare pentru ţările din centrul şi estul Europei în
care se derulează procese de tranziţie spre o economie de piaţă reală şi viabilă. Încă din
2000, asistenţa economică a Uniunii Europene s-a bazat pe trei importante instrumente
financiare PHARE, ISPA şi SAPARD ce au devenit Fondul Social European, Fondul
European pentru Dezvoltare Regională, Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare
Durabilă. Alocaţia lunară prin intermediul celor trei instrumente financiare, începând cu
anul 2000, a reprezentat mai mult de 25% din totalul investiţiilor la nivelul bugetului
public, ceea ce ne conduce la ideea că fondurile structurale pot reprezenta o importantă
sursă investiţională, cu condiţia dezvoltării mecanismului de accesare a acestor fonduri.
Cuvinte-cheie: asistenţă financiară; fonduri structurale; dezvoltare durabilă.
Coduri REL 19 H

Începând cu anul 2000, Uniunea Europeană a sprijinit statele candidate din Europa
Centrala şi de Est în eforturile acestora de pregătire pentru aderare prin trei instrumente
financiare: Phare, Ispa şi Sapard. Obiectivul general al programelor de preaderare a fost
acela de a ajuta statele candidate să se pregătească în vederea aderării la Uniunea
Europeană, sprijinul concentrându-se asupra priorităţilor care duc la îndeplinirea criteriilor
de aderare, stabilite la Copenhaga.
Pentru reducerea decalajelor economice şi sociale majore existente între ţările în
curs de aderare al Uniunea Europeana, şi tarile membre Uniunii Europene, încă din anul
2000 au fost create instrumente financiare de asistenţă economică ce au fost aplicate şi în
România, şi s-au concretizat în următoarele programe:
 PHARE - Programul ce a avut drept obiectiv finanţarea transferului de expertiza,
echipamente, pregătire profesională şi lucrări publice în sectoare cum sunt:
privatizarea şi restructurarea întreprinderilor, protecţia mediului, asigurarea stării
de sănătate publică, siguranţa locurilor de munca şi reducerea şomajului, lucrări
de reabilitare a reţelei de drumuri şi cai ferate etc.
 SAPARD Constituie un program special de preaderare pentru agricultura şi
dezvoltare rurală instituit de către Uniunea Europeana, ţinând seama de rolul

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

361

sectorului agricol în viata economica şi social politica a ţărilor candidate la
aderare.
 ISPA Programul ISPA vizează acordarea asistenţei financiare în perioada 20002006 în două domenii:
–
mediu - îndeplinirea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară de mediu
–
transport - extinderea reţelelor transeuropene spre Est.
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Figura 1 Evoluţia fondurilor de preaderare în România
Sursa: Delegation of European Commission – EU Assistance in Romania: Pre and Post Accession
Support, Bruxelles 2007.

Observăm că în anul 2004 finanţările acordate prin programele de asistenţă
financiarăpre-aderare au fost mult mai mari decât în anul 2000, şi că programele cu cel mai mare
grad de accesibilitate au fost PHARE şi ISPA datorită nivelului scăzut al cofinanţării cerute.
La nivel european, istoria dezvoltării s-a constituit în jurul conceptului de coeziune
economică şi socială. Coeziunea economică şi socială se referă la reducerea disparităţilor în
ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare al regiunilor şi ajustarea regiunilor rămase în urmă
pentru recuperarea decalajului ce le separă de cele mai dezvoltate regiuni din Uniunea
Europeană. Principalul instrument utilizat de Uniunea Europeană pentru a promova
politicile de dezvoltare este reprezentat de fondurile structurale, care reprezintă contribuţii
financiare, proporţionale a statelor membre, în concordanţă cu nivelul de dezvoltare
economică.
Fondurile nerambursabile postaderare se concretizează în asistenta financiara acordată
de Uniunea Europeana pentru programele multianuale de dezvoltare regională, realizată cu
ajutorul Instrumentelor Structurale (patru fonduri structurale) şi a Fondului de Coeziune. Pachetul
financiar alocat României pentru fondurile postaderare, perioada 2007 - 2009, conform propunerii
Comisiei Europene sunt în valoare de 5973 milioane Euro, repartizare astfel: 2/3 pentru Fondurile
Structurale şi 1/3 pentru Fondul de Coeziune.
Fondurile Structurale şi Fondul de Coeziune fac parte din politica structurala a
Comunităţii, care are drept scop sa reducă, diferenţele de dezvoltare dintre diferite regiuni şi
state membre ale Uniunii Europene şi să promoveze coeziunea economica şi sociala.
Diferenţa fundamentală dintre aceste două fonduri postaderare (Fondurile
Structurale şi Fondul de Coeziune) este că Fondurile Structurale finanţează programe pe
când Fondul de Coeziune finanţează proiecte.
În prezent, patru Fonduri structurale permit Uniunii Europene sa ofere asistenta
financiara nerambursabila pentru a rezolva problemele structurale economice şi sociale.
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Cele patru fonduri structurale nu constituie o sursa unica de finanţare în cadrul bugetul
Uniunii, ci fiecare fond acoperă zona sa tematică specifică:
 Fondul Social European (ESF)
 Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR)
 Fondul pentru Orientare şi Garantare Agricola (EAGGEF)
 Instrument financiar pentru orientarea pescuitului (FIFG).
Fondul Social European (European Social Fund - ESF) a fost înfiinţat în 1958. În
scopul de a întări coeziunea economica şi socială şi de a contribui la implementarea
“Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă”, ESF are ca sarcina îmbunătăţirea
oportunităţilor de angajare pentru şomeri şi muncitori în Piaţa Unică, prin creşterea
mobilităţii lor şi prin facilitarea adaptării la schimbările industriale, în particular prin
instruire vocaţională şi reinstruire, precum şi prin sistemele de recrutare.
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (European Regional Development
Fund - ERDF)- a fost înfiinţat în 1975 şi a devenit principalul instrument al politicii
regionale a Comunităţii. Obiectivele ERDF sunt, în principal, promovarea dezvoltării şi
ajustării structurale a regiunilor a căror dezvoltare este rămasa în urmă şi susţinerea
reconversiei economice, redezvoltarea şi dezvoltarea zonelor cu probleme structurale,
inclusiv regiunile industriale în declin, zonele urbane în dificultate, zonele aflate în criză,
precum şi zonele dependente de pescuit sau de servicii. Poate finanţa proiecte de
infrastructură, investiţii care creează locuri de muncă, investiţii ITC, proiecte locale de
dezvoltare, ajutoare pentru IMM-uri, etc.
Fondului European de Garantare şi Orientare pentru Agricultură (Guidance Section
of the European Agricultural Guidance and Guarantee fund - EAGGF – Guidance), de
asemenea înfiinţat în 1958, finanţează măsuri de dezvoltare rurală şi ajutoare pentru
fermieri, în special în regiuni cu întârzieri în dezvoltare. Este destinat îmbunătăţirii eficienţei
structurilor de producţie, procesare şi marketing al produselor agricole şi forestiere şi
dezvoltării potenţialului local în zonele rurale. Secţiunea de Garantare a acestui fond
(EAGGF – Guarantee) susţine dezvoltarea rurala în cadrul Politicii Agricole Comune în alte
zone ale Uniunii.
Instrument Financiar pentru Orientarea Pescuitului (Financial Instrument for
Fisheries Guidance FIFG), înfiinţat în 1993, contribuie la adaptarea şi modernizarea
industriei pescuitului prin îndepărtarea capacitaţilor în surplus şi orientarea industriei către
susţinerea unei dezvoltări integrate a regiunilor costiere dependente puternic de pescuit.
Fondul susţine acţiuni având ca scop atingerea unui echilibru susţinut între resurse şi
exploatare; promovarea dezvoltării întreprinderilor viabile economic în sectorul pescuit;
îmbunătăţirea aprovizionării pieţei şi creşterea valorii adăugate la produsele din peste şi
acvacultura prin procesare; revitalizarea industriilor care depind de pescuit şi acvacultura. În
afară de finanţarea înnoirii flotei şi investiţiilor industriale, fondul finanţează măsurile având
ca scop căutarea de noi pieţe şi de sectoare alternative de activitate.
Estimarea alocărilor financiare prin instrumentele structurale 2007-2009
Tabelul 1
milioane euro
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
1,399
1,972
2,603
2,603
2,603
2,603
2,63
16,389
Sursa: Delegation of European Commission – EU Assistance in Romania: Pre and Post Accession
Support, Bruxelles 2007.

Ca orice finanţare din fonduri publice, accesarea Fondurilor Structurale (FS) nu
înseamnă alocarea unei sume de bani fără a implica anumite obligaţii şi din partea
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beneficiarului, ci reprezintă un angajament contractual, ale cărui prevederi şi termene de
realizare trebuie respectate cu stricteţe, pentru a nu se ajunge la dezangajarea automată de
către Comisie a sumelor alocate.
Programele Operaţionale pe care le va derula România în perioada 2007 – 2009 şi
fondurile prin care acestea vor fi finanţate sunt prezentate în tabelul de mai jos
Pachetul financiar pentru ROMÂNIA 2007-2009
Tabelul 2
Domenii
2007
2008
2009
Total
Milioane EURO
Agricultura – marketing
249
244
239
732
Agricultura – plaţi directe
0
405
476
881
Agricultura – dezvoltare rurala
577
770
961
2308
Modificări structurale
1399
1972
2603
5973
Politici interne
244
248
252
744
Institution building
26
17
8
52
Sub-total Politici interne
270
265
260
796
Sursă: Delegation of European Commission – EU Assistance în Romania: Pre and Post Accession
Support, Bruxelles 2007.

Putem cu uşurinţă observa că programele financiare ale Uniunii Europene pentru 20072009 pot constitui o importantă sursă investiţională pentru agricultura şi, implicit, economia
naţională, însă şi o importanta susţinere financiară pentru promovarea politicile interne.
Concluzii
Absorbţia scăzută a fondurilor de până acum este fără nicio îndoială legată de
problemele privind cofinanţarea privată sau de ezitările beneficiarilor de a utiliza serviciile
băncilor din diverse motive, sau de ezitările băncilor de a acorda împrumuturi beneficiarilor.
Noul Fond de Garantare a Creditului Rural şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii oferă garanţie băncilor până la 70% din valoarea
împrumutului, şi considerăm acest instrument util în vederea înlăturării riscurilor pe care şi
le-ar asuma banca, riscuri datorită cărora băncile în prezent sunt reticente în a se implica în
proiecte agricole şi rurale. Fondurile structurale reprezintă o importantă sursă pentru
realizarea Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013, cu următoarele priorităţi: creşterea
competitivităţii economice şi dezvoltare a economiei bazate pe know-haw, dezvoltarea şi
modernizarea infrastructurii, protejarea calităţii mediului, dezvoltarea resursei umane,
dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol.
Bibliografie
Delegation of European Commission – EU Assistance în Romania: Pre and Post Accession
Support, Bruxelles 2007
www.infoeuropa.ro0 /
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EXIGENŢELE UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL
PROTECŢIEI MEDIULUI ŞI INCIDENŢA ACESTORA
ASUPRA COSTURILOR


Elena Liliana MOICEANU (MARIN)
Doctorand
Universitatea Valahia, Târgovişte

Importanţa costurilor de mediu şi efectele acestora la nivel macro şi
microeconomic
Preocupările privind protecţia mediului au devenit deosebit de insistente, mai ales
începând cu anii 70, odată cu multiplicarea efectelor negative ale dezvoltării de tip industrial
asupra mediului ambient, efecte care dobândeau o dimensiune planetară.
Cu prilejul Conferinţei asupra mediului de la Stockholm, din 1972, se atrăgea
atenţia pentru prima dată, asupra necesităţii de a adopta programe coerente, la nivel micro şi
macroeconomic şi de a asigura o largă colaborare pe plan internaţional, în scopul diminuării
fenomenelor ecologice negative, care deveneau îngrijorătoare..
Economia mondială, societatea umană în ansamblul său, se afla în faţa unei
profunde ecocrize, a cărei depăşire solicită schimbarea practicilor clasice în raport cu
cerinţele conservării mediului, iar contabilitatea mediului poate deveni spaţiul unor decizii
cu impact în acest sens.
Integrarea exigenţelor de mediu în normele contabile naţionale şi
internaţionale
Orientări şi experienţe ale Uniunii Europene
De multă vreme, preocupările privind creşterea economică în sine au lăsat locul
unei obsesii legate de capacitatea de a susţine această creştere.
Indicatorii de mediu şi contabilitatea „verde” încearcă să redea interacţiunile dintre
economie şi mediu. Se caută de fapt o mai bună calitate a dezvoltării, care poate fi vazută
chiar ca o condiţie a dezvoltării. Scopul indicatorilor de mediu şi contabilităţii „verzi” este
de a dezvălui calea spre o dezvoltare sustenabilă, precum şi de a ajuta la întelegerea
impactului politicilor, atitudinilor sau pur şi simplu a stilurilor de viaţă contemporane.
Integrarea mediului în contabilitatea naţională
Principii aplicate în dezvoltarea conceptului de contabilitate „verde” Uniunea
Europeana a făcut din îmbinarea economie-mediu una dintre misiunile „cvasiconstituţionale” ale ei. Există mai multe păreri în legatură cu modul în care natura ar trebui
luată în considerare în cadrul contabilităţii naţionale. Aceste diferenţe apar din cauza
diferenţelor dintre abordările economice şi de mediu:
• contabilitatea naţională înregistrează numai tranzacţii de piaţă, în timp ce
mediul constituie un fenomen nonpiaţă;
• contabilitatea naţională ia în considerare numai fluxurile monetare în timp ce
mediul este caracterizat de fluxuri şi stocuri fizice;
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contabilitatea naţională se ocupa cu ceea ce se întâmpla azi; mediul cere o
analiză a efectelor pe termen lung.

Tipologia costurilor de mediu
Costurile convenţionale
Aceste costuri sunt cele implicate de utilizarea materiilor prime, utilităţilor,
bunurilor de capital şi furnizorilor, se regăsesc în contabilitatea costurilor şi în bugetul de
investiţii, dar nu sunt considerate în mod uzual costuri de mediu. Din punct de vedere
ecologic, reducerea acestor costuri este preferată atât din perspectiva degradării mediului,
cât şi din cea a reducerii consumului de resurse neregenerabile. Este important să se
considere aceste costuri în luarea deciziilor de mediu, chiar dacă ele sunt sau nu văzute ca şi
costuri de mediu.
Costurile potenţial ascunse
În această categorie se includ costurile anticipate generate de cheltuielile care sunt
suportate înaintea desfăşurării procesului de producţie. Acestea pot include costuri
referitoare la locaţie, proiectarea orientată către mediu a proceselor şi produselor, calificarea
furnizorilor, evaluarea alternativelor la echipamentele de control a poluării. Dacă aceste
costuri sunt clasificate ca şi costuri indirecte acestea pot fi uitate cu uşurinţa în procesele de
analiză şi luarea deciziilor referitoare la exploatare. În al doilea rând, costurile fixate şi
angajate voluntar, suportate în procesul de exploatare, tratate de multe întreprinderi ca şi
costuri indirecte pot fi omise atenţiei managerilor şi analiştilor responsabili cu operaţiunile
curente. Amploarea acestora este dificil de determinat atunci când sunt amestecate cu toate
costurile indirecte. Aducerea la lumină a acestor costuri ajută la distingerea costurilor
referitoare la activitatea de protecţia mediului.
Costurile neprevăzute
Costurile care pot fi sau nu cerute de activitatea viitoare, numite costuri
neprevăzute, pot fi descrise cel mai bine în termeni probabilistici: valoarea lor aşteptată,
dimensiunea lor sau probabilitatea ca ele să depăşească un anumit nivel. Astfel de costuri
pot fi cele pentru remedierea sau compensarea unui accident viitor care va polua mediul (de
exemplu, o scurgere de petrol), penalităţi pentru încălcarea reglementărilor viitoare etc.
Costuri cu imaginea
Astfel de costuri sunt considerate mai puţin tangibile (sau intangibile) deoarece ele
se efectuează pentru a îmbunătăţi imaginea întreprinderii în faţa clienţilor, angajaţilor,
comunităţii sau altor parteneri. Aceste costuri pot fi numite costuri de imagine a
întreprinderii sau pentru relaţii.
Această categorie poate include costurile rapoartelor anuale de mediu şi activităţilor
pentru întreţinerea relaţiilor cu comunitatea, costuri asumate voluntar pentru activitatea de mediu.
Identificarea costurilor de mediu
Identificarea şi recunoaşterea costurilor de mediu asociate unui produs, proces,
sistem sunt importante pentru luarea unor bune decizii manageriale. Realizarea obiectivelor
de reducere a cheltuielilor de mediu, extinderea proceselor de recuperare şi îmbunătăţirea
performanţelor de mediu cer îndreptarea atenţiei către costurile de mediu curente, viitoare şi
potenţiale. Delimitarea costurilor de mediu de celelalte costuri generate de activitatea
economică a unei întreprinderi depinde de modul cum se utilizează informaţiile. Mai mult,
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uneori există incertitudine dacă un cost este sau nu de mediu: astfel de costuri ajung într-o
zonă gri şi pot fi clasificate ca fiind parţial de mediu .
Evaluarea costurilor de mediu - o problema deschisă a contabilităii naţionale
Conceptele de costuri cauzate şi costuri suportate corespund celor două probleme
posibile referitoare la analiza impactului activităţilor economice asupra mediului:
• centrarea analizelor pe impactul imediat al activităţilor economice asupra
mediului, indiferent de perioada de timp şi de tara în care activităţile
economice provoacă deteriorarea mediului înconjurător;
• centrarea analizelor asupra stării mediului şi efectelor acesteia în ce priveşte
dinamica bunăstării, într-o anumită ţară şi perioadă, aceasta însă indiferent de
activităţile economice care au condus la deteriorarea mediului.
Luarea în considerare a problemelor referitoare la impactul negativ al activităţilor
economice asupra mediului presupune utilizarea conceptului de costuri cauzate; pentru cea
de-a doua abordare, analiza presupune utilizarea conceptului de costuri suportate.
Legăturile între activitatea economică, în general, şi deteriorarea mediului natural,
precum şi repercusiunile deteriorării mediului asupra bunăstării populaţiei au o natura complexă,
ridicând multiple dificultăţi de analiză şi măsurare. Efectele activităţilor economice asupra
mediului natural nu respectă frontierele administrative sau geografice. Apoi, deteriorarea mediului
natural este produsă adesea în condiţiile existenţei unui decalaj temporal important între apariţia
cauzelor şi manifestarea efectelor. Astfel, analiza impactului imediat al activităţii economice
asupra mediului natural nu poate releva întotdeauna toate costurile şi riscurile asociate degradării
mediului. De asemenea, o importanţă deosebită trebuie atribuită efectelor de repercusiune a stării
de degradare a mediului natural asupra condiţiilor desfăşurării activităţilor economice şi
performanţelor acestora.
Analizele efectuate la nivel naţional sunt circumscrise atât detectării apartenenţei
responsabilităţii pentru deteriorarea mediului înconjurător, cât şi incidenţei asupra activităţii
economice a efectelor (costurilor) deteriorării mediului, efecte captate de toate activităţile
economice sau numai de o parte a acestora.
Evaluarea costurilor cauzate se realizează prin intermediul costurilor de întreţinere,
costuri solicitate de prevenirea sau atenuarea deteriorării mediului natural. Conceptul de
cost de întreţinere reflectă asigurarea exigenţelor necesare dezvoltării economice a unei ţări,
în sensul menţinerii mediului natural intact din punctul de vedere cantitativ şi calitativ. Prin
contrast, conceptul de costuri suportate implică metode de evaluare compatibile cu valorile
pe care agenţii economici le estimează în legatură cu impactul activităţilor economice
asupra mediului. Pentru activităţile de producţie, costurile suportate sunt estimate doar cînd
acestea reflectă valorile de piaţă reale sau unele atribuite efectelor de degradare a mediului.
În estimarea efectelor mediului asupra bunăstării generale a fost propusă utilizarea
unor metode de evaluare aleatorie, cum ar fi abordarea înclinaţiei către plată şi metode
similare. Asemenea evaluări se practică în condiţiile absenţei evaluărilor de piaţă pentru
deteriorarea calităţii mediului înconjurător. Dacă utilizarea resurselor naturale nu se face în
cadrul pieţei, prin tranzacţionarea acestora, direct sau indirect poate fi aplicată evaluarea
nonpiaţă. Acest tip de evaluare se realizează în principal prin intermediul tehnicilor de
evaluare directă şi indirectă.
Tehnicile de evaluare directă se bazează pe relevarea preferinţelor, aceste tehnici
aplicându-se în special în cazul utilizării intensive/extensive a mediului natural ca bun public.
Metoda evaluării directe nu este însă lipsită de anumite dispute: numeroşi
economişti se îndoiesc cu privire la posibilitatea reală de determinare a valorilor monetare
ale preferinţelor indivizilor pentru mediul înconjurător în absenţa pieţei. De asemenea,
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trebuie luată în considerare şi situaţia în care suma de bani pe care populaţia este dispusă s-o
plătească pentru îmbunătăţirea mediului natural nu corespunde, în mod necesar, sumei care
trebuie de fapt plătită.
În ce priveste tehnicile de evaluare indirectă, acestea utilizează, de regulă,
conceptul costului de oportunitate.
Realizarea unor estimări convenabile ale costurilor cauzate şi ale costurilor
suportate presupune luarea în considerare a trei versiuni ce reflecta trei metode diferite de
evaluare:
Integrarea mediului în contabilitatea naţională
În versiune a IV-a a SICEM, costurile efective sunt, în continuare, supuse clasificării.
Aceste costuri sunt reliefate, pe de o parte, în calitate de costuri suportate de anumite unităţi
economice, adică cele ale căror activităţi sunt afectate de deteriorarea mediului. Pe de altă parte,
unităţile economice respective nu au cauzat, în mod necesar, deteriorarea mediului, ceea ce
justifică abordarea separată a costurilor cauzate. Spre exemplu, menajele suportă costurile
repercusiunilor de mediu cauzate de activităţile de producţie ale sectorului industrial. De
asemenea, guvernul poate fi privit în calitate de agent restaurator al mediului natural degradat de
activităţile economice, însă şi activităţile guvernamentale exercită, la rândul lor, presiuni ce
contribuie la modificarea echilibrelor ecologice.
Costurile de mediu efective şi cele imputate pot fi clasificate, în condiţiile
diferitelor tipuri de utilizare a mediului natural, în urmatoarele categorii:
• costuri de epuizare, care se referă la epuizarea cantitativă a resurselor naturale
(de exemplu, resursele subsolului, apa, resurse biologice etc.) datorită
desfăşurării diferitelor activităţi economice;
• costuri de degradare, referitoare la deteriorarea calitativă a mediului natural.
Impactul de natură calitativă asupra mediului poate include deteriorarea
ecosistemelor datorită desfaşurării de activităţi economice sau deversarea
reziduurilor în mediul natural. Astfel, costurile de degradare privesc atât
costurile cauzate de activitatea economică, dar şi cele derivate din starea
degradată a mediului, efecte repercutate în activitatea sectorului industrial şi al
menajelor. În aceste condiţii, costurile reale de restaurare pot contribui la
diminuarea costurilor anterioare sau curente ale degradării.
Instrumente de aplicare a politicii de mediu
Evoluţia politicii de mediu şi schimbările înregistrate de aceasta de-a lungul
timpului sunt reflectate nu numai de obiectivele şi priorităţile acesteia, ci şi de numărul – în
continua creştere – al instrumentelor de implementare.Asfel, se poate vorbi de dezvoltarea a
trei tipuri de instrumente:legislative, tehnice şi instrumente economico-financiare, la care se
adaugă un set de instrumente ajutătoare ce răspund mai degrabă noilor tendinţe şi strategii
de protecţie a mediului.
În Uniunea Europeană, politica de mediu s-a cristalizat prin adoptarea unei serii de
măsuri minime de protecţie a mediului, ce au in vedere limitarea poluării, urmând să se
treacă printr-un process de orizontalizare şi să se axeze pe identificarea cauzelor acestora,
precum şi pe nevoia evidenta de a lua atitudine în vederea instituirii responsabilităţii
financiare pentru daunele cauzate mediului. Această evoluţie conduce la delimitarea
următoarelor principii de acţiune:
• Principiul „Poluatorul plăteşte”: are în vedere suportarea de către poluator a
cheltuielilor legate de măsurile de combatere a poluării stabilite de autorităţile
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publice – altfel spus,costul acestor măsuri va fi reflectat de costul de producţie
al bunurilor şi serviciilor ce cauzează poluarea;
Principiul acţiunii preventive:se bazează pe regula generală că „e mai bine să
previi decât să combaţi”;
Principiul precauţiei:prevede luarea de măsuri de precauţie atunci ca în o
activitate ameninţă să afecteze mediul sau sănătatea umană, chiar dacă o relaţie
cauză-efect nu este deplin dovedită ştiinţific;
Principiul protecţiei ridicate a mediului:prevede ca politica de mediu a UE să
urmărească atingerea unui nivel înalt de protecţie;
Principiul integrării:prevede ca cerinţele de protecţie a mediului să fie
prezente în definirea şi implementarea altor politici comunitare;
Principiul proximităţii:are drept scop încurajarea comunităţilor locale în
asumarea responsabilităţii pentru deşeurile şi poluarea produsă.

Influenţe ale costurilor de mediu asupra costului de producţie
Evaluarea funcţiilor mediului înconjurător este importantă în luarea deciziilor
economice corecte.
O activitate economică poate afecta atât producţia, costurile şi profiturile altor
entităţi, prin efectele pe care le determina asupra mediului, cât şi bunăstarea consumatorilor
prin schimbările pe care le provoacă pe piaţă.
În determinarea impactului asupra receptorului , este dificil adesea să se delimiteze
efectul datorat unei cauze de cel datorat altora, ceea ce este evident în cazul poluării aerului,
care provine de obicei dintr-o multime de surse.
Determinarea efectului unei acţiuni asupra producţiei necesită punerea la punct a
unor scenarii.
Conceperea acestor scenarii se sprijină în principal pe analiza cost-beneficiu şi
analiza riscului.
Analiza cost-beneficiu defineşte costurile şi beneficiile într-un mod particular,
mergând dincolo de compararea la nivel individual, şi anume la nivelul societăţii.
Estimările minime ale beneficiilor ca urmare a evitării sau atenuării unor pagube
reprezintă aşa-numite costuri de răspuns care, la rândul lor, au în compunere două tipuri de costuri:
•
•

Costurile de prevenire;
Costurile de înlocuire.

Costurile de prevenire sunt cheltuieli care se fac pentru a evita anumite daune de
care oamenii sunt conştienţi înainte de a se produce.Aceste cheltuieli sunt utilizate ca
evaluări subiective ale beneficiilor minime obţinute din evitarea pagubei de mediu şi sunt
efectuate înainte de a se produce un impact negativ.
Costurile de înlocuire sunt cheltuieli pentru a corecta o anumită situaţie nedorită,
care apare după ce s-a produs impactul
Standardul Internaţional de Contabilitate 2(IAS2) „Stocuri”, referindu-se la
cheltuielile care pot fi incluse în costul de producţie face precizarea că acestea se includeîin
costul de producţie doar n masura în care ele au contribuit la aducerea stocurilor în formă
şi în locul în care se găsesc în prezent. Astfel, în contextual actual, se pune problema, în ce
măsură costurile cu prevenirea şi combaterea poluării şi costurile sociale pot face sau nu
parte din costul de producţie.
În practica economică întreprinderile trebuie să adopte o serie de cheltuieli legate
de protecţia mediului. Printre acestea cele mai importante sunt: cheltuieli cu prevenirea
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poluării; cheltuieli cu evaluarea şi reducerea efectelor poluării; cheltuieli de remediere a
poluării mediului.
Pentru măsurarea performanţelor se calculează costuri previzionate (antecalculate,
prestabilite), care se compară apoi cu cele efective (reale).
Astfel, în termeni de mediu trebuie menţionat că ridicarea standardelor de protecţie
a mediului în aceste tări nu poate avea decât efecte benefice pe plan European şi global şi va
duce la îmbunătăţirea situaţiei generale a mediului, cu efecte vizibile pe termen lung. Din
punct de vedere economic, tocmai alinierea industriilor acestor ţări la standardele
comunitare de mediu presupune retehnologizarea masivă a fabricilor şi uzinelor şi contribuie
la dezvoltarea pieţei de producţie comunitare pentru asfel de tehnologii şi echipamente-de
aici sprijinirea creşterii economice la nivel comunitar.
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ROMÂNIA ÎN CĂUTAREA COMPETENŢEI
PE PIAŢA UNICĂ EUROPEANĂ


Alexandra ADAM
Preparator universitar doctorand
Amalia CRISTESCU
Preparator universitar doctorand
Academia de Studii Economice Bucureşti
Rezumat. Mulţi europeni privesc globalizarea cu frustrare. Încercarea de a fi
competitivi pare atât de grea. Însă europenii au un avantaj în actuala competiţie globală,
avantaj pentru care ar trebui să le mulţumim lui Jean Monnet şi Jacques Delors, care au
creat piaţa unică înainte ca globalizarea să devină un cuvânt la ordinea zilei.
Doar competiţia deschisă într-o piaţă unică le permite europenilor să concureze la
nivel global. Dar asta nu e de ajuns. E nevoie de politici mai îndrăzneţe.
Va reuşi România, o ţară postcomunistă, să învingă obstacolele aparent covârşitoare?
Cuvinte-cheie: competenţă; piaţa unică europeană; investiţii; oportunităţi economice

Pentru realizarea competenţei pe piaţa unică europeană, România urmăreşte
creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere.
Dezvoltarea României urmăreşte odată aderată la UE, convergenţa cu politicile comunitare
atât în termeni reali cât şi ca valori absolute.
Procesul reducerii decalajelor înseamnă pentru România menţinerea unor ritmuri
de creştere susţinute în perioada 2007–2013, păstrându-se, în acelaşi timp, echilibrele
macroeconomice la nivele cât mai stabile. Factorul determinant al creşterii economice, pe o
piaţă deschisă unei puternice concurenţe, este acela de creştere a competitivităţii economice.
În plus, valorificarea avantajelor competitive trebuie să fie un obiectiv permanent, ţinând
seama atât de tendinţele europene, cât şi de provocările globalizării.
Deşi a progresat substanţial în ultimii ani, România prezintă serioase decalaje de
competitivitate în raport cu statele din vestul şi centrul Europei. Motivele acestei rămâneri în
urmă se regăsesc la nivelul tuturor elementelor care determină capacitatea competitivă.
Toate se traduc, în ultimă instanţă, într-o productivitate scăzută, ceea ce defineşte problema
competitivităţii în România.
Sunt mai mulţi factori care au o influenţă negativă asupra competitivităţii. În ciuda
progreselor înregistrate în privinţa eficientizării şi reglementării sectorului financiar, accesul
firmelor la capital rămâne încă foarte limitat. Utilizarea unor tehnologii şi echipamente cu
durată de viaţă depăşită, energointensive reduce drastic productivitatea în majoritatea
sectoarelor economice.
Sectorul IMM este poate cel mai afectat, datorită orientării reduse către activităţi
productive. În ciuda unei dinamici pozitive, înregistrate, în ultimii ani, atât în orientarea mai
mare către domeniul productiv, cât şi în resursele spiritului antreprenorial autohton,
contribuţia IMM la PIB rămâne încă scăzută, ceea ce demonstrează necesitatea stimulării
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creşterii cantitative şi calitative a sectorului IMM. Accesul IMM la capital, tehnologie şi
infrastructură este mult sub nivelul la care ar permite exercitarea rolului determinant al
sectorului IMM la întărirea competitivităţii economice, în special în ceea ce priveşte
adaptabilitatea la cerinţele pieţei şi introducerea proceselor inovative.
În ceea ce priveşte aspectele de strategie de firmă, abilităţile reduse în domeniul
managementului reprezintă un handicap. Majoritatea firmelor autohtone îşi bazează încă
strategiile pe reducerea costurilor şi nu pe creşterea productivităţii. Infrastructura de afaceri
şi serviciile suport oferite intreprinderilor prin acestea sunt într-o faza incipientă de
dezvoltare. Deşi în sectorul IMM se regăseşte aproape jumătate din forţa de muncă ocupată,
acesta are acces extrem de limitat la serviciile de consultanţă specifice.
Cercetarea ştiinţifică are de suferit ca urmare a unei lungi perioade de subfinanţare
atât din partea sectorului public, cât şi a celui privat, al numărului insuficient de specialişti
cu înaltă calificare, şi, nu în ultimul rând, ca urmare a ineficienţei proceselor de transfer
tehnologic. Acest ultim factor negativ se referă la două aspecte: insuficienta orientare a
cercetarii către cerere şi la lipsa infastructurii adecvate, care să permită ca rezultatele
cercetării să se transforme în inovare aplicată.
Economia României dovedeşte o dezvoltare scăzută şi în ceea ce priveşte industria
şi serviciile suport. Multe domenii economice se bazează fie pe resurse naturale (ca de
exemplu industria lemnului, materialelor de construcţii, turismul), fie sunt rezultatul istoric
al industrializării forţate (de exemplu industrie grea, metalurgie, chimie, petrol). Aceşti
factori nu au stimulat coeziunea şi cooperarea în cadrul acestor ramuri, afectând astfel
temeinicia lanţului de producţie şi posibilitatea creării valorii adăugate.
Totuşi, există şi oportunităţi pe care România le poate exploata în vederea creşterii
competitivităţii. Spre exemplu, liberalizarea anumitor sectoare economice chiar la un nivel
superior celui înregistrat în multe state membre UE, cum ar fi cel energetic sau cel de
telecomunicaţii, ar putea permite un nivel de investiţii mai amplu şi mai rapid, ce ar conduce
la o dezvoltare accelerată la nivel orizontal. Capitalul uman existent în România este o sursă
importantă de competitivitate, nu neapărat prin prisma costurilor scăzute ale forţei de
muncă, cât mai ales prin nivelul de calificare, care oferă o bază solidă pentru formarea de
specialişti de vârf. De asemenea, dinamica investiţiilor străine, precum şi potenţialul turistic
sugerează existenţa unei oportunităţi de creştere competitivă.
Noua eră la nivel global şi implicit la cel european este cea de revoluţie a
informaţiei. Astfel într-o economie modernă, Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiile (TIC)
au un puternic impact asupra competitivităţii intreprinderilor. Studiile demonstreză că o
adoptare eficientă a TIC contribuie la aproximativ jumătate din creşterea productivităţii
intreprinderilor din UE. Utilizarea TIC stimulează dezvoltarea sectorului productiv de
bunuri şi servicii prin accesarea unor noi pieţe, promovarea şi comercializarea produselor şi
serviciilor prin mijloace electronice, scăderea costurilor (de producţie, administrative şi de
desfacere). În acelaşi timp, noile tehnologii vor sprijini managementul întreprinderilor în
luarea deciziilor.
Contribuţia Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) la creşterea economică
depinde atât de dezvoltarea sectorului de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, cât şi de
gradul de utilizare a TIC în economie. Progresul României în domeniul societăţii
informaţionale şi oportunităţile sale viitoare sunt departe de a fi satisfăcătoare. Se
înregistrează întârzieri în special în ceea ce priveşte accesul la internet, serviciile societăţii
informaţionale şi integrarea aplicaţiilor IT în economie, iar indicatorul privind investiţiile în
IT este esenţial pentru caracterizarea procentului de inovaţie într-o societateă pe cunoaştere,
în special datorită răspândirii echipamentelor IT, serviciilor şi aplicaţiilor software. Cauzele
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ar putea fi reprezentate de lipsa finanţarii, investiţiile reduse din domeniul public, precum şi
slaba utilizare a tehnologiei informaţionale la nivelul companiilor (agenţilor economici).
România înregistrează rămâneri în urmă nu numai în ceea ce priveşte utilizarea
calculatoarelor şi accesul la internet, faţă de media UE-27. Aceasta are un efect negativ
asupra competitivităţii României, deoarece utilizarea calculatoarelor şi accesul la internet
reprezintă factori majori în dezvoltarea economiei.
În privinţa dotărilor cu PC-uri, în ciuda unei rate medii anuale de creştere a
volumului vânzărilor de peste 50%, România se situează încă la un nivel redus. Multe dintre
regiunile slab dezvoltate nu dispun de infrastructura de baza care să le asigure conectarea la
internet, iar în unele cazuri nici de accesul la telefonia fixă.
Un exemplu pentru România ar putea fi cel al Estoniei. În 1991, Estonia se ridica
dintr-o înapoiere sovietică, impusă timp de 50 de ani, iar construirea unei infrastructuri
necesare unui comerţ competitiv,care să facă faţă competiţiei internaţionale părea tot mai
greu. Din fericire, întreaga lume abia intra într-o nouă eră de revoluţie a informaţiei,astfel în
cât optând pentru noua infrastructură de tehnologie a informaţiei Estonia a fost capabilă
într-un timp foarte scurt să joace într-un mediu bazat pe egalitate competiţională.
Investiţii atât în sectorul privat, cât şi-n cel public au permis Estoniei să atingă în
domeniul IT un nivel peste media UE, încât de la mijlocul anilor `90. Până în anul 2000,
dezvoltarea IT a Estoniei în serviciile guvernamentale şi sectoare precum cel bancar a ajuns un
nivel atins doar de puţine alte ţări europene. De exemplu, de la sfârşitul anilor `90, aproximativ
98% din tranzacţiile bancare ale Estoniei au fost bazate pe internet. Se pare că şi informatizare
ridicată a ajutat Estonia să realizeze o creştere economică rapidă de 11% în 2006.
Va reuşi oare România să urmeze exemplul Estoniei, prin care să-şi crească
eficienţa activităţii guvernului, să-şi reducă birocraţiei, să elimine tentaţiilor de corupţie prin
computerizare inovatoare şi astfel să-şi creeze un sector public mai mic şi mai curat?
Acelaşi lucru este valabil şi pentru sectorul privat, unde se pare că lucrurile au mai evoluat.
Chiar dacă mulţi angajaţi vor fi concediaţi, accentul pus pe IT va favoriza
dezvoltarea României ca o ţară mai competitivă, în care productivitatea crescută va susţine o
creştere economică rapidă. Pe de altă parte informatizarea va face ca spiritul competitiv al
României să nu se mai poată baza pe o forţă de muncă ieftină,ci va fi necesar să se genereze
noi tehnologii.
O răspândire largă a infrastructurii broadband este esenţială pentru dezvoltarea şi
distribuţia serviciilor şi aplicaţiilor precum e-sănătate, e-business, e-guvernare şi e-educaţie,
care sunt esenţiale pentru dezvoltarea României.
Toate aceste deficite majore de infrastructură nu se pot remedia decât prin investiţii
majore, atât din partea companiilor private, cât şi din partea instituţiilor publice.
Europa a alocat sume considerabile României pentru dezvoltare.Numai că politica
europeană nu permite intervenţia în politicile naţionale. Şi atunci trebuie ca fiecare stat să îşi
stabilească propriile reguli de alocare, conform strategiilor proprii. Dar noi nu avem strategii
şi nici nu ne interesează.Ne-ar incomoda în alocările bugetare haotice şi preferenţiale. Statul
român este optimist în ceea ce priveşte absorbţia de fonduri comunitare. Se spune că nu se
pierd, că se returnează la în anii următori. Deci putem sta liniştiţi. Nu contează că deja am
dat bani la bugetul european. Nu contează că oricum decalajul dintre noi şi restul este şi aşa
suficient de mare, iar perioadele de tranziţie pe care le avem pe anumite domenii arată că ne
trebuie încă zeci de ani ca să ne integrăm cu adevărat. Nu contează că fiecare zi ce trece face
ca decalajul de dezvoltare să fie din ce în ce mai mare. De ce atâta grabă pentru dezvoltare?
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Rezumat: Conceptul HACCP, devenit sinonim cu SIGURANŢA ALIMENTELOR,
este recunoscut pe plan mondial ca o abordare SISTEMATICĂ şi PREVENTIVĂ a
pericolelor potenţiale de natură microbiologică, chimică şi fizică abordate într-un proces
coerent de anticipare şi prevenire înainte de inspecţia şi testarea produsului finit.
HACCP este necesar firmelor producătoare de produse alimentare să-şi analizeze
procesele într-o manieră raţională, ştiinţifică, în scopul identificării punctelor critice de
control, stabilirii limitelor critice, monitorizării procedurilor de lucru.
Acest sistem furnizează cel mai înalt grad de siguranţă produselor fabricate şi
asigură diminuarea dependenţei deciziei finale privind siguranţa acestuia de inspecţia şi
testarea finală.
Aplicarea unui sistem HACCP într-o companie va permite producătorului: să-şi
determine singur conformitatea produselor fabricate cu reglementările legale şi să ia
măsurile corective ce se impun înainte ca agenţiile de reglementare să intervină, sau ca
imaginea firmei în faţa consumatorilor să fie afectată; să acţioneze preventiv, ceea ce îl face
mult mai eficace, pentru a se asigura că alimentele fabricate sunt sigure.
Sistemul HACCP are un înalt grad de specificitate; un plan HACCP se întocmeşte
pentru un anumit produs, în condiţiile de lucru specifice unei anumite întreprinderi.
Cuvinte-cheie: calitate; control; Analiza riscurilor; punctele critice de control –
HACCP, managementul siguranţei alimentului.
Coduri REL - 14E 14Z

Introducere
Este cunoscut faptul că un sistem de management al calităţii este folosit pentru a
obţine şi menţine un nivel de calitate declarat de producător.
Aspectele referitoare la siguranţa produselor alimentare fabricate sunt întotdeauna o
componentă a acestei calităţi. Acestea reprezintă, pe de o parte, baza cerinţelor de calitate
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referitoare la produs impuse de cumpărător şi, pe de altă parte, minimum de cerinţe stabilite
de sistemul legislativ pentru siguranţa alimentelor.
Cerinţele pentru siguranţa produsului alimentar sunt, de aceea, obiect al Sistemului
de Management al Calităţii. La baza acestei abordări stă conceptul integrării celor două
sisteme, HACCP şi Sistemul de Management al Calităţii, care, în cazul producţiei de bunuri
alimentare, nu se justifică a fi tratate separat.
Sistemul HACCP, care constituie „piaţa de temelie a siguranţei alimentare” prin
fundamentul său ştiinţific, este o metodă de lucru recunoscută internaţional şi este evaluat ca
fiind cel mai bun sistem de siguranţa alimentelor realizat la zi.
Principiul pe baza căruia funcţionează sistemul HACCP este: „Construieşte
calitatea şi siguranţa într-un produs înainte de inspectarea produsului finit”. Acest principiu
descrie, de fapt, contribuţia acestui sistem în ceea ce priveşte rolul preventiv în realizarea
siguranţei alimentelor.
Sistemul HACCP îşi demonstrează forţa pornind de la un principiu simplu, şi anume:
„cel mai bun drum pentru a oferi produse alimentare sigure, de înaltă calitate, este să construieşti
siguranţa de-a lungul proceselor, prin prevenirea problemelor încă de la apariţia lor”.
Particularităţi ale sistemului (Hazard Analysis. Critical Control Points)
Implementarea sistemului HACCP este necesară şi oportună deoarece:
 Este necesar pentru asigurarea respectării reglementărilor legale specifice;
 Asigură credibilitate produselor firmei pe piaţă;
 Este comparabil pentru garantarea siguranţei produselor cu aplicarea unui
sistem TQM conform seriei standardelor ISO;
 Este o alternativă viabilă în Managementul Siguranţei Alimentului;
 Este parte integrantă a celorlalte sisteme de management din cadrul organizaţiei.
Conceptul HACCP este susţinut şi de Comisia Codex Alimentarius, având la bază:
 Identificarea tuturor pericolelor potenţiale de natură biologică, chimică, fizică;
 Analiza pericolelor potenţiale asociate cu fiecare fază a procesului tehnologic
în parte;
 Definirea mijloacelor necesare ţinerii sub control a acestora;
 Asigurarea că aceste mijloace sunt puse efectiv în practică şi că sunt eficiente.
Succesul aplicării conceptului HACCP într-o organizaţie este asigurat prin faptul
că are loc:
 Trecerea de la un sistem de control la un sistem de prevenire a pericolelor;
 Prevenirea eficace a riscurilor;
 Aplicarea unei metode clare, structurate şi sistematice;
 O mai bună ţinere sub control a produselor fabricate, în special, şi a
organizaţiei, în general.
Avantajele implementării Sistemului de Management al Siguranţei Alimentului
într-o organizaţie din lanţul alimentar sunt:
 Furnizează cel mai înalt grad de siguranţă produselor alimentare fabricate;
 Asigură un răspuns rapid şi la timp problemelor referitoare la siguranţa
alimentelor;
 Diminuează dependenţa de decizia privind garantarea siguranţei produselor
fabricate, de inspecţia şi/sau testarea finală;
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Se poate aplica pe întreg lanţul alimentar, de la materia primă la produsul finit;
Se bazează pe o abordare sistematică a informaţiilor ştiinţifice şi tehnice la zi
în domeniul alimentar;
 Asigură o mai eficientă utilizare a resurselor, rezultând economii substanţiale
în sectoarele de procesare, prin reducerea pierderilor de orice fel;
 Asigură creşterea responsabilităţii şi a gradului de control la nivelul acestui
sector de activitate;
 Asigură o mai mare responsabilitate persoanelor implicate pe întreg lanţul
alimentar în garantarea şi înţelegerea problematicii referitoare la siguranţa
alimentelor;
 Asigură creşterea încrederii consumatorilor în produsele firmei;
 Sistemul HACCP poate fi actualizat ori de câte ori apar schimbări datorate
noutăţilor tehnice în proiectarea echipamentelor şi a dezvoltării tehnologice.
Implementarea sistemului HA.CCP în întreprindere presupune o activitate
complexă, care se realizează parcurgând mai mulţi paşi, printre care:
 Luarea deciziei de a utiliza sistemul HA.CCP, de către managementul
întreprinderii;
 Elaborarea politicii, respectiv a obiectivelor planului HA.CCP;
 Constituirea şi instruirea echipei ce se va ocupa cu elaborarea şi implementare
sistemului HA.CCP;
 Elaborarea planului HA.CCP pentru un singur produs;
 Implementarea experimentală a planului HA.CCP pentru un singur produs;
 Evaluarea rezultatelor aplicaţiei experimentale şi corectarea eventualelor
deficienţe;
 Aplicarea planului HA.CCP verificat şi modificat;
 Implementarea de planuri HA.CCP pentru toate produsele obţinute în
întreprinderea respectivă;
 Verificarea, revizuirea şi actualizarea sistemului HA.CCP pentru fiecare produs
în parte.
Planul HA.CCP este elaborat de către conducerea la vârf a unităţii, împreună cu
managerii tuturor departamentelor/serviciilor implicate în procesul de producţie.
Pentru a elabora un plan HA.CCP eficient într-o întreprindere din industria
alimentară, este necesar ca echipa care este implicată în elaborarea şi implementarea
acestuia să fie multidisciplinară, cu reprezentanţi din toate sectoarele/secţiile întreprinderii
(tehnolog, microbiolog, specialist în probleme de aparate/utilaje, expert în HA.CCP,
reprezentant al compartimentului „Calitate”, specialist din sectorul agrozootehnic/reprezentant al furnizorului de materii prime).
Persoanele desemnate să facă parte din echipa HA.CCP trebuie să îndeplinească
anumite condiţii, printre care:
 să cunoască foarte bine întreprinderea;
 să fi lucrat în firma respectivă la diferite niveluri;
 să poată face conexiuni la scară mare;
 să poată dezvolta, aplica, menţine şi revizui planul HA.CCP în funcţie de
necesităţi.
Odată echipa constituită, se trece la elaborarea planului HA.CCP. Acesta trebuie să
fie simplu, uşor de înţeles şi aplicat de către întreg personalul unităţii.
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În întreprinderile mici, unde nu se poate organiza o echipă multidisciplinară,
compusă din personalul întreprinderii respective, se poate apela la consultanţi externi şi/sau
la planuri HA.CCP generice. De reţinut că, în acest caz, planurile HA.CCP trebuie neapărat
adaptate produselor, operaţiunilor, condiţiilor specifice din unitatea respectivă.
Conform normelor impuse de către Comisia Codex Alimentarius (1997), pentru
elaborarea planului HA.CCP trebuie parcurse următoarele etape:
 definirea termenilor de referinţă;
 descrierea produsului şi a distribuţiei acestuia;
 identificarea utilizării intenţionate a acestuia, respectiv a consumatorilor
acestui produs;
 constituirea diagramei de flux a procesului de obţinere a produsului în cauză;
 verificarea pe teren a diagramei de flux respective;
 conducerea analizei riscurilor;
 identificarea punctelor critice de control (CCP) pentru produsul în cauză;
 stabilirea limitelor critice pentru fiecare punct critic de control;
 stabilirea unui sistem de monitorizare pentru fiecare punct critic de control;
 elaborarea planului de acţiuni corective în cadrul procesului de obţinere a
produsului respectiv;
 stabilirea sistemului de păstrare a documentaţiei;
 stabilirea planului şi modalităţii de verificare a sistemului HA.CCP;
 validarea planului HA.CCP întocmit.
Monitorizarea CCP constă în verificarea, prin diverse metode, a faptului că
procedurile aplicate în fiecare CCP (prelucrare, manipulare, igienizare etc.) respectă
criteriile stabilite.
În aplicarea sistemului HA.CCP se folosesc mai multe metode de monitorizare,
printre care:
 observarea vizuală;
 aprecierea senzorială;
 determinările fizico-chimice;
 analizele chimice;
 analizele microbiologice.
Metoda de monitorizare, frecvenţa operaţiei, planul de control etc. se stabilesc în
raport cu incidenţa şi severitatea riscului.
Acţiunile corective sunt element cheie în sistemul HA.CCP. Atunci când apare o abatere
într-un punct critic de control, trebuie să se întreprindă, cât mai repede, acţiuni corective.
Obiectivele acţiunilor corective sunt:
1. corectarea cauzei care a determinat apariţia abaterii de la specificaţii;
2. protecţia consumatorului prin asigurarea securităţii alimentare (nu ajung în
reţeaua de distribuţie produse alterate, cu abateri de la calitate).
Echipa HA.CCP elaborează proceduri pentru acţiunile corective prevăzute în planul
HA.CCP. Pierderea controlului şi acţiunile corective întreprinse se înregistrează şi constituie
parte a documentelor HA.CCP.
Pentru ca planul HA.CCP să fie operaţional şi eficient, pentru fiecare activitate
trebuie să existe proceduri operaţionale; procedurile au rolul de a prezenta clar, în detaliu,
modul de realizare a activităţii pe tot parcursul procesului de producţie.
Într-o unitate unde se aplică sistemul HA.CCP, trebuie stabilite proceduri pentru:
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validarea şi verificarea planului HA.CCP;
validarea şi verificarea punctelor critice;
validarea şi verificarea întregului sistem HA.CCP;
verificarea programelor preliminare existente şi utilizate în unitate;
monitorizarea CCP-urilor;
controlul produsului neconform;
păstrarea înregistrărilor.
În operarea sistemului HA.CCP trebuie acordată atenţie gradului de detaliu privind
trasabilitatea, atât în producţie, cât şi după livrare.
Documentaţia unui sistem HA.CCP include documente ce stau la baza elaborării şi
implementării planului HA.CCP (documentaţia-suport) şi înregistrări rezultate pe parcursul
punerii în practică a sistemului HA.CCP. Specialiştii în domeniu recomandă următoarele
categorii de documente pentru a obţine rezultate deosebite în implementarea acestui sistem:
– sumarul analizei riscurilor;
– planul HA.CCP pentru fiecare produs fabricat în unitatea respectivă;
– documentaţia-suport;
– înregistrările operaţionale zilnice.
În cele mai multe cazuri, sumarul analizei riscurilor se întocmeşte sub formă de
tabel; adesea, aceste tabele conţin şi o coloană pentru înregistrarea justificării deciziilor
echipei (informaţiile sunt necesare pentru validarea periodică a planului HA.CCP).
Planul HA.CCP poate fi inclus într-un manual HA.CCP sau poate fi un document
de lucru obişnuit.
Documentaţia-suport are rolul de a garanta că planul HA.CCP implementat va
asigura producerea de alimente sigure pentru consum. Este constituită din documente
asociate analizei riscurilor, stabilirii CCP şi a limitelor critice, stabilirii metodelor de
monitorizare şi acţiunilor corective, procedurilor de verificare etc.
Înregistrările operaţionale zilnice trebuie efectuate pe formulare tip, standardizate.
Pe baza înregistrărilor operaţionale zilnice se poate determina trasabilitatea
produselor.
Orice revizie a planului HA.CCP trebuie înregistrată imediat în manualul HA.CCP.
Unele întreprinderi întocmesc registre pentru fiecare CCP stabilit de către echipa
HA.CCP. Astfel, într-o întreprindere de prelucrare lapte, pentru obţinerea iaurtului natural
putem întâlni: registru recepţie lapte crud, registru pasteurizare, registru fermentare, registru
ambalare, registru analize pe faze, registru analize iaurt natural. Pe lângă acestea, mai există
registre de monitorizare a activităţilor cu rol important în stabilirea calităţii finale a iaurtului,
cum ar fi: registru sanitaţie, registru spălări/dezinfectări utilaje, registru spălări/dezinfectări
cisterne transport lapte, registru defecţiuni utilaje, registru evidenţă reclamaţii.
Orice sistem HA.CCP presupune şi o etapă de verificare a programului HA.CCP,
care constă în efectuarea unor teste suplimentare, analiza înregistrărilor, evaluarea opiniei
consumatorilor cu privire la produsul în cauză. De regulă, verificarea se face prin audit
intern şi, mai rar, prin audit extern.
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Concluzii
HACCP este necesar firmelor producătoare de produse alimentare să-şi analizeze
procesele într-o manieră raţională, ştiinţifică, în scopul identificării punctelor critice de
control, stabilirii limitelor critice, monitorizării procedurilor de lucru.
Aplicarea unui sistem HACCP într-o companie va permite producătorului: să-şi
determine singur conformitatea produselor fabricate cu reglementările legale şi să ia
măsurile corective ce se impun înainte ca agenţiile de reglementare să intervină sau ca
imaginea firmei în faţa consumatorilor să fie afectată; să acţioneze preventiv, ceea ce îl face
mult mai eficace, pentru a se asigura că alimentele fabricate sunt sigure.
În acelaşi timp, aplicarea unui sistem HACCP se poate face numai în organizaţiile care:
 lucrează în condiţii tehnice şi tehnologice care respectă bunele practici de
procesare (GMP) şi prevederile legale referitoare la producerea igienică a
alimentelor;
 au un grad corespunzător de implementare a acestor prevederi;
 este asigurat acordul şi implicarea directă a conducerii organizaţiei şi a
personalului operativ în aceste procese;
 au o abordare multidisciplinară a proceselor din firmă, care să includă în mod
corespunzător cunoştinţe de: agronomie veterinară, medicină veterinară,
microbiologie, sănătate publică, tehnologie alimentară, sănătatea mediului
înconjurător, chimie etc..
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite prin aplicarea sistemului HACCP, în
întreprinderea respectivă trebuie să existe o angajare deplină pentru siguranţa produselor şi
pentru conceptul HACCP.
Sistemul HACCP are un înalt grad de specificitate; un plan HACCP se realizează
pentru un anumit produs, fabricat într-o anumită întreprindere, cu o anumită dotare şi un
anumit personal. Detaliile caracteristice unităţii respective sunt mai importante decât
condiţiile generale ale acesteia.
Deoarece este dificil să se elaboreze concomitent planuri HACCP pentru toate
produsele care se fabrică într-o întreprindere la un moment dat, conducerea la vârf va decide
ordinea în care se vor aborda aceste produse.
Se poate spune că metoda HACCP are un caracter dinamic.
Revizuirea, actualizarea şi menţinerea unui sistem HACCP viabil va asigura
permanent calitatea şi inocuitatea produselor fabricate.
Utilizând sistemul HACCP, managerul unei întreprinderi poate primi rapoarte
zilnice referitoare la siguranţa produselor pe care le produce. În plus, poate identifica
situaţiile în care este necesar să intervină în procesul de fabricaţie înainte de apariţia unei
probleme privind siguranţa produselor.
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Rezumat: Una dintre problemele majore cu care se confruntă societatea
contemporană o constituie gestionarea resurselor financiare. Astfel, pot apărea situaţii în
care o anumită lichiditate bănească este diponibilă şi poate fi depusă într-un cont purtător
de dobândă, dar şi situaţii în care se face simţită nevoia de bani pentru efectuarea unei
investiţii, situaţie în care se apelează la împrumuturi purtătoare – la rândul lor – de
dobânzi. Astfel apare noţiunea de dobândă, care poate fi considerată drept o remunerare a
unui plasament sau drept preţul plătit de un împrumutat pentru a utiliza un capital pe o
anumită perioadă de timp.
Un alt aspect important ce trebuie prezentat în legătură cu gestionarea capitalului
financiar îl constituie fructificarea efectelor de comerţ înainte de data scadenţei prin
mecanimul scontului.
În cadrul acestei lucrări am dorit să prezentăm aspectele teoretice referitoare la
dobânzi şi scontare, realizând însă şi unele modele practice de aplicare a acestor noţiuni în
activitatea economică reală.
Cuvinte-cheie: plasament; dobândă simplă; scont; data scadenţei.
Coduri REL: 11Z

1. Dobânda simplă
Uneori este necesar ca, atunci când o anumită lichiditate bănească este disponibilă,
să se depună într-un cont purtător de dobândă. De asemenea, există situaţii când ai nevoie
de bani disponibili pentru a efectua o investiţie, sens în care trebuie să contractezi un
împrumut care obligă la plata unei dobânzi. Astfel apare noţiunea de dobândă, care poate fi
considerată drept o remunerare a unui plasament sau drept preţul plătit de un împrumutat
pentru a utiliza un capital pe o anumită perioadă de timp. Dobânda poate fi considerată drept
o „chirie” pentru banii daţi cu împrumut.
La nivel teoretic, un împrumut acordat şi un împrumut angajat sunt noţiuni similare,
dar simetrice: dacă este vorba despre un împrumut acordat, înseamnă că există şi un
împrumutat. Prin urmare, orice problemă financiară se poate rezuma la o relaţie între o parte
care dă bani cu împrumut şi o parte care ia bani cu împrumut.
¾ Valoarea nominală – valoarea dobândită – valoarea reală
Valoarea nominală a unui capital este acea valoare reţinută oficial şi care serveşte
drept bază pentru calcule. Această valoare trebuie asociată unei date care se numeşte dată de
origine (desemnată în continuare prin t0).
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Valoarea dobândită de un capital este valoarea nominală majorată cu dobânda obţinută în
timpul scurs, începând cu data origine. Schema financiară corespunzătoare acestei situaţii
este următoarea:
t1
t0
X

dobânda

Y

X: valoare nominală
Y: valoare dobândită
Y = X + dobândă
Prin urmare, valoarea dobândită este, ca şi valoarea nominală, asociată unei date
desemnată prin t1.
Dimpotrivă, valoarea actuală a unui capital se determină înainte de data de origine
şi este egală cu valoarea sa nominală diminuată cu dobânda care, în acest caz, se numeşte
scont. Schema financiară devine, deci:
t0
t-1
Y

scont

X

X: valoare nominală
Y: valoare dobândită
Y = X - scont
Prin urmare, valoarea actuală este, ca şi valoarea nominală, asociată unei date,
desemnată prin t1-1.
Putem constata că valoarea dobândită, ca şi valoarea actuală, sunt valori ale unui
capital la o anumită dată, denumită şi data evaluării. Prin urmare, valoarea unui capital este,
în general, superioară valorii nominale dacă data evaluării este posterioară datei de origine şi
inferioară valorii nominale, dacă data evaluării este anterioară datei de origine.
În toate cazurile, dobânda sau scontul va fi proporţional(ă) cu valoarea nominală şi
se va majora pe durata care separă data de origine de data evaluării.
¾ Rata dobânzii
În mod curent, pentru a putea face comparaţii, dobânda se exprimă printr-o valoare
de bază denumită rata dobânzii. Aceasta este dobânda adusă de un capital egal cu o unitate
monetară, plasat pentru o perioadă egală cu o unitate de timp. În Europa, unitatea monetară
este euro (€), iar unitatea de timp este anul. Vom desemna adesea această rată a dobânzii,
denumită rată anuală, prin litera i.
Calcularea timpului în care un capital produce o dobândă, sau costă un scont,
pentru durata care separă data de origine de data evaluării se face utilizându-se noţiunea de
interval.
De exemplu, un capital plasat pentru perioada de la 10 aprilie, la 25 aprilie ale
aceluiaşi an, va fi efectiv plasată pentru o perioadă de 15 zile (adesea se spune că prima zi
nu contează, în timp ce ultima zi contează):
10/04
25/04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
De asemenea, mai trebuie adăugat faptul că, în mod curent, în contabilitate se
consideră că un an este format din 12 luni a câte 30 de zile (anul comercial). Chiar şi în
acest caz, dacă duratele sunt date de la o dată la o altă dată, lunile trebuie să fie obligatoriu
calculate pentru duratele lor respective. Este, într-adevăr, dificil să se afirme că luna
februarie sau luna iulie au o durată de 30 de zile.
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¾ Calculul dobânzii simple
În partea introductivă am văzut că dobânda este proporţională cu valoarea
nominală. În cazul dobânzilor simple, acestea sunt, de asemenea, proporţionale cu durate
plasamentului şi cu rata dobânzii.
Dacă notăm prin X valoarea nominală, prin n durata plasamentului (în ani), prin i
rata anuală a dobânzii şi prin I dobânzile raportate de acest plasament, ajungem la
următoarea relaţie de bază:
I=X × i × n
Valoarea Y dobândită de acest plasament peste n ani de la data începerii sale, va fi:
Y=X+I
Dobânzile fiind proporţionale cu durata, aceasta înseamnă că rata dobânzii este şi ea
proporţională cu durata şi că, de exemplu, dacă rata anuală a dobânzii este egală cu i, rata
dobânzilor simple lunare corespunzătoare acestei rate anuale este egală cu i/12, ţinând
seama de faptul că într-un an sunt 12 luni. Această nouă rată a dobânzii este denumită rată
lunară proporţională cu rata anuală i.
În general, dacă anul este divizat în k perioade de amplitudine egală, rata periodică
proporţională cu rata anuală i este egală cu i/k iar dacă plasamentul acoperă n perioade,
dobânda raportată va fi egală cu:
Xin
I=
k
Există o problemă care se pune în ceea ce priveşte determinarea ratei zilnice a dobânzii.
Într-adevăr, dacă luăm în consideraţie faptul că anul este divizat în 12 luni de câte 30 de
zile, respectiv în 360 de zile, ajungem la rata zilnică comercială proporţională cu rata anuală
i egală cu i , în timp ce, dacă avem în vedere că anul este divizat în 365 de zile (366 de
360

zile pentru anii bisecţi), ajungem la rata zilnică comercială proporţională cu rata anuală i
egală cu i sau i .
365

366

Notă:

Dacă nu se face nicio precizare, se va considera rata anuală a dobânzii, iar
procedura va fi cea a dobânzii comerciale.
Nu trebuie să uităm că, chiar şi în acest caz, dacă durata este indicată de la o dată la
altă dată, lunile trebuie să fie calculate pentru duratele lor respective.
Ajungem astfel la un rezultat oarecum ciudat: dacă plasaţi un capital de X euro , cu
o rată anuală a dobânzii i, timp de un an, acesta vă va raporta o dobândă egală cu Xi = I.
Dacă acelaşi capital este plasat în aceleaşi condiţii de la 1 ianuarie la 31 decembrie acelaşi
an nebisect (respectiv pe o durată de 364 de zile), dobânda raportată, conform procedurii

comerciale, va fi: I ' = X × i × 364

360

Iar cea raportată conform procedurii dobânzii civile va fi egală cu: I " =

X × i × 364
365

Prin urmare, se constată că I” < I < I’. Prin abstractizare, şi în acest caz dobânda
raportată va fi egală cu I. Această procedură a dobânzilor simple re referă, în principal, la
operaţiunile financiare pe termen scurt.
¾ Calcularea duratei plasamentului
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Valoarea dobândită de un capital de 5.000 € plasat în condiţii de dobânzi simple, cu
3,6%, este egală, după un anumit timp, cu 5.075 €. Care este durata plasamentului?
În acest caz există o necunoscută: durata. Nedispunând de nicio informaţie cu
privire la aceasta, trebuie să i se atribuie o denumire: n, şi o unitate: luna (aceste opţiuni sunt
personale şi nu influenţează rezultatul final.
Notă: Alegerea unităţii „luna” evită problemele generate de raportul dobândă civilă
– dobândă comercială.
Pentru a vizualiza această problemă, o rezumăm la o schemă financiară:

În mod convenţional, datele şi duratele se vor pune deasupra axei timpului şi a
capitalului, după cum dobânda (diferenţa dintre „valoarea de la sfârşit” şi „valoarea de
început”) va fi pusă sub această axă.
Prin urmare, trebuie soluţionată următoarea ecuaţie:
5000 × n × 0,06
5075 − 5000 = 75 =
⇒n=5
12
În consecinţă, durata plasamentului este de 5 luni.
¾

Noţiunea de rată medie
Trei capitaluri sunt plasate cu dobânzi simple la data de 5 mai a anului N, însă în
condiţii diferite:
• primul: 2.500 € la 2,50% , până la data de 15 iunie a anului N;
• cel de al doilea: 1.500 euro la 4,40% , până la data de 10 iulie a anului N;
• cel de al treilea: 2.200 euro la 3,60% , până la data de 8 august a anului N;
Să se calculeze rata medie aplicabilă celor trei plasamente, respectiv acea rată
medie care, aplicată celor trei capitaluri pentru respectivele lor durate, vor conduce la o
aceeaşi sumă a dobânzii totale.
Să vizualizăm această problemă pe o schemă financiară (pe această schemă,
necunoscutele selectate sunt definite):
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a)

b)

c)

Rata medie căutată va fi desemnată prin i.
Notă:
Dacă nu se fac precizări suplimentare, va fi utilizată procedura dobânzii
comerciale.
În acest caz, trebuie soluţionată ecuaţia:
C1 × n 1 × i1 C 2 × n 2 × i 2 C 3 × n 3 × i 3 C1 × n 1 × i C 2 × n 2 × i C 3 × n 3 × i
+
+
=
+
+
360
360
360
360
360
360
Această ecuaţie poate fi simplificată devenind:

[

]

C1 × n 1 × i 1 + C 2 × n 2 × i 2 + C 3 × n 3 × i 3 = C1 × n 1 + C 2 × n 2 + C 3 × n 3 × i
De unde rezultă:

C1 × n1 × i1 + C 2 × n 2 × i 2 + C3 × n 3 × i 3
=i
C1 × n1 + C 2 × n 2 + C3 × n 3
Înlocuind necunoscutele prin valorile lor respective, obţinem o rată medie de 3,5183%.
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Faptul de a nu recurge la forma cifrică a dobânzilor parţiale şi de a lucra de o
manieră literală ne indică faptul că denumirea de „rată medie” conferită lui i este
media ratelor i1, i2 şi i3, ponderată prin coeficienţi care sunt daţi de produsul
dintre capitaluri şi duratele de plasament respective, în zile (C1n1, C2n2 şi C3n3).
Aceşti coeficienţi mai sunt denumiţi şi „Numere”.

¾ Calcularea ratelor efective de plasament
O persoană cumpără un bon de plasament de 1.500 euro cu 5,00% pe o perioadă de
5 ani. Dobânzile sunt calculate urmându-se procedura dobânzilor simple.
Dobânzile fiind antecalculate pe o perioadă de 2 ani, să se determine ratele efective
ale plasamentului brut şi net, c unoscând faptul că impozitul de eliberare se ridică la 30%.
Dobânzile brute pe care respectiva persoană urmează să le perceapă sunt astfel
calculate la 5% asupra valorii nominale a bonului de plasament, respectiv 1.500 euro şi, pe o
perioadă de 5 ani se ridică, deci, la 1.500 × 5 × 0,05 = 375 euro.
Dacă o parte a dobânzilor nu ar fi fost antecalculată, schema financiară ar fi fost
următoarea:

Antecalcularea dobânzilor pe primii doi ani înseamnă că respectiva persoană
primeşte în avans, respectiv în momentul în care face plasamentul, dobânzile aferente celor
doi ani, respectiv 150 euro.
Prin urmare, totul se reduce la a afirma că respectivul capital plasat nu mai este
nominalul bonului de plasament ci capătă o valoare inferioară nominalului (este diminuat cu
150 euro). Desigur, capitalul remis la sfârşitul plasamentului va fi inferior celui de mai sus
(şi acesta va fi diminuat cu 150 euro).
În consecinţă, schema financiară corespunzătoare este următoarea:
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Prin urmare, rata efectivă brută a plasamentului este rata ib care permite unui capital
de 1.350 euro să dobândească o valoare de 1.725 euro la capătul unei perioade de 5 ani.
Această rată este dată de soluţia ecuaţiei: 375 = 1.350 × 5 × ib ⇒
ib = 0,055556.
Deci, plasamentul va raporta 5,5556% dobânzi simple pe an, faţă de 5% anunţat.
Pentru a determina rata netă efectivă a plasamentului, trebuie să se ţină seama în
plus şi de impozitele de eliberare (dacă presupunem că persoana respectivă alege această
opţiune).
În această situaţia această persoană va trebui să verse la fisc 30% din veniturile sale,
respectiv 30% din 150 euro la începutul plasamentului său şi 30% din 225 euro la sfârşitul
acestuia. Într-adevăr, numai dobânzile sunt considerate drept venituri.
Schema financiară corespunzătoare realităţii plasamentului este, deci, următoarea:

Prin urmare, totul se reduce la faptul că persoana respectivă a avut 1.395 euro şi a
deţinut 1.657,50 euro la capătul perioadei de cinci ani de plasament.
Prin urmare, rata efectivă netă a plasamentului este rata in care permite unui capital de 1.395
euro să dobândească o valoare de 1.657,50 euro la capătul unei perioade de 5 ani.
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Această rată este dată de soluţia ecuaţiei: 262,5 = 1.395 × 5 x in ⇒ ib = 0,037634.
Deci, plasamentul va raporta în realitate 3,7634% dobânzi simple reale, nete pe an, faţă de
5% anunţat nominal.
2. Scontarea cu dobânzi simple
Presupunem că la 9 februarie 2005, o persoană doreşte să cumpere un anumit bun
care costă 46 euro, dar cumpărătorul nu are banii necesari, aşa că negociază respectiva
tranzacţie. Ea întreabă dacă poate lua imediat bunul, dar să îl plătească de abia pe 15 iunie
anul curent. Vânzătorul acceptă, dar îl pune pe cumpărător să semneze un contract de
creditare. Această recunoaştere a datoriei, sau efect de comerţ, se prezintă sub următoarea
formă:

Suma nominală a datoriei

RECUNOAŞTERE DE DATORIE
Eu, cumpărătorul, recunosc că datorez vânzătorului suma de 46 euro
valoarea unui bun. Mă angajez să-i plătesc această sumă la data de 15
iunie 2005.
Făcut şi semnat la Bucureşti, la 9 februarie 2005

Data plăţii
(sau data scadenţei)

Data creării datoriei

Totul s-ar fi petrecut fără probleme dacă vânzătorul nu ar fi avut nevoie urgentă, în
avans, de bani. Prin urmare, la 1 aprilie 2005, vânzătorul îl caută pe cumpărător şi-i cere
să-i dea banii pe care i-i datorează, dar aceasta îi spune că nu dispune de banii respectivi şi
că, oricum, a semnat un document de credit care stipulează că respectiva datorie va fi
reglementată la data de 15 iunie.
În consecinţă, vânzătorul, presat în continuare de nevoia sa de lichidităţi, merge la
o bancă, arată documentul de îndatorare semnat de cumpărător şi întreabă dacă nu ar putea
să-i avanseze cei 46 de euro în schimbul acestui document de datorie. Banca acceptă, cu
condiţia ca respectivul cumpărător să-i plătească cei 46 de euro, aşa cum este convenit, la 15
iunie şi să nu-i dea vînzătorului acum 44,50 de euro, acesta considerându-se plătit.
Data de 1 aprilie se numeşte data de negociere a efectului iar cei 44,50 de euro
reprezintă valoarea actualizată la 1 aprilie, a celor 46 de euro plătibili la 15 iunie. Diferenţa
între 46 de euro şi 44,50 de euro este, în aceste condiţii, denumită scont.
Pentru un jurist, scontul poate fi definit a fi acea operaţiune prin care un bancher
pune la dispoziţia clientului său suma stipulată de un efect de comerţ înainte de data
scadenţei acestuia, cu deducerea unei anumite dobânzi.
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Un efect de comerţ, al cărui rol constă în recunoaşterea unei datorii, este
caracterizat prin data emiterii sale, data scadenţei sale (sau data de extincţie) şi valoarea sa
nominală (sau suma de plătit la scadenţă).
Acest efect de comerţ poate fi scontat (sau negociat) la orice dată cuprinsă între
data creării şi data scadenţei sale. Data la care un astfel de efect a fost remis spre scontare
poartă numele de dată de negociere.
În ziua negocierii, bancherul îi comunică clientului său valoarea compensatorie
(valoarea actualizată) a efectului său şi rata de scont de la data remiterii. Dobânda prelevată
de bancher poartă numele de scont.
Valoarea actuală la data remiterii unui efect este egală cu valoarea sa nominală
diminuată cu scontul aplicabil.
¾ Scontul raţional
În mod normal, schema financiară corespunzătoare problemei scontului trebuie să
traducă faptul că valoarea nominală C a unui efect este egală cu valoarea dobândită prin
valoarea sa actuală Ar la data scadenţei, respectiv n zile mai târziu:

Scontul er reprezintă, prin urmare, dobânda produsă de un capital Ar plasat pe o durată de n
zile.
Dacă notăm prin i rata dobânzii (sa a scontului), avem, prin urmare:
A ni
A ni
360C
Cni
er = r
iar e r =
şi C = A r + r
de unde: A r =
360
360
360 + ni
360 + ni
Astfel, pentru a calcula valoarea Ar, trebuie efectuat un calcul relativ complicat.
¾ Scontul comercial
Pentru a simplifica calculul de mai sus şi cum valoarea nominală este indicată pe
efect, bancherul, păstrând aceeaşi schemă, preferă să considere că scontul este o dobândă
calculată nu asupra valorii actuale, ci asupra valorii nominale.
Desemnând prin ec scontul comercial şi prin Ac valoarea actuală comercială,
ajungem la următoarea schemă:

Notând, în continuare, cu i rata dobânzii, obţinem astfel:
Cni
Cni C(360 / ni )
şi A C = C −
=
ec =
360
360
360
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Putem remarca faptul că, nu avem doar o calculaţie mai uşoară, ci, în plus, scontul
comercial este superior scontului raţional.
Notă: Dacă, într-un exerciţiu, nu se precizează nimic, trebuie utilizat scontul
comercial.
¾ Echivalenţa între efecte
Două efecte (sau două capitaluri) sunt echivalente la o anumită dată dacă, scontate
la acea dată, la o aceeaşi rată şi într-un acelaşi sistem de scontare, valorile lor actuale sunt
egale la acea dată.
Prin extensie, un efect (sau un capital) este echivalent cu suma mai multor alte
efecte la o anumită dată dacă, scontate la acea dată, la o aceeaşi rată şi într-un acelaşi sistem
de scontare, valoarea actuală a efectului unic este egală cu suma valorilor actuale la data de
echivalenţă respectivă.
De asemenea, am putea să afirmăm că două grupuri de efecte sunt echivalente la o
anumită dată dacă, scontate la acea dată, la o aceeaşi rată şi într-un acelaşi sistem de
scontare, suma valorile lor actuale ale primului grup este egală cu suma valorilor actuale ale
celui de al doilea grup la data de echivalenţă respectivă.
¾ Practica scontării
Remiterea efectelor spre scontare într-o bancă antrenează nu numai reţinerea
efectului ci şi reţinerea unor comisioane diverse şi a TVA aferent. Ansamblul acestor
reţineri constituie aşa-numitele agio.
Elementele constitutive ale unui agio sunt următoarele:
•
scontul calculat de bancher cu, adesea, una sau mai multe zile de scont
suplimentare (denumite zile de bancă). Un minimum de durată a scontării este
adesea impusă ca şi un minimum de scont;
•
comisioane → comisionul de manipulare, comisionul pentru servicii, comisionul
de endosare (prorata temporis), comisionul de aviz de
hazard, comisionul de nondomiciliu, comisionul de
prezentare spre acceptare etc;
•
TVA de care sunt exonerate sconturile şi comisioanele de endosare.
Diversele comisioane şi TVA-ul au ca efect majorarea ratei suportată de cel care scontează,
în raport cu banca sa.
Rata reală a scontului este rata efectiv suportă de cel care scontează.
Prin urmare, în mod natural, rata reală a scontului este superioară ratei nominale a scontului.
¾ Comparaţia între scontul comercial şi scontul raţional
Un efect de 1.000 de euro la 30 iunie este scontat la 20 aprilie, acelaşi an, la 15%.
Să se calculeze scontul comercial şi valoarea actuală comercială ale acestui efect.
•
Între 20 aprilie şi 30 iunie sunt 71 de zile.
Scontul comercial ec se calculează la valoarea nominală a efectului.
Dacă notăm prin Vc valoarea actuală comercială, avem:

ec = 1.000 × 71 ×

0,15
= 29,58
360

de unde: Vc = 1.000 – 29,58 = 970,42
Prin urmare, acest efect comportă un scont comercial de 29,58 de euro şi are, în consecinţă,
o valoare actuală comercială egală cu 970,42 de euro.
•
Să se calculeze scontul raţional şi valoarea actuală raţională ale acestui efect.
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Scontul raţional er se calculează la valoarea actuală a efectului.
Dacă notăm prin Vr valoarea actuală raţională, avem:
0,15
e r = Vr × 71 ×
= 0,0295833 × Vr şi Vr = 1.000 −e r ⇒ 1,0295833xVr = 1.000
360
Prin urmare, acest efect comportă un scont comercial de 28,73 de euro şi are, în consecinţă,
o valoare actuală comercială egală cu 971,27 de euro.
¾ Echivalenţa între efecte
Trei efecte sunt scontate la 10 mai, cu 15%.
•
primul de 1.540 € la 30 iunie acelaşi an;
•
cel de al doilea de 1.230 € la 15 iulie acelaşi an;
•
cel de al treilea de 923 € la 30 august acelaşi an;
În ziua de negociere, aceste trei efecte sunt înlocuite printr-un efect unic.
•
Să se determine data scadenţei pentru acest efect unic dacă nominalul său este
egal cu 3.600 euro.
Întrucât nu este nimic precizat, se va aplica procedura de scontare comercială.
Între 10 mai şi 30 iunie sunt 51 de zile, între 10 mai şi 15 iulie sunt 66 de zile iar
între 10 mai şi 30 august sunt 112.
Dacă cele trei efecte iniţiale sunt înlocuite printr-un efect unic la data de 10 mai,
înseamnă că suma valorilor lor actualizate la data respectivă este egală cu valoarea
actualizată la aceeaşi dată a efectului unic.
Prin urmare, desemnând prin n numărul de zile de scont referitoare la efectul unic,
putem scrie că:
1.540 − 1.540 × 51 ×

0,15
0,15
0,15
0,15
+ 1.230 − 1.230 × 66 ×
+ 923 − 923 × 112 ×
= 3.600 − 3.600 × n ×
360
360
360
360

Deducem astfel că n = 11,08.
Vom calcula apoi 12 zile de scont întrucât 11 zile nu sunt suficiente.
Data scadenţei efectului unic de înlocuire va fi, prin urmare, 21 mai.
•
Să se determine data scadenţei pentru acest efect unic dacă nominalul său este
egal cu 3.693 €. Care sunt, în acest caz, datele inutile din cadrul enunţului ?
Prin urmare, desemnând tot prin n numărul de zile de scont referitoare la efectul unic, acum
putem scrie că:
1.540 − 1.540 × 51 ×

0,15
0,15
0,15
0,15
+ 1.230 − 1.230 × 66 ×
+ 923 − 923 × 112 ×
= 3.693 − 3.693 × n ×
360
360
360
360

În acest caz, nominalul efectului de înlocuire este egal cu suma nominalelor
efectelor înlocuite (1.540 + 1.230 + 923 = 3.693).
Prin urmare, ecuaţia care trebuie soluţionată, se simplifică:
1.540 × 51 + 1.230 × 66 + 923 × 112 = 3.693 × n ⇒ n = 71,24 , respectiv
72 de zile.
Data de scadenţă pentru efectul de înlocuire este, prin urmare, 21 iulie.
Notă:
Am putut simplifica prin rata scontului; prin urmare, rata scontului este acea dată
care este inutilă în acest caz.
Putem remarca faptul că, chiar dacă diminuăm de o manieră arbitrară, numerele aferente
zilelor de scont, prin x zile, ecuaţia obţinută va avea în continuare aceeaşi soluţie:
1.540 × (51 – x) + 1.230 × (66 – x) + 923 × (112 – x) = 3.693 × (n – x)
⇒ n = 71,24 , respectiv 72 de zile.
Data de înlocuire este, prin urmare, inutilă: putem alege orice dată între 10 mai şi 30 iunie
drept dată de echivalenţă.
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¾ Optarea pentru condiţiile de scontare
Un comerciant are posibilitatea de a opta pentru scontarea efectelor sale de către
două bănci, A şi B, care îi oferă următoarele condiţii:
Banca A: Rata scontului: 9,5%; comision: 3%.
Banca B: Rata scontului: 12%; comision: 2,5%.
Cunoscând faptul că, atât la banca A, cât şi la banca B, comisioanele sunt
independente de factorul timp dar şi sunt supuse unei cote TVA de 19,60%, să se determine
banca ce oferă cele mai avantajoase condiţii în funcţie de scadenţa efectelor de negociat.
Pentru a compara condiţiile oferite de cele două instituţii financiare, vom lua un
efect cu o valoare nominală X, scontat pentru o perioadă de n zile.
În cazul instituţiei A, valoarea actualizată este desemnată prin VA iar în cazul
instituţiei B, valoarea actualizată este desemnată prin VB.
Vom putea scrie (în afara scontului, va trebui dedus şi comisionul TTC):
0,095
⎧
V = X − X× n ×
− 0,030× X ×1,196
⎪⎪ A
360
⎨
0,120
⎪VB = X − X × n ×
− 0,025× X ×1,196
⎪⎩
360
Comerciantul va prefera instituţia cu cea mai bună ofertă, respectiv aceea care îi va
propune cea mai mare valoare actualizată.
Prin urmare, acest comerciant se va duce să-şi negocieze efectul la banca A dacă
VA este net superioară valorii VB, la banca B dacă VA este net inferioară valorii VB şi va opta
pentru indiferent care dintre băncile A şi B dacă VA este egală cu VB.
Să studiem prima situaţie:
VA > VB ⇒ X − X × n ×

0,095
0,120
− 0,030 × X ×1,196 > X − X × n ×
− 0,025 × X ×1,196
360
360

De unde, prin simplificare prin X (≠ 0), n > 86,112.
Deci, comerciantul va merge să-şi negocieze efectul la banca A, dacă numărul de
zile de scontare este superior sau egal cu 87 şi la banca B, dacă numărul de zile de scontare
este inferior lui 86.
Notă: Nominalul efectului nu va influenţa opţiunea comerciantului (am simplificat
prin X)
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Rezumat: În cadrul acestei prezentări am dorit să identificăm principalele etape ce
trebuie parcurse pentru a găsi soluţiile unui program liniar simplu utilizat în activitatea
economică. În acest sens, am pornit de la cazul particular al unui producător agricol ce
trebuie să îşi procure materiile prime necesare producerii unui îngrăşământ ecologic, în
condiţiile în care el doreşte să minimizeze costurile aferente acestei activităţi. Astfel, pentru
situaţia considerată am stabilit condiţia de minim aferentă costului de producţie, precum şi
un număr de trei constrângeri aferente fiecărui element ce intră în compoziţia produsului
final. În continuarea acestui studiu am dorit să determinăm valorile variabilelor cuprinse în
programul liniar, utilizând în acest sens atât metoda grafică, cât şi metodele de calcul
algebric specifice.
De asemenea, în cadrul acestei lucrări am dorit să stabilim şi un program liniar
prin care să fie reflectată situaţia unei societăţi comerciale ce poate pune la dispoziţia
producătorului considerat toate cele trei subproduse necesare fabricării îngrăşământului.
În acest sens, am dorit să utilizăm metodele specifice de calcul algebric pentru a determina
valoarea maximă a încasărilor pe care agentul economic le poate avea din vânzarea
acestor materii prime, însă rezultatele oferite de acestea pot fi considerate ca fiind
nesatisfăcătoare. Pentru a remedia acest neajuns am utilizat metoda lui Dantzing pentru
căutarea unui punct de maxim, precum şi tabelele simplexului de maximizare.
În încheierea acestui studiu sunt prezentate o serie de aspecte teoretice referitoare
la dualitate, precum şi un model teoretic ce poate fi utilizat pentru rezolvarea unui program
linear având n variabile şi p constrângeri specifice
Cuvinte-cheie: program liniar simplu; metoda lui Dantzing; tabelele simplexului
de maximizare; dualitate.
Coduri REL: 10J

1. Modelarea unui program liniar simplu
Producătorul este interesat să realizeze produse de calitate şi, de aceea, preferă să-şi
fabrice el însuşi îngrăşăminte ecologice. În acest scop, el produce un amestec incluzând
potasiu, extras de gunoi de grajd de cai şi sânge de vită uscat şi transformat în pudră.
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Pentru ca acest îngrăşământ să poată fi fabricat în cantitate suficientă pentru un an,
producătorul trebuie dispună de un îngrăşământ conţinând cel puţin 4 tone de potasiu, cel
puţin o tonă de extras de gunoi de grajd de cai şi cel puţin 400 kg sânge de vită uscat.
Producătorul nu găseşte aceste trei produse pe piaţă din zonă însă un angrosist dispune de
două produse vândute în saci de 50 kg, ale căror compoziţii sunt următoarele:
• „Produsul A” la preţul de 100 euro pe sac, care conţine 80% potasiu, 10%
extras de gunoi de grajd de cai şi 5% sânge de vită uscat;
• „Produsul B”, la preţul de 150 euro pe sac, care conţine 40% potasiu, 20%
extras de gunoi de grajd de cai şi 5% sânge de vită uscat.
Celelalte componente ale acestor două produse sunt „inerte” pentru agricultură.
În aceste condiţii, producătorul se confruntă cu următoarea problemă: cum să
achiziţioneze cantităţile suficiente de potasiu extras de gunoi de grajd de cai şi sânge de vită
uscat cumpărând aceste două produse, pentru a-şi putea realiza îngrăşământul cu un cost cât
mai scăzut?
Pentru a soluţiona o astfel de problemă, constatăm că este suficient să ştim numărul
de saci de „Produs A” şi numărul de saci de „Produs B”, pentru a calcula costul de achiziţie
al cantităţilor necesare pentru realizarea îngrăşământului respectiv. Prima întrebare care se
pune este, deci: cum să calculăm costul ?
Prin urmare, să notăm prin x numărul sacilor de “Produsul A” şi prin y numărul
sacilor de “Produsul B” ce trebuie cumpăraţi.
Putem scrie deja că x ≥ 0 şi y ≥ 0, deoarece nu este posibil să se cumpere un număr
negativ de saci (constrângere evidentă).
De asemenea, notăm prin C costul de achiziţie al acestor două produse (exprimat în euro).
Ţinând seama de preţurile indicate, avem egalitatea: C = 100x + 150y.
În consecinţă, nu ne rămâne decât să transcriem într-un model matematic condiţiile
compoziţiei îngrăşământului (constrângeri specifice). Aceste constrângeri vor fi în număr de
trei, deoarece avem trei componente de luat în consideraţie: potasiu, extras de gunoi de grajd
de cai şi sânge de vită uscat.
În ceea ce priveşte potasiul, constatăm că un sac de „Produsul A” conţine 40 kg iar
un sac de „Produsul B” conţine 20 kg. Cum dorim cel puţin 4 tone, alegând drept unitate de
măsură kilogramul, putem scrie că 40,0x + 20,0y ≥ 4.000.
În ceea priveşte extrasul de gunoi de grajd de cai, obţinem: 5,0x + 10,0y ≥ 1.000
(unitate de măsură: kg), iar pentru sângele de vită uscat obţinem: 2,5x + 2,5y ≥ 400
(kilograme).
Putem regrupa toate aceste date obţinând un program linear simplu:
[Min ]C = 100x + 150y
(a)x ≥ 0 (b)x ≥ 0
(a ) 40x + 20 y ≥ 4000

(b) 5x + 10 y ≥ 1000
(c) 2,5x + 2,5 y ≥ 400
Ultimele trei constrângeri (a), (b) şi (c) (constrângeri specifice) ale acestui program
pot fi simplificate ajungându-se astfel la următorul program linear:
[Min ]C = 100x + 150y
(a)x ≥ 0 (b)x ≥ 0
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(a ) 2 x + y ≥ 200

Notă:

(b) x + 2 y ≥ 200
(c) x + y ≥ 160
Trebuie acordată o atenţie deosebită unităţilor de măsură din acest tip de
problemă întrucât, chiar dacă alegerea lor nu are nici o importanţă, aceasta
trebuie făcută de o manieră definitivă.

2. Rezolvarea grafică a unui program linear
Desemnând prin D1, D2 şi D3 dreptele ecuaţiilor respective, 2x + y = 200, x + 2y =
200 şi x + y = 160, determinăm, în contextul constrângerilor de mai sus, domeniul de
validitate al programului linear.
Domeniul de validitate este ansamblul punctelor planului ale cărui coordonate x şi
y verifică toate constrângerile programului linear, fie că sunt evidente, fie că sunt specifice
pentru problema studiată.
Odată acest domeniu trasat, nu ne rămâne decât să facem să varieze, urmând
valorile lui C, dreapta corespunzătoare obiectivului, respectiv dreapta ecuaţiei 100x + 150y
= C, pentru a găsi optimul căutat.
Pe graficul 1 de mai jos, a fost trasat atât domeniul de validitate, cât şi dreptele
ecuaţiilor: C = 12.000 şi C = 30.000.

Putem astfel constata grafic că nici unul dintre punctele dreptei C = 12.000 nu
aparţine domeniului de validitate şi că această dreaptă este paralelă cu dreapta C = 30.000,
unul dintre segmentele acesteia fiind situat în domeniul de validitate.
Dreapta Cm, corespunzând costului minim este acea dreaptă care este paralelă cu
cele două drepte C = 12.000 şi C = 30.000 şi care, în raport cu această direcţie, este cea mai
apropiată de originea reperului, având un punct comun cu domeniul de validitate.
Constatăm că aici dreapta Cm nu are decât un punct comun cu domeniul de
validitate: punctul optimal M, punct de intersecţie al dreptelor D2 şi D3, ale cărui
coordonate reprezintă soluţia sistemului format de ecuaţiile celor două drepte în discuţie.
Obţinem astfel:
⎧x + 2 y = 200
⎧x = 120
⇒⎨
⎨
x
+
y
=
160
⎩
⎩ y = 40
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În concluzie, producătorul nostru ar trebui să cumpere 120 de saci de “Produsul A”
şi 40 de saci de “Produsul B” pentru a-şi satisface necesităţile şi a-şi minimaliza costul de
achiziţie, acest cost minimal fiind în aceste condiţii egal cu 18.000 €.
Conform raţionamentului de mai sus, punctul optimal M are drept coordonate
valorile x şi y care verifică, în limitele lor, constrângerile (b) şi (c): aceste două constrângeri
sunt saturate.
Dar ce se întâmplă dacă producătorul nostru ar dori un kilogram de extras de gunoi
de grajd de cai în plus ? Ar trebui să-şi majoreze costurile.
Pentru a calcula această creştere a costului, este suficient să rezolvăm sistemul de
mai jos, în care înlocuim 200 cu 200,2, ca termen secund pentru prima ecuaţie, şi 160 ca
termen secund pentru a doua ecuaţie. Reamintim că unitatea utilizată în cazul constrângerii
(c) este 5 kg iar 1 kg = 0,2 x 5 kg. Acum trebuie rezolvat sistemul:
⎧x + 2 y = 200,2
⎧x = 119,8
⇒⎨
⎨
x
+
y
=
160
,
0
⎩
⎩ y = 40,2
În aceste condiţii, noul cost minimal ar deveni teoretic egal cu 18.010 euro.
Kilogramul suplimentar de extras de gunoi de grajd de cai îl va costa deci, teoretic,
10 € pe producător.
Această valoare teoretică este denumită cost marginal relativ pe kg de extras de
gunoi de grajd de cai.
Putem calcula de aceeaşi manieră costul marginal relativ pe kilogramul de sânge de
vită uscat, rezolvând sistemul:
⎧ x + 2 y = 200
⎧x = 120,8
⇒⎨
⎨
⎩x + y = 160,4
⎩ y = 40,2
Noul cost minimal ar deveni, teoretic, egal cu 18.020 €. Kilogramul suplimentar de
sânge de vită uscat îl va costa, teoretic, 20 euro pe producător.
Costul marginal relativ pe kg de sânge de vită uscat este, deci, egal cu 20 euro.
Dar, de ce nu am schimbat sistemul de rezolvat pentru a găsi aceste două costuri
marginale?
Graficul de mai sus ne indică faptul că a mări limita constrângerii (b), (respectiv
(c)) înseamnă a îndepărta uşor, paralel cu ea însăşi, dreapta D2 (respectiv D3) de origine şi,
prin urmare, a amputa domeniul de validitate de o mică bandă de plan. Acest nou grafic near permite să constatăm că punctul noului domeniu de validitate care corespunde noului cost
minimal este în continuare la intersecţia dreptelor D2 şi D3, Acesta este motivul pentru care
am căutat tot timpul coordonatele punctului de intersecţie a celor două drepte.
Din contră, constrângerea (a) nu este verificată la limită deoarece producătorul are
mai mult potasiu decât îi este necesar: 5.600 kg disponibile faţă de 4.000 kg suficiente.
Această constrângere (a) nu este saturată şi a dori să ai un kilogram de potasiu suplimentar
nu costă nimic: costul marginal relativ la kg de potasiu este nul.
Prin urmare, putem afirma că valorile marginale relative la constrângerile specifice
nesaturate sunt nule, în timp ce cele relative la constrângerile saturate nu sunt, în general, nule.
Precizăm că aceste valori marginale sunt calculate cu valori teoretice. De exemplu,
pentru a găsi costul marginal relativ pe kg de gunoi de grajd de cai acesta este calculat cu x
= 119,8 şi y = 40,2, ceea ce conduce la un nou cost de 18.010 euro, respectiv la o creştere
cu 10 euro a costului.
Aceste valori marginale permit să se efectueze un studiu de sensibilitate: dacă
producătorul ar fi dorit efectiv un kilogram de gunoi de grajd de cai suplimentar şi dacă ar fi
putut să cumpere cele două produse, „Produsul A” şi „Produsul B” la kilogram, această
valoare marginală i-ar indica faptul că, dacă ar găsi kilogramul de gunoi de grajd de cai cu
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mai puţin de 10 euro, ar fi interesat să cumpere, în timp ce, dacă acest preţ ar fi superior nivelului
de 10 euro, ar fi interesat să-şi modifice cumpărările de „Produsul A” şi „Produsul B”.
3. Rezolvarea algebrică a unui program liniar simplu
Acum, să ne imaginăm că o societate posedă, ca sub-produse ale producţiei sale,
potasiu, extras de gunoi de grajd de cai şi sânge de vită uscat şi că doreşte să-l concureze pe
furnizorul producătorului nostru.
În acest caz, se confruntă cu următoarea problemă: la ce preţuri trebuie să vândă kg
de potasiu, kg de extras de gunoi de grajd de cai şi kg de sânge de vită uscat, producătorului
pentru a putea, nu numai să-l concureze pe furnizorul producătorului dar şi să obţină o
încasare maximală?
Notând cu Pp, Pc şi Ps preţurile pentru kg de potasiu, kg de extras de gunoi de grajd
de cai şi kg de sânge de vită uscat respectiv, această societate, desemnând prin R încasările
sale în euro, ar trebui să rezolve următorul program linear:
[Max ]R = 4000Pp + 1000Pc + 400Ps
(1) Pp ≥ 0 (2) Pc ≥ 0 (3) Ps ≥ 0
(4) 40Pp + 5Pc + 2,5Ps ≤ 100
(5) 20Pp + 10Pc + 2,5Ps ≤ 150
Într-adevăr, producătorul, care încearcă permanent să-şi minimalizeze costul, nu va
cumpăra decât 4 tone de potasiu, 1 tonă de extras de gunoi de grajd de cai şi 400 kg de sânge
de vită uscat. În plus, întrucât societatea încearcă să concureze furnizorul celor două
produse, „Produsul A” şi „Produsul B”, constrângerile (4) şi (5) vor transfera această
concurenţă asupra fiecăruia dintre cele două produse.
Acest program linear de maximizare, dedus direct din programul de minimizare
studiat anterior va fi denumit dual în raport cu acesta.
Programul, care presupune trei variabile, nu va putea fi uşor de soluţionat prin
reprezentare grafică, de unde şi necesitatea de a se introduce metoda exhaustivă de rezolvare.
Mai întâi, vom transforma sistemul de inecuaţii format de constrângerile (4) şi (5)
ale programului linear de maximizare, în sistem de ecuaţii, introducând doua variabile de
ecart, e1 şi e2, nonnegative.
Urmează să se rezolve:
[Max ]R = 4000Pp + 1000Pc + 400Ps
(1) Pp ≥ 0 (2) Pc ≥ 0 (3) Ps ≥ 0 (6) e1 ≥ 0 (7) e2 ≥ 0
(4) 40Pp + 5Pc + 2,5Ps ≤ 100
(5) 20Pp + 10Pc + 2,5Ps ≤ 150
Prin urmare, sistemul de rezolvat este următorul:
⎧⎪ 40Pp + 5Pc + 2,5Ps + e1 = 100
⎨
⎪⎩20Pp + 10Pc + 2,5Ps + e 2 = 150
Acest sistem de două ecuaţii cu cinci necunoscute poate fi soluţionat prin fixarea a
trei necunoscute din cinci.
Raţionamentul prezentat mai sus ne indică faptul că, pentru a obţine optimul,
trebuie să saturăm constrângeri, ceea ce înseamnă ca trei necunoscute să fie fixate la 0.
Pp
0
0
0

Pc
0
0
0

Ps
0
40
60

e1
100
0
-50

e2
150
50
0

R
0
16000
//////
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Pp
0
0
0
2,5
7,5
0,833
-2,5

Pc
20
15
10
0
0
13,333
0

Ps
0
0
20
0
0
0
///

e1
0
25
0
0
-200
0
0

e2
-50
0
0
100
0
0
0

R
//////
15000
18000
10000
//////
16666,67
//////

La citirea acestui tabel, constatăm că un kg de gunoi de grajd de cai ar trebui să fie
vândut cu 10 €, iar un kg de sânge de vită uscat cu 20 euro. Dimpotrivă, potasiul ar trebui
oferit cu titlu gratuit. În aceste condiţii, societatea ar obţine încasări maxime de 18.000 euro.
Din păcate, constatăm că această metodă exhaustivă ne obligă să calculăm soluţia
unor sisteme care conduc la rezultate imposibile pentru programul linear studiat (având
soluţii negative).
4. Utilizarea metodei lui Dantzing pentru căutarea unui maxim
Metoda lui Dantzing utilizată în căutarea unui maximum este una iterativă,
bazată pe o teorie marginalistă şi are ca punct de plecare programul linear obţinut după
introducerea variabilelor de ecart e1 şi e2. Scopul său este de a îmbunătăţi o soluţie deja
cunoscută.
Cazul absurd pentru o încasare este atunci când aceasta este nulă. Or, cum încasarea
R este egală cu 4.000 Pp + 1.000Pc + 400Ps, cu Pp ≥ 0, Pc ≥ 0 şi Ps ≥ 0 , aceasta ne obligă
să selectăm Pp , Pc şi Ps nule pentru ca R = 0.
Aceste trei variabile, Pp , Pc şi Ps, vor fi denumite variabile în afara soluţiilor (VAS).
Astfel putem calcula e1 şi e2 care vor fi, respectiv, egale cu 100 şi 150. Aceste două
variabile, e1 şi e2, vor fi denumite variabile soluţii (VS).
Remarcăm faptul că este imposibil să se majoreze valoarea unei VS fară ca cel puţin o
VAS să devină negativă: prin urmare, încasările marginale relative la VS (e1 şi e2) sunt nule.
Dimpotrivă, dacă majorăm Pp cu o unitate, încasarea R trece de la 0 la 4.000
(încasarea marginală relativă la Pp este, prin urmare, 4.000). De asemenea, încasările
marginale relative la Pc şi Ps sunt egale cu 1.000 şi, relativ, 400.
Scopul fiind acela de a maximiza încasarea, avem interesul de a face ca Pp să treacă
de la statutul său de VAS la un statut de VS. Dar, în acest caz, fie e1, fie e2 ar trebui să
devină o VAS, deoarece numărul de VAS trebuie să rămână egal cu 3: sistemul de rezolvat
trebuind să fie întotdeauna un sistem de 2 ecuaţii cu 3 necunoscute.
Dacă alegem e1 = 0, cu Pc = Ps = 0, obţinem Pp = 2,5 şi e2 = 100, de unde rezultă că
încasarea R este egală cu 10.000.
Dacă alegem e2 = 0, cu Pc = Ps = 0, obţinem Pp = 7,5 şi e1 = -200, de unde rezultă o
soluţie imposibilă.
În acest stadiu, ajungem la următoarea soluţie:
R = 10.000, Pc = Ps = e1 = 0 (VAS), Pp = 2,5 şi e2 = 100 (VS)
Atunci se pune întrebarea: este această soluţie mai bună?
Pentru aceasta, trebuie să calculăm încasările marginale relative la fiecare dintre
variabile.
Am remarcat deja faptul că încasările marginale relative la VS sunt nule; este, deci,
suficient să fie calculate cele relative la VAS.
De asemenea, mai remarcăm şi faptul că, dacă facem ca Pc să crească cu o unitate,
încasarea nu va creşte la acest nivel de 1.000 deoarece ar trebui ca Pp să se diminueze.
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Prin urmare, suntem obligaţi să evaluăm încasarea în funcţie de VAS şi să
transformăm sistemul de constrângeri pentru a face ca numai valorile VS să apară.
Pentru aceasta, vom modifica mai întâi prima constrângere (prima ecuaţie) care nea permis să calculăm valoarea Pp : Pp = 0,125 Pc + 0,0625 Ps + 0,025 e1 = 2,5.
De unde rezultă că: Pp = 2,5 - 0,125 Pc - 0,0625 Ps - 0,025 e1
Înlocuind Pp cu această valoare în R şi în cea de a doua constrângere (a doua
ecuaţie), programul linear de rezolvat lasă loc următorului program liniar:

[Max ]R ' = R − 10000 = 500Pc + 150Ps − 100e1
Pp ≥ 0 Pc ≥ 0 Ps ≥ 0 e1 ≥ 0 e2 ≥ 0
Pp + 0,1250Pc + 0,0625Ps + e1 = 2,5
7,5000Pc + 1,2500Ps + e1 + e 2 = 100

Constatăm că, în acest stadiu, încasările marginale relative la Pc, Ps şi, respectiv e1,
sunt 500, 150 şi, respectiv, -100 şi că, prin urmare, nu am obţinut soluţia optimă: două dintre
cele trei valori marginale nonnule sunt în continuare strict pozitive şi, deci, R’ (deci R) poate
fi majorat.
Prin urmare, acum este suficient să se reia acelaşi raţionament pornindu-se de la
ultimul program linear obţinut.
5. Tabelele simplexului de maximizare
Aceste tabele oferă o prezentare în formă tabelară a metodei lui Dantzing.
Toate aceste tabele prezintă aceeaşi formă: rectangulară divizată în şase casete:
A
B
C
D
E
F

În caseta A vom găsi toate variabilele VAS (care, deci, sunt automat nule),
În caseta B vom găsi întotdeauna două linii: prima, pe care vor figura toate
variabilele iniţiale şi ecartul programului (întotdeauna în aceeaşi ordine) iar cea de a doua
unde vor fi indicate valorile marginale corespunzătoare.
În caseta C vom putea citi valoarea obiectivului (această casetă are întotdeauna o
valoare globală egală cu 0).
În caseta D vom găsi toate VS-urile iar valorile lor corespunzătoare vor fi situate pe
aceeaşi linie în caseta F.
În caseta E avem prezentarea schematică a diverselor constrângeri specifice ale
programului linear studiat.
De aici, primul tabel corespunzător obiectivului nul (R – 0 = 0 în caseta C).
Tabelul 1
Pp = 0
Pc = 0
Ps = 0
e1
e2

Pp

Pc

Ps

e1

e2

4.000,000
40,000
20,000

1.000,000
5,000
10,000

400,000
2,500
2,500

0,000
1,000
0,000

0,000
0,000
1,000

R
0,00
100,000
150,000

2,5
7,5

Pentru a analiza acest prim tabel al simplexului de maximizare, trebuie să
considerăm mai întâi valorile marginale (a doua linia din caseta B) pentru a determina
valoarea care intră (variabila VAS care se va transforma în variabilă VS). În acest tabel,
constatăm că această variabilă care intră este Pp, deoarece valoarea sa marginală este
pozitivă şi superioară tuturor celorlalte. Coloana sa va fi desemnată prin cp.
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Apoi, trebuie să determinăm variabila VS care va deveni variabilă VAS, făcând
raportul între valorile găsite pe aceeaşi linie din caseta F şi pe coloana variabilei care intră
din caseta E. Această variabilă, denumită variabilă care iese, este cea care va corespunde
celui mai mic dintre raporturile nonnegative. În acest exemplu, variabila care iese este e1.
Linia sa va fi desemnată prin Ip.
Denumim pivot termenul situat la intersecţia coloanei cp a variabilei care intră cu
linia Ip a variabilei care iese.
Odată efectuată această primă analiză, vom trece la scrierea celui de-al doilea tabel
al simplexului de maximizare care va corespunde unei soluţii mai bune.
Procedura constă în parcurgerea următoarelor etape:
Vom permuta variabila care intră şi variabila care iese (loc cu loc) în casetele A şi D;
Vom împărţi linia pivotului la pivot în casetele E şi F;
În locul pivotului există acum cifra 1 şi vom plasa cifra 0 pe coloana pivotului în
casetele B şi E (păstrând cifra 1 pentru pivot);
Toţi ceilalţi termeni necalculaţi din casetele B, C. E şi F vor fi determinaţi urmând
regula dreptunghiului: valoarea situată la intersecţia liniei 1 cu coloana c din tabelul N + 1
este egală cu termenul situat în acelaşi loc în tabelul N, diminuat cu produsul termenilor
situaţi la intersecţia liniei I cu coloana cp şi la intersecţia coloanei c cu linia Ip din tabelul N,
acest produs fiind împărţit la pivotul din tabelul N.
Termenul de înlocuit în tabelul N
..................................................
X
I
I
I
I
I
I
Y
..................................................
Pivot

Noua valoare a termenului în
tabelul N+1

=

Termenul de înlocuit în
tabelul N

-

X× Y
Pivot

De exemplu, în locul termenului 1.000 din caseta B a tabelului 1, se va pune 500 în tabelul 2:
4000 × 5
1000 −
= 500
40
Ajungem astfel la următorul tabel:
Tabelul 2
e1 = 0
Pc = 0
Ps = 0
Pp
e2

Pp

Pc

Ps

e1

e2

0,000
1,000
0,000

500,000
0,125
7,500

150,000
0,0625
1,2500

-1.000,000
0,025
- 0,500

0,000
0,000
1,000

R
10.000,00
110,000
150,000

20
13,3

Constatăm astfel că valorile marginale situate în caseta B din acest nou tabel nu mai
sunt toate nule sau negative, încasarea de 10.000 ar putea atunci fi majorată, de unde derivă
tabelul 3, şi aşa mai departe.
Ultimul tabel care trebuie calculat este, prin urmare, cel în cadrul căruia niciuna
dintre valorile marginale din caseta B nu mai este strict pozitivă.
De aici rezultă că tablourile care urmează se calculează întotdeauna conform
aceleiaşi proceduri (se impune atenţie în ceea ce priveşte calcularea termenului din caseta C
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deoarece, pentru a se ajunge la o valoare corectă, trebuie să se ia casete C în întregime).
Pentru tabelul 3, vom lua ca termen de înlocuit R – 10.000 şi vom găsi R – 16.666,67:
Tabelul 3
e1 = 0
e2 = 0
Ps = 0
Pp
Pc

Pp

Pc

Ps

e1

e2

0,000
1,000
0,000

0,000
0,000
1,000

66,667
0,0417
1,167

-66,667
0,033
- 0,067

-66,667
-0,017
0,133

R
16.666,67
0,833
13,333

20
80

Tabelul 4
e1 = 0
e2 = 0
Pp = 0
Ps
Pc

Pp

Pc

Ps

e1

e2

-1.600,00
24,000
- 4,000

0,000
0,000
1,000

0,000
1,000
0,000

-120,00
0,80
- 0,20

-40,00
-0,40
0,20

R
18.000,00
20,000
10,000

Începând cu acest ultim tabel, constatăm că toate încasările marginale sunt fie nule,
fie negative.
Prin urmare, tragem concluzia că societatea va obţine o încasare maximă de
18.000 euro şi îl va concura pe furnizorul uzual al producătorului nostru, vânzând
kilogramul de extras de gunoi de grajd de cai cu 10 euro şi kilogramul de sânge de vită uscat
cu 20 euro, potasiul fiind oferit gratuit.
6. Consideraţii teoretice cu privire la dualitate
Comparând cele două programe lineare studiate, constatăm că:
• unul constă în căutarea unui minimum, iar celălalt constă în căutarea unui
maximum;
• ambele conţin variabile nonnegative;
• numărul de constrângeri specifice al unui a este egal cu numărul de variabile al
celuilalt;
• semnele de inegalitate ale constrângerilor specifice sunt inversate;
• matricea coeficienţilor variabilelor din sistemul constrângerilor specifice al
unuia este transpunerea matricei coeficienţilor variabilelor din sistemul
constrângerilor specifice al celuilalt;
• coeficienţii variabilelor din funcţia de optimizat a unui sunt limitele
constrângerilor specifice ale celuilalt.
Să remarcăm, totuşi, că semnele constrângerilor specifice trebuie să fie aceleaşi în
primul programul pentru a se putea aplica „reţeta” de mai sus.
Dacă toate aceste puncte sunt verificate la nivelul celor două programe liniare, vom
afirma că acestea sunt duale unul faţă de celălalt. Primul program studiat, cel al minimizării
în cazul nostru, se va numi program primal, iar cel de-al doilea, cel de maximizare, se va
numi program dual.
Putem constata că obiectivul optimal al unuia este egal cu obiectivul optimal al celuilalt.
Analizând mai îndeaproape soluţiile acestor două programe, putem constata că
ansamblul care formează soluţia unuia este, cu excepţia semnului, egal cu ansamblul
valorilor marginale ale celuilalt.
Într-adevăr, costurile marginale ale programului primal erau: 0 pentru kilogramul
de potasiu, 10 pentru kilogramul de extras de gunoi de grajd de cai şi 20 pentru kilogramul
de sânge de vită uscat. Aceste valori formează soluţia programului dual.
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Cu privire la ultimul tabel al simplexului programului dual, constatăm că încasarea
marginală relativă la e1 este egală cu -120, iar cea relativă la e2 este egală cu -40. Or, e1 este
valoarea ecartului pe care l-am plasat pe prima constrângere specifică din programul dual,
constrângere ai cărei coeficienţi sunt cei ai variabilei x din programul primal, iar e2 este valoarea
ecart-ului pe care l-am plasat pe a doua constrângere specifică din programul dual, constrângere ai
cărei coeficienţi sunt cei ai variabilei y din programul primal. Ultima observaţie este astfel
justificată deoarece programul primal avea drept soluţie x = 120 şi y = 40.
Atunci când rezolvăm un program liniar şi îl analizăm la nivelul valorilor sale marginale,
avem, în realitate, soluţiile ambelor programe liniare duale unul în raport cu celălalt.
Prin urmare, am fi putut găsi soluţia programului dual fără a utiliza metoda lui
Dantzing (tabelele simplexului), utilizând valorile marginale ale programului primal.
Reciproc, am fi putut găsi soluţia programului primal prin metoda simplexului prin
aplicarea observaţiilor făcute în legătură cu dualitatea.
În sfârşit, se impune să constatăm faptul că valoarea marginală relativă la Pp din
programul dual (ultimul tabel al simplexului) este egală cu 1,600 şi că, în programul primal
şi prin cumpărările sale, producătorul nostru dispunea de 1.600 de kg. de potasiu în plus
(5.600 kg de potasiu faţă de minimum 4.000 kg necesare). Celelalte două valori marginale
relative la Pc şi Ps (tot din ultimul tabel al simplexului) sunt nule şi ne indică faptul că acele
constrângeri relative la extrasul de gunoi de grajd de cai şi la sângele de vită uscat din
programul primal, sunt saturate.
Metodologia pentru rezolvarea unui program linear
având n variabile şi p constrângeri specifice
Se aleg şi se definesc variabilele care permit scrierea obiectivului şi a constrângerilor
Se analizează programul linear în perspectiva soluţionării lui

Daca n = 2

Daca n > 2

Metoda grafică

Căutarea unui minim
Căutarea unui maxim

Metoda exhaustivă

Simplex

Dualitate

Dacă p = 2

Metoda grafică

Metoda exhaustivă

Simplex

Dualitate

Dacă p = 2

Metoda grafică
Metoda grafică

402

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

403

Bibliografie
Andreica, M., Luban, Fl., Stoica M. (1998). Metode cantitative în management, Editura
Economică, Bucureşti
Anghelache, Ctin (1996). Măsurarea şi compararea dezvoltării economice, Editura
Economică, Bucureşti
Anghelache, Ctin (2004). Modelarea şi simularea proceselor economice, note de curs,
Editura Artifex, Bucureşti
Klein, R.L., Welfe, A., Welfe, W. (2003) - Principiile modelării macroeconomice, Editura
Economică, Bucureşti
Raţiu-Suciu, C. (2003). Modelarea şi simularea proceselor economice – Teorie şi practică,
Ediţia a III-a, Editura Economică, Bucureşti

403

404

România în UE. Calitatea integrării. Creştere. Competenţă. Ocupare

RENTABILITATEA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE
ÎN CONDIŢII DE SEZONALITATE


Cristian-Marian BARBU
Lector universitar doctor
Adrian ANICA-POPA
Lector universitar doctorand
Universitatea Artifex, Bucureşti
Rezumat. Scopul prezentei cercetări este determinarea implicaţiilor pe care
caracterul sezonier al cifrei de afaceri le are asupra pragului de rentabilitate al firmelor
agricole. Tipul cercetării este un studiu de caz care are ca scop construirea unui model
aditiv pentru separarea componentelor sezonieră, trend şi aleatoare, folosind serii de timp
pentru a calcula indicii de sezonalitate şi impactul factorilor sezonieri asupra cifrei de
afaceri. Determinarea pragului de rentabilitate într-un mediu sezonier este afectată de o
serie de factori (de exemplu: preţul produsului, nivelul costului de producţie variabil unitar,
nivelul total al costurilor fixe) care prezintă o evoluţie aleatoare şi variată, generând
consecinţe pe măsură. Rezultatul cercetării demonstrează că sezonalitatea generează
variaţii majore asupra determinării pragului de rentabilitate şi profitului, datorită unor
considerente bazate pe politicile de preţ adoptate de manageri (menţinerea preţului la un
nivel constant în vederea păstrării clientelei şi menţinerii poziţiei pe piaţă). Toate aceste
elemente conduc la o evoluţie defavorabilă în extrasezon (pragul de rentabilitate fiind situat
cu mult deasupra cifrei de afaceri calculate) generând, de asemenea, o dinamică mai bună
a cifrei de afaceri, comparativ cu pragul de rentabilitate, în sezon.
Cuvinte cheie: sezonalitate; cifră de afaceri; prag de rentabilitate; profit; agricultură
Coduri REL: 10 C, 14 B, 15 B

Introducere
Realizarea dezideratului politic şi economic major de integrare a României în
Uniunea Europeană depinde, în mare măsură, de nivelul de dezvoltare a agriculturii şi
industriei alimentare, sub raport dimensional şi calitativ.
Participarea agriculturii la îndeplinirea criteriului economic al integrării României
în Uniunea Europeană, respectiv la crearea unei economii de piaţă viabile care să aibă
capacitatea de a face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei în interiorul UE,
presupune reducerea decalajelor existente între agricultura României şi agricultura ţărilor
vest-europene, între care cele de eficienţă se situează pe primul plan.
Atât ca dimensiune şi structură, cât şi ca funcţionalitate, spaţiul rural al României
prezintă o importanţă aparte în ansamblul teritoriului naţional. Agricultura a fost şi este
considerată în mod tradiţional o ramură de primă importanţă a economiei României. Această
convingere este motivată obiectiv, dar mai ales subiectiv, făcând practic parte din mitologia
colectivă a poporului român. Situaţia actuală a agriculturii româneşti se caracterizează prin
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multiple probleme de ordin economico-social, printr-o fărâmiţare excesivă a terenului,
precum şi prin existenţa a numeroase gospodării neviabile din punct de vedere economic.
Diversitatea formelor de proprietate şi ponderea covârşitoare a proprietăţii private
asupra pământului, dispariţia treptată a poziţiei de monopol a întreprinderilor cu capital de
stat au generat numeroase forme de exploatare a elementului esenţial al activităţii agricole pământul. În anii perioadei de tranziţie, în agricultura României s-a format şi consolidat o
structură duală de exploatare a resurselor funciare: pe de o parte, o masă mare de mici
gospodării ţărăneşti, iar, pe de altă parte, un număr relativ redus de exploataţii agricole de
mari dimensiuni organizate pe principiile firmei private. Pe o poziţie intermediară se
situează un strat încă relativ subţire de gospodării agricole individuale care dispun de un
potenţial de producţie şi o orientare a activităţii economice apropiate de cele ale fermelor
familiale din ţările Uniunii Europene.
Exploataţia agricolă de tip familial este o unitate de producţie şi consum a cărei
finalitate este realizarea unor venituri menite să asigure, total sau parţial, satisfacerea
nevoilor familiei (Florian, 1994).
Majoritatea gospodăriilor ţărăneşti actuale, de dimensiuni reduse, produc pentru
autoconsum sau îmbină caracterul autarhic al producţiei cu comercializarea unor cantităţi
variabile de produse, ce diferă de la an la an, în funcţie de condiţiile naturale, de strategia
agricultorului în raport cu preţurile oferite de piaţa internă şi de inflaţie.
O exploataţie agricolă comercială se organizează în scop de afacere şi de profit.
Mediul extern, în special piaţa de aprovizionare şi piaţa de desfacere, au impact asupra
mediului intern, pe măsură ce exploataţia (ferma) îşi amplifică şi diversifică relaţiile
comerciale şi devine din ce în ce mai mare consumatoare de factori de producţie
achiziţionaţi de la agenţi economici industriali (tractoare, maşini, utilaje, îngrăşăminte
chimice, carburanţi etc.) sau de la alte întreprinderi agricole specializate (seminţe, animale
de reproducţie, material săditor şi biologic etc.). Interacţiunea dintre mediul intern şi cel
extern constituie axul strategic major pentru integrarea exploataţiei agricole comerciale în
exigenţele economiei de piaţă (Rusovici, 1991).
Gospodăria familială de subzistenţă nu întruneşte condiţiile necesare pentru a putea
fi considerată o întreprindere economică, întrucât produce, prioritar, pentru autoconsum.
Gospodăriile ţărăneşti sunt, în acelaşi timp, spaţii de producţie agroalimentară, spaţii de
locuit pentru familie şi, uneori, spaţii de cazare pentru turişti. O caracteristică a gospodăriei
ţărăneşti este aceea că activitatea forţei de muncă din cadrul acesteia este secundară,
majoritatea veniturilor membrilor familiei care asigură munca în gospodărie provenind din
salarii. Numai pentru pensionari munca în gospodărie constituie activitatea principală.
Restrângerea numărului acestor gospodării, pe măsura modernizării tehnice şi economice, în
condiţiile funcţionării mecanismelor de piaţă, creează posibilităţi de organizare a unor
unităţi agricole viabile, care produc pentru comercializare. Doar în acest caz se pot utiliza
noţiunile de întreprindere, fermă sau exploataţie.
Exploataţiile agricole comerciale viabile au ca trăsături caracteristice principale,
următoarele:
 obţin cantităţi mari de produse omogene şi de calitate, cu costuri reduse, ceea
ce le asigură un potenţial competitiv ridicat;
 obţin rezultate economice şi financiare pozitive, în condiţii specifice de
gestionare a patrimoniului şi a afacerii;
 asigură condiţiile necesare pentru paritatea veniturilor cu cele ale altor categorii
de salariaţi şi protecţie socială;
 au capacitatea de plată şi solvabilitate ridicată, fac investiţii etc.
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Exploataţia (ferma) este o unitate primară în agricultură; are familia ca sursă principală de
forţă de muncă; reprezintă o formă de organizare care asigură stabilitate politică şi socială, precum şi
justiţie economică pentru agricultori, dacă este competitivă pe piaţă (Otiman, 1994). Fermele mici
sau chiar cele mijlocii îşi asigură o parte din veniturile necesare familiei din afara fermei, activitatea
agricolă neputându-le oferi venituri acceptabile pentru un trai decent. Ca celule de bază ale
agriculturii, exploataţiile agricole îndeplinesc o funcţie de producţie care presupune, între altele,
alegerea produselor ce urmează a se obţine, a modului în care se va acţiona în acest sens, a
factorilor de producţie ce se vor utiliza, a metodelor de organizare a proceselor de muncă,
mergându-se până la asumarea anumitor riscuri specifice producţiei agricole. Se apreciază că şefii
unor astfel de exploataţii apar, în aceste condiţii, ca adevăraţi întreprinzători, demarând noi afaceri
(orice modificare în structura produselor constituindu-se într-o asemenea situaţie), ei avansând
mijloace materiale, băneşti şi umane pentru obţinerea unor bune rezultate de producţie şi financiare.
La activităţile menţionate mai sus, se recurge într-o mare varietate de contexte generate de:
 Factori endogeni: dimensiunile exploataţiilor; potenţialul economic al
exploataţiilor; cunoştinţele tehnologice ale şefilor exploataţiilor; gradul de
informare a celor care gestionează exploataţiile în ceea ce priveşte fenomenele
de
piaţă; abilităţile manageriale ale şefilor de exploataţii; orientarea
exploataţiilor spre practicarea unei agriculturi comerciale ş.a.
 Factori exogeni: politica economică generală; politicile agricole, transpuse prin
legislaţie sau aplicate cu ajutorul diferitelor pârghii economice; piaţa, prin
componentele sale de bază: piaţa bunurilor agricole, piaţa monetară, piaţa de
capital, piaţa forţei de muncă; politica fiscală; politica faţă de ramurile din
amontele şi avalul agriculturii; conjunctura economică mondială ş.a.
În mod aproape firesc, varietatea modalităţilor şi a nivelurilor de manifestare a
acestei multitudini de condiţii vor genera sisteme de producţie diferite, în ceea ce priveşte
nivelul de intensitate şi, în general, gradul lor de dezvoltare, al cărui impact asupra
economiei exploataţiilor este destul de puternic. „Se apreciază că, în agricultura noastră,
starea economică precară a majorităţii exploataţiilor face ca procesul de creare a unor
sisteme de producţie consolidate, specifice unei agriculturi durabile, să fie la începuturile
sale.”i (Voicu, 2000a). În măsura în care se doreşte practicarea unei agriculturi dezvoltate,
cerinţă, după părerea specialiştilor, absolut necesară pentru România, în care să se utilizeze
metode şi tehnici de la cele de intensificare (bazate pe alocarea eficientă de factori) până la
cele ecologice, care presupun raţionalitate şi control asupra a ceea ce se administrează în
producţia vegetală şi creşterea animalelor, atunci va trebui să se recurgă la ameliorarea
treptată a actualelor sisteme de producţie. Având în vedere starea actuală a sistemelor de
producţie din exploataţiile agricole din ţara noastră în ceea ce priveşte orientarea structurilor
şi tehnologiilor practicate (numărul şi felul lucrărilor, mijloacele utilizate, sămânţa, calitatea
biologică a animalelor crescute, modul de furajare, conţinutul nutritiv al furajelor etc.),
ameliorarea nu este o problemă care să se discute în sensul de a fi sau nu înfăptuită, ci, cel
mult, să se ia în considerare timpul de care va fi nevoie, precum şi resursele şi modalităţile
de asigurare a acestora, necesare atingerii unui asemenea scop, care trebuie să fie parte a
politicii agrare româneşti (Voicu, 2000b).
Abordarea sistemică a exploataţiei agricole
Conceptul de sistem poate fi definit ca un ansamblu distinct de elemente aflate în
relaţii de interdependenţă specifice, destul de stabile, formând o totalitate organizată, care
funcţionează în vederea realizării unor obiective. Caracteristicile principale ale unui sistem
sunt:
a. obiectivele care reprezintă raţiunea existenţei lui, respectiv motivaţia şi
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finalitatea acestuia;
statica sistemului sau componenta constructivă alcătuită din totalitatea
elementelor sau entităţilor sistemului;
c. componenta funcţională sau dinamică a sistemului, care cuprinde relaţiile sau
raporturile dintre elementele sistemului.
În vederea realizării obiectivelor sale, sistemul se foloseşte de resurse interne sau
externe (intrările în sistem), pe care le alocă şi le utilizează în procesele care au loc în cadrul
acestuia, reglându-şi singur activitatea (autoreglarea). Sistemul se organizează sau se
structurează, se conduce pe sine, obţinând anumite finalităţi (ieşirile din sistem). Orice
sistem are, deci, pe lângă „intrări” şi „ieşiri”, un subsistem în care se realizează procesele de
transformare a intrărilor în ieşiri, denumit „subsistem condus”, „de execuţie” sau
„operaţional”, precum şi un „subsistem conducător” sau „reglator” (după unii denumit „bloc
de decizie”) care controlează şi dirijează funcţionarea în condiţii optime a întregului sistem.
Ieşirile sub formă de informaţii din subsistemul condus sunt preluate de subsistemul
conducător care le prelucrează şi le introduce din nou în subsistemul condus sub formă de
comenzi, în scopul reglării activităţii. Între cele două subsisteme apare o retroacţiune
denumită conexiune de tip „feedback”. Ştiinţa care studiază mecanismul de funcţionare şi de
conducere a unui astfel de sistem autoreglabil, care are în compunerea sa minimum o buclă
de reglaj de tip feedback, este cibernetica, iar sistemul este considerat un sistem cibernetic.
Abordând exploataţia agricolă în această viziune sistemică, se poate considera că ea
funcţionează ca un sistem cibernetic. Consideraţia de sistem este determinată de existenţa la
nivelul unităţilor agricole a trei caracteristici:

obiectivele: realizarea de produse de origine vegetală şi/sau animală, de
servicii, de mici cantităţi de alimente, băuturi ş.a. în sistem artizanal etc.;

componenta constructivă, tratată sub aspectul elementelor primare, de natură
biologică, umană, funciară, materială, financiară, tehnologică, organizatorică,
care participă la procesele de producţie ce se desfăşoară în vederea realizării
obiectivelor;

componenta funcţională, formată din ansamblul relaţiilor sau legăturilor care
se manifestă între elementele componente (de exemplu relaţia număr animale –
număr persoane din gospodărie care se ocupă cu îngrijirea lor; suprafaţă teren
agricol – număr animale).
Sistemul „exploataţia agricolă" prezintă unele particularităţi, precum:
 activitatea de producţie se desfăşoară sub influenţa specifică a mediului
natural, adică a factorilor de climă, relief, precipitaţii etc., relaţia sistem mediu fiind în permanentă adaptare;
 procesele de producţie sunt supuse influenţei unor factori perturbatori
incontrolabili sau imprevizibili (calamităţi, epizootii, etc.);
 în acest tip de sistem procesele naturale de reproducţie se împletesc cu cele
economice, ceea ce determină ca activitatea să fie neuniformă în timp şi
spaţiu (caracterul sezonier al lucrărilor şi al producţiilor, nivelul diferit al
producţiilor pe unitatea de suprafaţă sau pe animal la acelaşi produs, în funcţie
de potenţialul solului sau al animalelor).
Sintetizând caracteristicile comune ale oricărui sistem şi cele specifice producţiei
agricole, se poate aprecia că exploataţia agricolă este un sistem tehnico-economic, social,
complex, dinamic, deschis şi probabilistic (Oancea, 1992).
Caracterul tehnico-economic este determinat de natura tehnică şi tehnologică a
elementelor componente ale sistemului, care sunt utilizate de subsistemul operaţional în
b.
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procesele de producţie specifice, dar obligatorii în viziunea economică, întrucât ele intervin
prin calitatea, cantitatea şi costul lor.
Exploataţia agricolă este un sistem social deoarece elementul hotărâtor în
funcţionarea sa ca sistem este cel uman ale cărui probleme sociale reprezintă obiective
importante pentru aceasta.
Exploataţia agricolă are un caracter complex, determinat de complexitatea
elementelor sale, primare şi structurale, a factorilor care acţionează asupra ei, a relaţiilor din
interiorul acesteia, dar şi cele cu exteriorul.
Caracterul dinamic este dat de necesitatea adaptării permanente a exploataţiei
agricole la modificările mediului şi a unor factori externi, aceasta modificându-şi starea
în sensul asigurării unui echilibru.
Caracterul de sistem deschis al exploataţiei agricole este dat de faptul că face parte
din alte sisteme mai largi, ea devenind, de fapt, un subsistem al acestora, intrând în multiple
relaţii cu alte subsisteme-unităţi economice furnizoare de ceea ce aceasta are nevoie şi
unităţi care preiau sau care îi valorifică produsele obţinute. Ea intră, de asemenea, în relaţii
cu sistemul general care este economia naţională, din care face parte.
Caracterul probabilistic al sistemului „exploataţie agricolă” este imprimat de
faptul că aceasta este permanent influenţată de factori naturali, biologici, sau factori externi,
legaţi de existenţa sau inexistenţa unor resurse, de elementele pieţei resurselor, ale pieţei
produselor şi serviciilor.
Funcţionarea exploataţiilor agricole se bazează pe o serie de „intrări” reprezentate
de elemente materiale (seminţe, îngrăşăminte, furaje, animale, etc.), umane, financiare,
informaţionale, tehnologice, ştiinţifice etc., care în cadrul subsistemului de execuţie sau
operaţional, sunt transformate în produse vegetale sau animale, producţii, servicii, informaţii
etc., ce reflectă rezultatele obţinute şi reprezintă „ieşirile” acestora.
Sistemul „exploataţia agricolă” are şi un sistem reglator propriu format din
totalitatea elementelor sale (decizionale - şefii de exploataţie) care asigură autoconducerea şi
autoreglarea sistemului pe baza informaţiilor ieşite din subsistemul operaţional, intervenind
asupra „intrărilor” sau asupra mecanismului de funcţionare a subsistemului operaţional.
Rezultă de aici că exploataţia agricolă poate fi asimilată unui sistem cibernetic şi poate fi
studiată, proiectată şi condusă utilizând metodologia, metodele şi procedeele moderne
oferite de ciberneticăii.
Abordarea cibernetică a exploataţiei agricole este prezentată în figura 1. În linii
mari, funcţionarea acesteia este definită de ”intrări”, supuse unor procese de transformare
caracteristice, în urma cărora rezultă "ieşirile" din sistem, toate coordonate de un sistem de
comandă şi control, şi influenţate de o serie de factori perturbatori. Procesul de producţie se
desfăşoară într-un ciclu a cărei caracteristică este dubla buclă de conexiune inversă.
Conform schemei prezentate, se observă că factorul antropic are posibilitatea de a interveni
în reglarea sistemului, acţionând asupra intrărilor în funcţie de previziunea asupra acţiunii
factorilor perturbatori.
În cadrul exploataţiei agricole ca sistem, una dintre particularităţile esenţiale o
reprezintă faptul că procesele naturale de reproducţie se împletesc cu cele economice, ceea
ce face ca activitatea să fie neuniformă în timp şi spaţiu, generând caracterul sezonier al
lucrărilor şi al producţiilor, nivelul diferit al producţiilor pe unitatea de suprafaţă sau pe
animal, la acelaşi produs, în funcţie de potenţialul solului sau al animalelor.
Creşterea animalelor caracterizează gradul de dezvoltare a agriculturii şi de
asigurare a unei alimentaţii calitativ superioare a populaţiei. Asemănător unor fabrici,
animalele transformă o mare parte din resursele furajere şi din produsele solului în bunuri
pentru consumul uman. Mai mult decât cultura plantelor, creşterea animalelor permite
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concentrarea producţiei, pătrunderea progresului tehnic, organizarea procesului de producţie
asemănător celui din industrie, folosirea mai uniformă şi mai deplină a forţei de muncă. Deşi
este de neconceput fără producţia vegetală, producţia animală este mai puţin dependentă de
pământ şi de condiţiile naturale, omul stăpânind mai bine procesul de producţie şi
reproducţie. Ca urmare, ea contribuie la diminuarea variaţiilor producţiei agricole de la un
an la altul. În condiţii normale, în creşterea animalelor se realizează o valoare adăugată, pe
unitatea de resursă consumată, superioară celei din cultura plantelor şi, pe această bază, o
eficienţă economică înaltă (Popescu, 2001, 00. 113-114).
Din cauza nearmonizării activităţilor dintre sectoarele de producţie vegetal şi
animal cu sectorul de procesare şi cele comerciale, sectorul zootehnic a devenit o afacere
neatractivă, efectivele de animale fiind în continuă scădere, ceea ce înseamnă o
dezintensificare a agriculturii româneşti.
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x = intrări în sistem (input); y = ieşiri din sistem (output)
Sursa: Oancea, M., „Managementul în unităţile zootehnice”, curs lito., USAMV, Bucureşti,
1992.
Figura 1. Abordarea cibernetică a exploataţiei agricole
SEZONALITATEA CIFREI DE AFACERI

Utilitatea informaţiilor referitoare la sezonalitatea cifrei de afaceri, identificarea
punctelor de minim şi de maxim ale acesteia se regăsesc în adoptarea unor decizii
manageriale cu privire la alocarea şi utilizarea raţională a resurselor financiare, materiale şi
umane.
Luarea unor decizii economice privind producţia şi comercializarea produselor
realizate în cadrul exploataţiilor agricole este influenţată de o multitudine de factori. În
rândul acestora pot fi incluşi şi: controlul poluării, priorităţile naţionale, factori morali,
politici şi chiar condiţiile climaterice. Fiecare dintre aceşti factori poate fi cuantificat sau nu.
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Fiecare factor are o anumită valoare şi rămâne doar la latitudinea analistului identificarea şi
măsurarea unui număr cât mai mare de factori de influenţă.
Situarea României, şi a altor ţări din Europa, în zona de climă
temperat-continentală face ca sezonalitatea să fie determinată, în primul rând, de condiţiile
climaterice. În cazul exploataţiei analizate, se poate constata influenţa majoră a sezonalităţii
asupra producţiei realizate şi, implicit, asupra costurilor de producţie unitare, asupra cifrei
de afaceri obţinută, iar în final asupra rezultatului exploatării. Reducerea costurilor totale, şi
mai cu seamă a celor fixe, în sezon, ce revin pe unitatea de produs nu reflectă însă o utilizare
mai raţională a resurselor consumate şi implicit o economisire reală. Sezonalitatea are o
serie de efecte negative asupra utilizării resurselor de orice natură, acestea fiind suprasolicite
în perioada sezonului sau incomplet folosite în extrasezon.
Această sezonalitate generează variaţii majore în stabilirea profitului. Datorită
faptului că întreprinderea nu poate să modifice (în sensul majorării) preţul produselor
realizate, în funcţie de costul de producţie calculat în fiecare lună, datorită forţelor pieţei, de
cele mai multe ori rezultă o evoluţie nefavorabilă în extrasezon a raportului dintre cifra de
afaceri şi suma cheltuielilor totale (costul a fost determinat în funcţie de cheltuieli fixe şi
variabile). Invers, în sezon dinamica cifrei de afaceri este superioară dinamicii costurilor,
ceea ce conduce la o rentabilitate sporită.
Sezonalitatea, ca particularitate a activităţilor desfăşurate de unele exploataţii
agricole, se prezintă sub forma unor oscilaţii ce se repetă ritmic (datorită succesiuni
anotimpurilor), cu o periodicitate constantă de un an şi a cărei manifestare este sesizabilă
numai în cazul seriilor cronologice, ai căror termeni se referă la unităţi de timp mai scurte
decât anul (ziua, luna, trimestrul, semestrul).
De cele mai multe ori, în cadrul exploataţiilor agricole sezonalitatea este
determinată de structura producţiei obţinute, vegetală şi animală, şi, mai cu seamă, de indicii
de calitate ai produselor obţinute, cu influenţă asupra coeficienţilor de transformare a
produselor de bază în produse finite.
Structura vânzărilor pe categorii de produse în perioada 2004-2006, într-o
exploataţie agrozootehnică, este prezentată mai jos:
Tabelul 1
Structura cifrei de afaceri
Mii lei
Produse
lapte
consum
acidofile
caşcaval
brânzeturi
Total

2004
Valoare
201,92
1.413,88
833,62
316,21
2.765,64

2005
Pondere
7,30%
51,12%
30,14%
11,43%
100,00%

2006
Valoare
246,54
1.518,67
864,33
270,90
2.900,44

Pondere
8,50%
52,36%
29,80%
9,34%
100,00%

Valoare
251,45
1.466,83
954,63
234,01
2.906,91

Pondere
8,65%
50,46%
32,84%
8,05%
100,00%

Evoluţia unui fenomen economic este determinată de diferiţi factori cauzali – unii
definind componentele sistematice, iar alţii componenta aleatoare – astfel că termenii (yi)
unei serii cronologice (în cazul de faţă, aceştia vor reprezenta cifra de afaceri trimestrială),
ca expresie numerică a fenomenului analizat, se pot descompune într-o sumă/produs de
componente, iar una dintre problemele esenţiale ale analizei unei astfel de serii o constituie
tocmai separarea şi evaluarea statistică a acestora:
tendinţa centrală sau trendul ( f ( t ) );
−
−
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abaterile aleatoare ( ut )

aşadar,
y t = f ( t ) + s( t ) + u t

- corespunzător modelului aditiv de descompunere, respectiv

y t = f ( t ) ⋅ s( t ) ⋅ u t - corespunzător modelului multiplicativ de descompunere.
În continuare se va construi un model pe baza datelor referitoare la evoluţia cifrei
de afaceri trimestrială din perioada 2004-2006, într-o exploataţie agrozootehnică, pe baza
căruia se va caracteriza şi măsura sezonalitatea indicatorului analizat (tabelul de mai jos).
Tabelul 2
Evoluţia trimestrială a cifrei de afaceri

mii lei
Ani

318,88
364,43
401,60
1.084,91

Trimestre
II
2.075,90
2.105,65
1.947,84
6.129,39

III
190,43
230,18
315,42
736,02

IV
180,43
200,18
242,06
622,66

361,64

2.043,13

245,34

207,55

I

2004
2005
2006
Total

yj

Unde

Total
2.765,64
2.900,44
2.906,91
8.572,99
-

yi

media anuală a cifrei de afaceri;

yj

media trimestrială a cifrei de afaceri;

y0

media generală a cifrei de afaceri.

yi
691,41
725,11
726,73
( y 0 )=714,42

Pentru alegerea modelului (aditiv sau multiplicativ) de separare a componentelor
(trend, sezonalitate şi aleatoare) se procedează la reprezentarea grafică a datelor prezentate
în tabel. Opţiunea pentru unul sau altul din modelele reţinute are la bază dispunerea
oscilaţiilor periodice în raport cu tendinţa, după cum urmează:
• dacă amplitudinea acestor oscilaţii este constantă, se optează pentru modelul
aditiv;
• dacă amplitudinea acestor oscilaţii se amplifică sau se diminuează în raport cu
tendinţa amintită, se optează pentru modelul multiplicativ.
În realitate seriile cronologice nu urmează fidel niciunul din modelele prezentate,
de aceea se va alege modelul care aproximează cel mai bine seria reală. De regulă la
determinarea trendului se sugerează folosirea a cel puţin două metode care să dea
posibilitatea analistului să opteze pentru acea estimare a trendului care aproximează cel mai
bine valorile reale.
În cazul exploataţiei agricole analizate se dovedeşte a fi oportună utilizarea
modelului aditiv de descompunere a termenilor seriei cronologice, constatându-se constanţa
oscilaţiilor periodice în raport cu tendinţa, respectiv liniaritatea evoluţiei vânzărilor
trimestriale. Din cronograma cifrei de afaceri rezultă o evoluţie oscilantă, de natură
sinusoidală, ceea ce conduce la utilizarea unui model care va conţine componentele: trend,
sezonalitate şi reziduală.
y t = f ( t ) + s( t ) + u t
unde:

yt

valorile reale ale cifrei de afaceri;
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f (t )

componenta trend (tendinţa cifrei de afaceri pe termen

s( t )

componenta sezonieră;

ut

componenta reziduală (factori aleatori).

lung);

2.500,00

mii RON

2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00

2004

2005
Cifra de afaceri

trim

IV
trim

III

II
trim

I
trim

IV
trim

I II
trim

II
trim

trim

trim

I

IV

III
trim

II
trim

trim

I

0,00

2006

Tendinţa cifrei de afaceri

Figura 2 Evoluţia cifrei de afaceri

Folosind metoda analizei variaţiei:
Δ2y = Δ2y / t + Δ2y / s + Δ2y / u ;
unde: Δ2y variaţia totală a cifrei de afaceri;
Δ2y / t variaţia cifrei de afaceri explicată prin componenta trend;

Δ2y / s variaţia cifrei de afaceri explicată prin componenta sezonieră;
Δ2y / u variaţia cifrei de afaceri generată de acţiunea factorilor aleatori.
Rezultă că variaţia totală a cifrei de afaceri este influenţată preponderent de
componenta sezonieră.
Datorită puternicului caracter sezonier al cifrei de afaceri, se va trece la calculul
indicilor de sezonalitate în mărimi relative folosind unul dintre procedeele următoare: al
mediilor aritmetice, al mediilor mobile sau al tendinţei analitice.
Pe baza datelor seriei empirice se determină valorile ajustate (

y't ) pe

baza

funcţiei de ajustare selectate:
y' t = 842,82 − 19,755t
În cazul aplicării procedeului tendinţei analitice rezultă următorii coeficienţi de
sezonalitate corectaţi ( k *j ) şi valorile de desezonalitate ale cifrei de afaceri ( y *t ).

412

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

413
Tabelul 3

Estimarea parametrilor

mii lei

2006

2005

2004

Ani
(i)

Trim.
(j)
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Total

Unde:

yt

t

t2

t ⋅ yt

318,88
2.075,90
190,43
180,43
364,43
2.105,65
230,18
200,18
401,60
1.947,84
315,42
242,06
8572,99

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144

318,88
4.151,80
571,28
721,71
1.822,15
12.633,92
1.611,26
1.601,44
3.614,40
19.478,39
3.469,59
2.904,68
52899,53

y' t
823,07
803,31
783,56
763,80
744,05
724,29
704,54
684,78
665,03
645,27
625,52
605,76
8572,95

y't
k ij

coeficienţi provizorii de sezonalitate;

kj

coeficienţi de sezonalitate;

k ij

k *j

y *t

0,3874
2,5842
0,2430
0,2362
0,4898
2,9072
0,3267
0,2923
0,6039
3,0186
0,5043
0,3996

0,4940
2,8383
0,3582
0,3096
0,4940
2,8383
0,3582
0,3096
0,4940
2,8383
0,3582
0,3096

645,53
731,40
531,63
582,86
737,74
741,88
642,60
646,67
812,99
686,28
880,56
781,95
8422,09

valori ajustate;

k

*
j

coeficienţi de sezonalitate corectaţi;

y

*
t

valorile de desezonalitate.

Intensitatea valului sezonier se calculează ca un raport între mediile trimestriale
y ij
) şi media generală a acestora. Deoarece nu se respectă egalitatea
(pe baza termenilor
Yij
m

∑ k j = m , unde „m” reprezintă numărul trimestrelor (m=4), este necesară corectarea

j=1

acestora conform tabelului de mai jos.
Tabelul 4
Calculul coeficienţilor de sezonalitate
Trimestre (j)
kj
I
II
III
IV
Total

0,4937
2,8367
0,3580
0,3094
3,9978

k *j
0,4940
2,8383
0,3582
0,3096
4,0000

În continuare, se pun în evidenţă modificările datorate factorilor sezonieri, care în
cazul modelului aditiv se determină pe baza relaţiei: Sij = y ij − y'ij (în cazul modelului
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multiplicativ se utilizează relaţia: Sij =

y ij

y'ij
valorile ajustate ale seriei de date analizate.

); în ultima coloană a tabelului se prezintă

Tabelul 5
Calculul abaterilor sezoniere

mii lei
Trimestre
I
II
III
IV
*

Total
abateri

Ani
2004

2005

2006

-372,53
1.384,49
-500,98
-510,98

-360,68
1.380,54
-494,93
-524,93

-325,13
1.221,11
-411,31
-484,67

Media abaterilor
( Sj )

-1.058,34
3.986,14
-1.407,22
-1.520,58

-352,78
1.328,71
-469,07
-506,86

Notă: i-anul, j-trimestrul; i = 1, n , j = 1, m

Funcţia de ajustare privind tendinţa cifrei de afaceri în perioada 2004-2006 se va
face pe baza seriei de timp corectată de variaţiile sezoniere, denumită serie desezonalizată.
În urma estimării parametrilor rezultă următoarea funcţie de ajustare:

y *ta = 594,94 + 16,447 t
Tabelul 6
Valorile ajustate ale cifrei de afaceri

mii lei

2006

2005

2004

Ani
(i)

Trimestre (j)
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Total

t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

y *t
645,53
731,40
531,63
582,86
737,74
741,88
642,60
646,67
812,99
686,28
880,56
781,95
8.422,09

t

2

1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
650

t ⋅ y *t
645,53
1.462,80
1.594,88
2.331,45
3.688,70
4.451,28
4.498,23
5.173,37
7.316,88
6.862,78
9.686,20
9.383,41
57.095,51

y*ta
611,39
627,83
644,28
660,73
677,18
693,62
710,07
726,52
742,96
759,41
775,86
792,30
8.422,15

Utilitatea modelului constă în estimarea cifrei de afaceri. Datorită existenţei celor
trei componente (trend, sezonalitate şi aleatoare), prognoza se va realiza în trei etape:
prognoza valorilor cifrei de afaceri pentru următoarele patru trimestre; corectarea valorilor
cu influenţele probabile ale variabilei aleatoare şi, în final, stabilirea intervalelor de
încredere prin corectarea cu influenţa factorilor sezonieri (coeficienţi de sezonalitate).
Valorile trimestriale prognozate ale cifrei de afaceri vor fi cuprinse în intervalul
[Vmin ; Vmax ] , iar valorile minime şi maxime se vor determina astfel:

Vmin = k *j × ( y *t − t α × s * )
yt

414

Vmax = k *j × ( y *t + t α × s * )
yt

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

415

s y* - abaterea standard a nivelului previzionat al cifrei de afaceri;

Unde:

t

tα

- intervalul de încredere al prognozei cu un prag de semnificaţie de α=0,05

conform distribuţiei Student;
±t α ⋅ s *
- eroarea de prognoză.
yt

Valorile previzionate ale cifrei de afaceri
Trimestre
I
II
III
IV

t

y *t

k *j

13
14
15
16

808,75
825,20
841,65
858,09

0,4940
2,8383
0,3582
0,3096

y*t

tα

Vmin

88,7329
89,8674
91,2101
92,7521

2,2281
2,2281
2,2281
2,2281

337,31
1.795,36
192,30
178,51

s

Tabelul 7

mii lei
Vmax

555,59
2.945,79
314,73
291,77

După cum se poate constata, în perioada analizată, în trimestrul doi indicele de
sezonalitate are valori supraunitare (2,8383), ceea ce înseamnă că factorii sezonieri au
influenţat în sensul creşterii cifrei de afaceri (în termeni absoluţi creşterea cifrei de afaceri a
fost de +1.328,71 mii lei), în timp ce în celelalte trimestre aceştia au influenţat în sensul
scăderii cifrei de afaceri, cea mai semnificativă influenţă în acest context fiind înregistrată în
trimestrul patru (în termeni absoluţi, -506,86 mii lei).
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Valorile de desezonalitate

Valorile minime ale intervalului de incredere

Valorile maxime ale intervalului de incredere

Cifra de afaceri reala

Tendinta fenomenului

Figura 3 Valorile previzionate ale cifrei de afaceri

Utilitatea desezonalizării unei serii cronologice în care sunt prezente influenţele
sezoniere este deosebit de utilă în procesul fundamentării unor deciziilor privind estimarea
cifrei de afaceri pentru anul următor.
Folosind tehnica desezonalizării datelor şi angajând comparativ cele două
distribuţii (uniformă şi ajustată) managerul firmei poate asuma decizii şi măsuri privind
politicile de aprovizionare, producţie şi distribuţie convergente cu cifra de afaceri estimată.
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Pragul de rentabilitate în condiţii de sezonalitate
Influenţa sezonalităţii asupra evoluţiei producţiei şi comercializării are repercusiuni
şi asupra pragului rentabilităţii. În aceste condiţii atingerea pragului rentabilităţii este
condiţionată de acoperirea cheltuielilor fixe (CF) cu ajutorul marjei brute asupra
cheltuielilor variabile cumulată ( Mb CV cum ).

Determinarea pragului de rentabilitate în condiţiile sezonalităţii este influenţată de
următorii factori: evoluţia preţului de vânzare al produselor, evoluţia costurilor variabile pe
unitatea de produs şi valoarea totală a costurilor fixe. În cazul în care nu ar interveni
sezonalitatea, şi s-ar menţine atât preţul de vânzare unitar în decursul întregului an cât şi
costurile variabile pe unitatea de produs, iar costurile fixe ar fi constante (adică, nu ar fi
influenţate de punerea sau scoaterea din funcţiune a unor capacităţi de producţie; de
schimbări în nivelul de salarizare a personalului de conducere; a furniturilor de birou,
valoarea abonamentelor etc.), pragul de rentabilitate s-ar determina în condiţii de liniaritate
a activităţii.
În realitate, asupra pragului de rentabilitate acţionează de obicei toţi cei trei factori.
Pentru exploataţia analizată, influenţa celor trei factori este foarte variată, cu consecinţe pe
măsură. În aceste condiţii, pragul rentabilităţii se determină în condiţii de sezonalitate. Spre
exemplificare se va identifica momentul în care se va atinge punctul critic al rentabilităţii,
precum şi valoarea cifrei de afaceri la prag (critică) înregistrate în anul 2006.
Pragul de rentabilitate determinat trimestrial
Tabelul 8
mii lei
Trim.

CA

CV

MbCV

CF

MbCVcum –
CFcum

I
II
III
IV

401.600,64
1.947.839,04
315.416,86

88.741,25
88.741,25
88.741,25

Trim.
-83.580,61
1.365.621,54
-169.764,39

Cumulat
-83.580,61
1.282.040,92
1.112.276,53

Trim.
88.741,25
88.741,25
88.741,25

Cumulat
88.741,25
177.482,50
266.223,75

-172.321,86
1.104.558,42
846.052,78

242.056,47

88.741,25

-146.088,53

966.188,00

88.741,25

354.965,00

611.223,00

TOTAL

2.906.913,00

354.965,00

966.188,00

354.965,00

MbCVcum - marja brută cumulată;
- cheltuieli fixe cumulate.
CFcum
Din datele prezentate rezultă că cifra de afaceri critică se atinge în trimestrul II al
anului 2006. Pentru o determinare cât mai exactă a momentului când se atinge cifra de
afaceri critică, vom detalia, pentru fiecare lună, evoluţia indicatorilor care sunt utilizaţi în
cuantificarea acesteia.
Tabelul 9
Pragul de rentabilitate determinat lunar
mii lei
unde:

Luni
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai

416

CA
61.335,45
57.751,88
282.513,30
321.226,19
842.712,29

CV
126.147,13
174.665,25
184.368,88
151.376,55
209.598,30

MbCV

CF

Luna

Cumulat

-64.811,67
-116.913,37
98.144,43
169.849,64
633.113,99

-64.811,67
-181.725,04
-83.580,61
86.269,03
719.383,02

MbCVcum –
CFcum
Luna

Cumulat

29.580,42
29.580,42
29.580,42
29.580,42
29.580,42

29.580,42
59.160,83
88.741,25
118.321,67
147.902,08

-94.392,09
-240.885,87
-172.321,86
-32.052,64
571.480,93
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Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL

783.900,56
137.580,09
93.460,78
84.375,99
81.968,37
97.649,65
62.438,45
2.906.913,00

221.242,65
126.147,13
174.665,25
184.368,88
100.917,70
139.732,20
147.495,10
1.940.725,00

417

562.657,91
11.432,96
-81.204,47
-99.992,89
-18.949,33
-42.082,55
-85.056,65
966.188,00

1.282.040,92
1.293.473,88
1.212.269,41
1.112.276,53
1.093.327,20
1.051.244,65
966.188,00

29.580,42
29.580,42
29.580,42
29.580,42
29.580,42
29.580,42
29.580,42
354.965,00

177.482,50
207.062,92
236.643,33
266.223,75
295.804,17
325.384,58
354.965,00

1.104.558,42
1.086.410,97
975.626,08
846.052,78
797.523,03
725.860,06
611.223,00

În consecinţă, cifra de afaceri critică pentru anul 2006 se atinge în luna „mai” (a se
vedea şi figura 4 ).
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Figura 4 Evoluţia costului variabil cumulat şi a marjei brute cumulate a costurilor variabile

Decalajul dintre cele două cifre de afaceri critice (una calculată în condiţii de
linearitate a activităţii şi una calculată în condiţii de sezonalitate) poate avea consecinţe
asupra deciziilor adoptate de către echipa de management a firmei. Atingerea pragului de
rentabilitate în luna mai a fost alimentat de menţinerea în primele două luni ale anului
analizat a unui preţ de vânzare care nu acoperea costul de producţie, cu riscul major al
înregistrării de pierderi, din dorinţa de a-şi păstra clienţii şi de a se menţine pe piaţă. În luna
mai se marchează începutul unei perioade în care se tinde atingerea punctul critic, iar
începând cu luna aprilie până în octombrie, inclusiv, întreprinderea reuşeşte să intre în zona
câştigurilor şi să obţină un profit substanţial care va permite acoperirea pierderilor de la
începutul şi sfârşitul anului.
Concluzii
Producţia reprezintă una dintre căile prin care se creează valoare de către o
întreprindere. Acest proces începe cu primirea unei comenzi şi se finalizează cu livrarea
produselor către beneficiari. Reducerea costurilor în procesele de producţie şi livrare rămâne
unul din obiectivele cele mai importante ale managementului.
Sezonalitatea este determinată, în primul rând, de condiţiile climaterice (succesiunea
anotimpurilor) care influenţează producţia de lapte pe cap de animal şi pe total în decursul unui an
calendaristic, inclusiv indicii de calitate ai laptelui şi derivatelor din lapte.
Sezonalitatea generează variaţii majore în stabilirea pragului de rentabilitate şi
implicit a profitului, datorită unor consideraţii ce ţin de politica de preţ pe care echipa de

417

418

România în UE. Calitatea integrării. Creştere. Competenţă. Ocupare

management a firmei trebuie să o adopte (menţinerea constantă a preţului de vânzare atât
pentru păstrarea clientelei cât şi pentru menţinerea pe piaţă). Toate acestea conduc la o
evoluţie nefavorabilă în extrasezon şi la o dinamică superioară a cifrei de afaceri faţă de
pragul de rentabilitate, în sezon.
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Rezumat. Competitivitatea în domeniul panificaţiei, în condiţiile în care mediul
economic devine tot mai complex şi mai dinamic, poate fi influenţată atât de creşterea
productivităţii, cât şi de dinamica costurilor de producţie, cu impact direct asupra
preţurilor de vânzare. În acest sens, previzionarea costurilor de producţie a făinii şi a
implicaţiilor acestora asupra performanţelor economice poate constitui un puternic
instrument managerial pentru producătorii de pâine. Tipul cercetării este un studiu de caz
al cărui scop este acela de a identifica variabilele critice care pot influenţa costul de
producţie şi determinarea probabilităţii de a atinge o anumită valoare. În mod similar s-a
efectuat o analiză de senzitivitate a evoluţiei profitului realizat de organizaţie în condiţiile
modificării variabilelor: cerere, cota de piaţă, preţul etc. Toate aceste elemente sunt
condiţionate de un număr mare de criterii de ordin economic, politic şi social. Rezultatul
cercetării ne arată existenţa unor elemente de incertitudine, care au o puternică influenţă
asupra costului de producţie şi o altă categorie de factori cu o influenţă nesemnificativă. În
concluzie, modelarea performanţelor, costurile şi simulările stohastice pot oferi un potenţial
ridicat atât pentru previzionarea şi optimizarea costurilor, cât şi pentru creşterea
performanţelor firmelor.
Cuvinte-cheie: senzitivitate; cost de producţie; performanţe; panificaţie; previzionare
Coduri REL: 7 C, 7 J

Introducere
Produsele de panificaţie prezintă o mare însemnătate socioeconomică în România
zilelor noastre. Astfel, cerealele şi implicit produsele de panificaţie au o importanţă
nutriţională şi una economică.
Importanţa nutriţională se referă la valoarea nutritivă ridicată a acestora, cerealele
reprezentând cel mai important produs pentru alimentaţia fiecărei persoane, conţinând circa
55% din consumul total de proteine, 15% din consumul total de lipide şi 70% din consumul
total de glucide. În total, circa 50-55% din caloriile consumate provin din cereale. Aceste
alimente asigură organismului carbohidraţi complecşi, care sunt o importantă sursă de
energie, în special pentru dietele reduse în grăsimi.
Prin măcinarea boabelor de cereale rezultă făina, care se foloseşte ca materie primă
principală la fabricarea pâinii şi a altor produse de panificaţie şi de patiserie, la fabricarea
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grişului, pastelor făinoase etc. În industrie, boabele cerealelor se folosesc ca materie primă
pentru obţinerea amidonului, dextrinei, glucozei, alcoolului, berii şi uleiurilor. De asemenea,
în urma prelucrării cerealelor, rămân o serie de reziduuri care se folosesc în furajarea
animalelor: tărâţele, borhoturile, şroturile etc. Unele cereale cum ar fi porumbul, sorgul,
secara, orzul se folosesc şi în hrana animalelor ca furaj. Cerealele prezintă marele avantaj că
se pot depozita şi păstra timp îndelungat şi se pot transporta cu uşurinţă pe distanţe mari.
Alimentaţia fiecărui popor este orientată, de regulă, pe un aliment de bază care
asigură necesarul zilnic de carbohidraţi. În timp ce alimentaţia asiatică are ca aliment de
bază orezul, alimentaţia vest-europeană este reprezentată de cartof. În schimb, în alimentaţia
est-europeană şi, în particular, în alimentaţia românilor, pâinea este alimentul de bază.
Efectul benefic al consumului de pâine şi produse de panificaţie asupra stării de sănătate a
populaţiei este de o mare însemnătate dacă amintim diversitatea acestor produse în
alimentaţia zilnică, pornind de la consumul de cereale pentru micul dejun până la consumul
de paste făinoase, produse de panificaţie şi patiserie proaspete, care sunt nelipsite de pe
masa oricărui consumator.
Întrucât pâinea este un aliment de bază, consumat zilnic de populaţie, fabricarea sa
şi a întregii game de produse sortimentale a constituit o preocupare principală a societăţii
româneşti. Apariţia pe piaţă a întreprinderilor mici de panificaţie, mult mai flexibile şi
modernizate din toate punctele de vedere, a contribuit esenţial la restructurarea producţiei în
sensul diversificării şi îmbunătăţirii calităţii, în vederea alinierii la standardele şi cerinţele
impuse de Uniunea Europeană.
Importanţa economică a cerealelor este dată de locul pe care îl ocupă acest sector în
economia României, ca suprafeţe cultivate, producţii obţinute, consum, export, import etc.
România este cunoscută ca o ţară cu o populaţie care consumă multă pâine. Putem menţiona
faptul că nu există individ/grup/familie care să nu aibă în alimentaţia sa măcar un produs din
varietatea sortimentală a produselor de panificaţie, fie că este vorba doar de o pâine simplă
sau un produs sortimental, astfel că fabricile de pâine şi produse de panificaţie au constituit
dintotdeauna o componentă esenţială a economiei naţionale a oricărei ţări.
Situaţia regăsită în momentul actual în domeniul produselor de panificaţie, cât şi
perspectivele sale sunt în strânsă legătură cu sectorul cerealier. Putem astfel menţiona că obiectivul
prioritar în acest domeniu este crearea unei pieţe competitive. Pe piaţa produselor de panificaţie
acţionează multe firme, care uneori înregistrează succese notabile, conduse de întreprinzători care
nu au specializare în domeniul marketingului agroalimentar. Din această cauză apar fenomene
cum sunt: creşterea preţului la pâine, importante suprafeţe agricole rămase necultivate sau lucrate
cu mijloace specifice secolului precedent, invazie de produse de morărit şi panificaţie din ţările
vecine, în special din Ungaria, care produc importante deficite în balanţa comercială şi pun în
dificultate producătorii interni, produsele de panificaţie româneşti au preţuri europene în timp ce
puterea de cumpărare a populaţiei este de câteva ori mai mică decât cea a populaţiei ţărilor
europene. Probabil că multe dintre aceste fenomene negative nu ar exista sau ar fi atenuate şi mult
mai mulţi întreprinzători ar cunoaşte succese notabile în condiţiile în care ar avea informaţii în
profunzime despre acest domeniu.
Industria de morărit şi panificaţie poate prelua, spre deosebire de micii
întreprinzători, la nivel industrial, mai multe operaţiuni legate de transformarea produsului
agricol în produs alimentar, micşorând astfel timpul şi efortul consumatorului în vederea
preparării hranei. Nu întâmplător, în prezent, în statele dezvoltate din punct de vedere
economic, în cadrul structurii economice, industria şi comerţul cu produse agroalimentare şi
implicit cu produse de morărit şi panificaţie deţine o pondere importantă, atât sub aspectul
procentului privind populaţia ocupată, cât şi prin contribuţia sa în cadrul PIB-ului.
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Piaţa reprezintă locul în care activează o mulţime de agenţi economici producători,
vânzători şi cumpărători, fiecare cu interese specifice, aici formându-se preţurile la
confluenţa cererii cu oferta. Un agent economic se poate afirma aici numai dacă respectă un
anumit set de reguli foarte stricte. Acestea devin cu atât mai importante în contextul
integrării în Uniunea Europeană, unde doar cei mai buni supravieţuiesc. Având în vedere
eforturile care se fac la nivelul Uniunii Europene cu privire la promovarea unei politici
alimentare integrate ce vizează întregul lanţ al securităţii alimentare, de la producător până
la consumator, apreciem ca fiind necesară şi prioritară pentru ţara noastră preocuparea
tuturor unităţilor de panificaţie pentru respectarea şi punerea în aplicare a întregului set de
legislaţie cu privire la protecţia consumatorului, prin conceperea de reţete şi proceduri
pentru fabricarea unor produse de panificaţie care să îndeplinească standardele de igienă şi
siguranţă alimentară.
În ceea ce priveşte piaţa internă a produselor de panificaţie, putem spune că aici
întâlnim un număr foarte mare de agenţi economici, cea mai mare pondere deţinând-o
societăţile mici şi mijlocii. De aici poate rezulta şi relativa instabilitate şi puterea scăzută a
agenţilor economici producători care activează în acest domeniu. Dar tot aici putem sesiza
puternica volatilitate fiscală a acestei pieţe specifice. Nivelul industriei subterane din
panificaţie a fost evaluat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la peste 75%, fiind
un procent uriaş. Patronatele din domeniu au afirmat că se exagerează şi că nu putem vorbi
de mai mult de 50-60%. Statisticile indică consumul de pâine pe cap de locuitor în România
la 24 de kilograme/an, dar realitatea pare să fie undeva de aproape cinci ori pe atât, deci
peste 115 spre 120 de kilograme de pâine pe an/locuitor.
Preţul reprezintă expresia armonizării cererii cu oferta, trebuind să fie foarte
flexibil la modificările unuia sau altuia dintre factorii acestora. De aici rezultă diferitele
forme şi niveluri ale preţului, acesta fiind influenţat de condiţii precum numărul
producătorilor, costul producţiei, momentul, locul, modul de prezentare al unui produs,
evoluţia impozitelor şi a taxelor, venitul cumpărătorilor, preferinţele acestora etc.
În condiţiile economiei de piaţă, orice întreprindere îşi concepe o politică proprie
de acţiune prin care îşi stabileşte direcţiile de evoluţie în prezent şi viitor, precum şi
modalităţile concrete de înfăptuire a acesteia, care să îi asigure menţinerea pe piaţă şi
dezvoltarea în ansamblu.
În contextul actual, nicio întreprindere nu îşi permite să desfăşoare o activitate cu
scop lucrativ fără să aibă o perspectivă clară atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu şi
lung, care să îi asigure subzistenţa, dar şi eficienţa, în condiţiile în care mediul economic
devine tot mai complex şi mai dinamic. Competitivitatea în acest mediu poate fi influenţată
atât de creşterea productivităţii, cât şi de dinamica costurilor de producţie, cu impact direct
asupra preţurilor de vânzare. În acest sens, previzionarea costurilor de producţie a făinii şi a
implicaţiilor acestora asupra performanţelor economice poate constitui un puternic
instrument managerial pentru producătorii de pâine.
Analiza de senzitivitate a costurilor de producţie
Previzionarea costurilor de producţie este guvernată de un număr mare de factori de
incertitudine. Estimarea costurilor se bazează frecvent pe informaţii incomplete, iar rezultatele sunt
mai puţin precise. Studiile referitoare la incertitudini făcute pe baza sensitivităţii costurilor de
producţie individuale se referă la examinarea efectului fiecăreia în mod separat.
Costurile sunt determinate de un număr mare de factori, care reprezintă în mod
cumulativ totalul costurilor cu materialele, cu munca, cu capitalul şi cele ale finanţării
atribuite produselor. Estimarea costurilor necesită o estimare cât mai precisă a ambelor
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componente: costul şi cantităţile necesare pentru fiecare dintre factori. De cele mai multe ori
estimarea are la bază informaţii incomplete, iar rezultatele pot fi denaturate.
Folosindu-se modele stohastice dezvoltate pe baza metodei Monte Carlo, se pot
atribui acele incertitudini previziunii costurilor de producţiei, pentru ca apoi apelând la
analiza de sensitivitate să se determine care dintre factori are o influenţă mai mare asupra
costurilor produselor. Modelul Monte Carlo poate include informaţii despre corelaţiile
statistice cunoscute între intrări, care pot distorsiona rezultatele finale. Analiza de
sensitivitate a factorilor de intrare poate fi folosită cu uşurinţă în determinarea căilor de
reducere a costurilor.
Folosind simularea Monte Carlo se pot urmări atât performanţele, cât şi costurile.
De exemplu, pentru a cuantifica performanţele, datele de intrare trebuie transformate într-o
distribuţie a posibilelor avantaje şi corelate informaţiile legate de cost.
Estimarea costului se bazează pe modelarea independentă a fiecărei etape a
procesului de fabricaţie. Fiecare etapă consumă o cantitate de materie primă, considerată o
„intrare” care va produce anumite „ieşiri”, precum şi alte resurse necesare finalizării etapei.
Evaluarea independentă oferă o mare flexibilitate în configurarea liniei de producţie, fiind
utilă în compararea cu alte procese de fabricaţie sau în modificarea proceselor existente.
Scopul analizei sensitivităţii este de a selecta variabilele critice ale parametrilor
modelului, ale cărui variaţii pozitive sau negative comparate cu valoarea utilizată precum
cea mai bună estimare în cazul de bază au cel mai mare efect asupra ieşirilor. Pentru a fi
considerate variabile aleatoare, fiecare intrare va fluctua faţă de valoarea iniţială cu ±10%.
Procedura care trebuie urmată pentru realizarea analizei de sensitivitate este
următoarea:
1. Identificarea tuturor variabilelor utilizate pentru calcularea ieşirilor şi intrărilor
fenomenului studiat.
2. Identificarea posibilelor variabile dependente din punct de vedere determinist,
care pot duce la creşterea distorsiunii rezultatelor şi la înregistrări duble. În
acest caz se elimină variabilele redundante, alegând-o pe cea mai
semnificativă. Variabilele luate în considerare trebuie să fie, pe cât mai mult
posibil, variabile independente.
3. Efectuarea unei analize calitative a impactului variabilelor pentru alegerea
acelora care au o elasticitate mică sau marginală. Analiza cantitativă poate fi
limitată la variabilele semnificative, verificându-le în cazul în care există
incertitudini.
4. Evaluarea elasticităţii variabilelor semnificative prin efectuarea de calcule. De
fiecare dată se va atribui o nouă valoare (mai mare sau mai mică) pentru fiecare
variabilă, notându-se diferenţele (în valori absolute sau procentuale) faţă de
varianta de bază. Datorită faptului că nu există o certitudine că elasticitatea
variabilelor este întotdeauna o funcţie liniară, este recomandabil să se verifice
aceasta, repetând calculele pentru diferite deviaţii arbitrare.
5. Identificarea variabilelor critice, aplicând criteriul ales.
Referitor la analiza de senzitivitate la nivel de produs se vor avea în vedere
elementele constitutive ale costului total şi factorii specifici ai acestora, precum:
− preţul de aprovizionare al materiilor prime;
− preţul energiei electrice;
− cheltuielile cu manopera;
− alte cheltuieli necesare desfăşurării procesului de producţie.
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Spre exemplificare s-a ales realizarea unei cantităţi de 800 tone făină (cumulat pe
toate cele trei sortimente din gama de fabricaţie: faină 650, 480 şi 800).
Pornind de la costul unitar de producţie pentru cele trei sortimente de producţie
se poate determina costul mediu de fabricaţie pentru un kg de făină.
Sintetizând cele de mai sus rezultă următoarele:
Structura costului de producţie al făinii
Tabelul 1
- lei Elemente de cheltuieli
Cheltuieli directe, din care :
−
Grâu
−
Transport
−
Energie
−
Vitamine
−
Salarii producţie
−
Tărâţa (se scade)
Cheltuieli indirecte, din care :
−
Salarii TESA
−
Cheltuieli generale
−
Telecomunicaţii
−
Cheltuieli financiare
−
Alte cheltuieli
−
Amortizare
Total cheltuieli (cost)

Făină
650
0.4696
0.4868
0.0263
0.0154
0.0200
0.0095
-0.0884
0.1068
0.0332
0.0109
0.0033
0.0149
0.0058
0.0387
0.5764

Făină
480
0.5483
0.5355
0.0263
0.0154
0.0500
0.0095
-0.0884
0.1068
0.0332
0.0109
0.0033
0.0149
0.0058
0.0387
0.6551

Făină
800
0.4496
0.4868
0.0263
0.0154
0.0000
0.0095
-0.0884
0.1068
0.0332
0.0109
0.0033
0.0149
0.0058
0.0387
0.5564

Cost
mediu
0.4753
0.4904
0.0263
0.0154
0.0221
0.0095
-0.0884
0.1068
0.0332
0.0109
0.0033
0.0149
0.0058
0.0387
0.5821

Pondere în
cost (%)
81.65
84.25
4.52
2.64
3.80
1.63
-15.19
18.35
5.70
1.87
0.57
2.56
1.00
6.65
100

În concordanţă cu volumul producţiei obţinute, pentru o cantitate de 800 tone vor
rezulta următoarele cheltuieli:
Tabelul 2
Cheltuielile de producţie totale şi unitare
Elemente
Cheltuieli directe, din care (lei) :
−
Grâu
−
Transport
−
Energie
−
Vitamine
−
Salarii producţie
−
Tărâţa (se scade)
Cheltuieli indirecte, din care (lei):
−
Salarii TESA
−
Cheltuieli generale
−
Telecomunicaţii
−
Cheltuieli financiare
−
Alte cheltuieli
−
Amortizare
Total cheltuieli (lei)
Cantitate (tone)
Cost unitar (lei)

Valoare
380.240
392.320
21.040
12.320
17.680
7.600
-70.720
85.440
26.560
8.720
2.640
11.920
4.640
30.960
465.680
800
0,5821
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Analiza de senzitivitate realizată în continuare va pune în evidenţă efectele
modificării variabilelor critice asupra costurilor totale şi implicit asupra costului unitar.
Pentru a determina efectele variaţiei elementelor de cost, fiecare componentă de
cost se va modifica faţă de situaţia de bază prin creşterea sau descreşterea separată a acesteia
cu 1%, 2%, 3% … 10%, celelalte elemente rămânând nemodificate, şi recalcularea costului
total şi apoi a celui unitar.
Fiecare componentă de cost va lua pe rând valorile din tabelele de mai jos:
Variaţia elementelor de cost (lei)
Tabelul 3
Elemente
Grâu
Transport
Energie
Vitamine
Salarii
producţie
Tărâţa (se
scade)
Cheltuieli
indirecte

-10,00%
353.088,00
11.088,00
18.936,00
6.840,00

-9,00%
357.011,20
11.211,20
19.146,40
6.916,00

-8,00%
360.934,40
11.334,40
19.356,80
6.992,00

-7,00%
364.857,60
11.457,60
19.567,20
7.068,00

-6,00%
368.780,80
11.580,80
19.777,60
7.144,00

-5,00%
372.704,00
11.704,00
19.988,00
7.220,00

-4,00%
376.627,20
11.827,20
20.198,40
7.296,00

15.912,00

16.088,80

16.265,60

16.442,40

16.619,20

16.796,00

16.972,80

-63.648,00

-64.355,20

-65.062,40

-65.769,60

-66.476,80

-67.184,00

-67.891,20

76.896,00

77.750,40

78.604,80

79.459,20

80.313,60

81.168,00

82.022,40

Elemente
Grâu
Transport
Energie
Vitamine
Salarii
producţie
Tărâţa
(se
scade)
Cheltuieli
indirecte

-3,00%
380.550,40
11.950,40
20.408,80
7.372,00

-2,00%
384.473,60
12.073,60
20.619,20
7.448,00

-1,00%
388.396,80
12.196,80
20.829,60
7.524,00

0,00%
392.320,00
12.320,00
21.040,00
7.600,00

1,00%
396.243,20
12.443,20
21.250,40
7.676,00

2,00%
400.166,40
12.566,40
21.460,80
7.752,00

3,00%
404.089,60
12.689,60
21.671,20
7.828,00

17.149,60

17.326,40

17.503,20

17.680,00

17.856,80

18.033,60

18.210,40

-68.598,40

-69.305,60

-70.012,80

-70.720,00

-71.427,20

-72.134,40

-72.841,60

82.876,80

83.731,20

84.585,60

85.440,00

86.294,40

87.148,80

88.003,20

Elemente
Grâu
Transport
Energie
Vitamine
Salarii
producţie
Tărâţa
(se
scade)
Cheltuieli
indirecte

4,00%
408.012,80
12.812,80
21.881,60
7.904,00

5,00%
411.936,00
12.936,00
22.092,00
7.980,00

6,00%
415.859,20
13.059,20
22.302,40
8.056,00

7,00%
419.782,40
13.182,40
22.512,80
8.132,00

8,00%
423.705,60
13.305,60
22.723,20
8.208,00

9,00%
427.628,80
13.428,80
22.933,60
8.284,00

10,00%
431.552,00
13.552,00
23.144,00
8.360,00

18.387,20

18.564,00

18.740,80

18.917,60

19.094,40

19.271,20

19.448,00

-73.548,80

-74.256,00

-74.963,20

-75.670,40

-76.377,60

-77.084,80

-77.792,00

88.857,60

89.712,00

90.566,40

91.420,80

92.275,20

93.129,60

93.984,00

Notă: Cheltuielile totale nu rezultă din însumarea pe coloane a elementelor prezentate
în tabelele anterioare.

Tabelul 4
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Costul unitar total (lei)
Elemente
Grâu
Transport
Energie
Vitamine
Salarii
producţie
Tărâţa (se
scade)
Cheltuieli
indirecte

-10,00%
0,5331
0,5806
0,5795
0,5812

-9,00%
0,5380
0,5807
0,5797
0,5812

-8,00%
0,5429
0,5809
0,5800
0,5813

-7,00%
0,5478
0,5810
0,5803
0,5814

-6,00%
0,5527
0,5812
0,5805
0,5815

-5,00%
0,5576
0,5813
0,5808
0,5816

-4,00%
0,5625
0,5815
0,5810
0,5817

-3,00%
0,5674
0,5816
0,5813
0,5818

-2,00%
0,5723
0,5818
0,5816
0,5819

-1,00%
0,5772
0,5819
0,5818
0,5820

0,5799

0,5801

0,5803

0,5806

0,5808

0,5810

0,5812

0,5814

0,5817

0,5819

0,5909

0,5901

0,5892

0,5883

0,5874

0,5865

0,5856

0,5848

0,5839

0,5830

0,5714

0,5725

0,5736

0,5746

0,5757

0,5768

0,5778

0,5789

0,5800

0,5810

Elemente
Grâu
Transport
Energie
Vitamine
Salarii
producţie
Tărâţa (se
scade)
Cheltuieli
indirecte

1,00%
0,5870
0,5823
0,5824
0,5822

2,00%
0,5919
0,5824
0,5826
0,5823

3,00%
0,5968
0,5826
0,5829
0,5824

4,00%
0,6017
0,5827
0,5832
0,5825

5,00%
0,6066
0,5829
0,5834
0,5826

6,00%
0,6115
0,5830
0,5837
0,5827

7,00%
0,6164
0,5832
0,5839
0,5828

8,00%
0,6213
0,5833
0,5842
0,5829

9,00%
0,6262
0,5835
0,5845
0,5830

10,00%
0,6311
0,5836
0,5847
0,5831

0,5823

0,5825

0,5828

0,5830

0,5832

0,5834

0,5836

0,5839

0,5841

0,5843

0,5812

0,5803

0,5794

0,5786

0,5777

0,5768

0,5759

0,5750

0,5741

0,5733

0,5832

0,5842

0,5853

0,5864

0,5874

0,5885

0,5896

0,5906

0,5917

0,5928

Rezultatul indică două categorii de elemente de cost: una care are un impact
semnificativ asupra costurilor totale, şi alta care are un impact redus asupra costurilor totale.
În prima categorie se încadrează materiile prime (grâu), iar în cea de-a doua categorie se
includ: energia electrică, salarii, vitaminele etc.
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Figura 1. Senzitivitatea elementelor de cost
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Elasticitatea elementelor de cost
Tabelul 5
Elemente

Elasticitate
0,8425
0,0265
0,0452
0,0163
0,0380
-0,1519
0,1835

Grâu
Transport
Energie
Vitamine
Salarii producţie
Tărâţa (se scade)
Cheltuieli indirecte

Prin aplicarea metodei Monte-Carlo la nivelul costului de producţie al făinii rezultă
următoarele probabilităţii individuale şi cumulate de atingere a fiecărei valori a costului.
−
−

N

Probabilitatea relativă: Pi = f i ∑ f i , i = 1, m , p 0 = 0
i =1

k

Probabilitatea cumulată: Pk = ∑ p i , k = 1, m
i =1

Tabelul 6
Probabilitatea relativă şi cumulată
Cost
unitar

Probabilitate
relativă

Probabilitate
cumulată

0,533

0,0068

0,0068

0,538

0,0068

0,0136

0,543

0,0068

0,548
0,553

Probabilitate
relativă

Probabilitate
cumulată

0,576

0,0136

0,1224

0,589

0,0136

0,8980

0,577

0,0204

0,1429

0,590

0,0136

0,9116

0,0204

0,578

0,0136

0,1565

0,591

0,0136

0,9252

0,0068

0,0272

0,579

0,0272

0,1837

0,592

0,0136

0,9388

0,0068

0,0340

0,580

0,0544

0,2381

0,593

0,0068

0,9456

0,558

0,0068

0,0408

0,581

0,1497

0,3878

0,597

0,0068

0,9524

0,562

0,0068

0,0476

0,582

0,1905

0,5782

0,602

0,0068

0,9592

0,567

0,0068

0,0544

0,583

0,1633

0,7415

0,607

0,0068

0,9660

0,571

0,0068

0,0612

0,584

0,0748

0,8163

0,612

0,0068

0,9728

0,572

0,0136

0,0748

0,585

0,0204

0,8367

0,616

0,0068

0,9796

0,573

0,0068

0,0816

0,586

0,0136

0,8503

0,621

0,0068

0,9864

0,574

0,0136

0,0952

0,587

0,0272

0,8776

0,626

0,0068

0,9932

0,575

0,0136

0,1088

0,588

0,0068

0,8844

0,631

0,0068

1,0000
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Figura 2. Probabilitatea cumulată

La nivelul producţiei de pâine, conform datelor specificate în reţeta de producţie şi
a celorlalte elemente de cheltuieli, rezultă următoarea structură de cost.
Tabelul 7
Structura costului de producţie al pâinii de 0,270 kg
Elemente de cheltuieli
Cheltuieli directe
Faină albă
Apa
Drojdie bere
Sare
Amelioratori
Energie
Salarii producţie
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli totale

Cantitate
- kg 0,308
0,200
0,098
0,006
0,004
0,001
-

Cost de producţie
- lei 0,4075
0,1163
0,0001
0,0900
0,0032
0,0960
0,0178
0,0840
0,0997
0,5072

Pondere în total
-%80,34%
22,94%
0,03%
17,74%
0,63%
18,93%
3,51%
16,56%
19,66%
100,00%

În concluzie, într-un sistem integrat moară-brutărie, costul de producţie al unei pâini de
0,270 kg este de aproximativ 0,5072 lei, la care se adaugă cheltuielile de distribuţie şi desfacere,
iar rentabilitatea comercială se situează în condiţiile existenţei unei reţele proprii de magazine la
aproximativ 31%. În condiţiile în care producătorul de pâine nu beneficiază de o moară proprie,
rentabilitatea comercială se situează la un nivel cuprins între 8 şi 10%.
Măsurarea performanţelor în condiţiile unui sistem integrat
Finalitatea oricărei activităţi se rezumă la măsurarea beneficiilor aduse de către
aceasta. Pentru măsurarea performanţelor se va avea în vedere, pe de o parte, profitul, iar, pe
de altă parte, ratele de rentabilitate. Profitul reprezintă componenta principală care reflectă
performanţa întreprinderii, cât şi capacitatea de a reinvesti.
Variabilele care pot acţiona supra profitului şi, implicit, asupra ratelor de rentabilitate ar putea fi: preţul de vânzare, cererea, evoluţia salariilor, productivitatea muncii, costul
materiilor prime şi al energiei electrice.
Efectele modificării variabilelor critice asupra profitului sunt evidenţiate în tabelul
de mai jos prin variaţia fiecărei variabile în mod separat cu o creştere sau descreştere de 1%,
2%, 3%, 4% şi 5%, celelalte elemente rămânând nemodificate.

427

428

România în UE. Calitatea integrării. Creştere. Competenţă. Ocupare
Efectele modificării variabilelor critice asupra profitului
Tabelul 8

Elemente
Preţ
Cerere
Salarii
Productivitate
Materii prime

-5%
199.643
233.593
261.633
247.633
281.583

-4%
210.641
237.801
260.233
249.033
276.193

-3%
221.639
242.009
258.833
250.433
270.803

-2%
232.637
246.217
257.433
251.833
265.413

-1%
243.635
250.425
256.033
253.233
260.023

0%
254.633
254.633
254.633
254.633
254.633

1%
265.631
258.841
253.233
256.033
249.243

2%
276.629
263.049
251.833
257.433
243.853

3%
287.627
267.257
250.433
258.833
238.463

4%
298.625
271.465
249.033
260.233
233.073

5%
309.623
275.673
247.633
261.633
227.683

Modificarea procentuală a profitului în concordanţă cu modificarea variabilelor
Tabelul 9
Elemente
Preţ
Cerere
Salarii
Productivitate
Materii prime

-5%
-21,60%
-8,26%
2,75%
-2,75%
10,58%

-4%
-17,28%
-6,61%
2,20%
-2,20%
8,47%

-3%
-12,96%
-4,96%
1,65%
-1,65%
6,35%

-2%
-8,64%
-3,31%
1,10%
-1,10%
4,23%

-1%
-4,32%
-1,65%
0,55%
-0,55%
2,12%

0%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

1%
4,32%
1,65%
-0,55%
0,55%
-2,12%

2%
8,64%
3,31%
-1,10%
1,10%
-4,23%

3%
12,96%
4,96%
-1,65%
1,65%
-6,35%

4%
17,28%
6,61%
-2,20%
2,20%
-8,47%

5%
21,60%
8,26%
-2,75%
2,75%
-10,58%

La nivelul întregii întreprinderi analizate putem identifica următorii parametri cu
tipul de elasticitate specificat.
Elasticitatea variabilelor critice
Tabelul 10
Elemente
Preţ
Cerere
Salarii
Productivitate
Materii prime

Elasticitate
4,319
1,653
-0,550
0,550
-2,117

Din valorile elasticităţii prezentate mai sus rezultă că modificarea variabilei preţ
determină o modificare de acelaşi sens, dar de o amplitudine mai mare a profitului. Evoluţia
preţului într-o anumită direcţie este determinată în primul rând de dinamica pieţei, de
preţurile oferite de firmele concurente. O eventuală creştere a preţurilor poate afecta mai
mult decât proporţional cantitatea vândută, generând scăderea profitului şi creşterea riscului
operaţional. Invers, diminuarea preţurilor de vânzare şi, implicit, a marjei brute asupra
costurilor variabile poate fi compensată prin creşterea volumului fizic al producţiei vândute.
Preţul de vânzare poate avea o evoluţie descrescătoare în raport cu cifra de afaceri, atunci
când creşte volumul vânzărilor ca urmare a acordării unor reduceri de preţ.
În aceeaşi tendinţă se încadrează şi modificarea variabilei cerere, datorită faptului
că există o parte a costurilor de producţie care nu se modifică semnificativ. Totuşi, trebuie
avută în vedere corelaţia dintre cerere, posibilităţile de satisfacere a acesteia şi capacitatea
de producţie. În cazul în care capacitatea de producţie a utilajelor şi echipamentelor s-ar afla
sub nivelul cotei de piaţă se impune extinderea acesteia. În situaţia de faţă întreprinderea
analizată nu utilizează la maximum capacităţile de producţie, iar o creştere a cererii cu până
la 5% poate fi acoperită cu utilajele existente.
Modificarea productivităţii prezintă o elasticitate pozitivă, dar cu o valoarea
subunitară, ceea ce se explică prin faptul că asupra profitului acţionează în acelaşi moment
factori cu direcţii de acţiune diferite. Pe de o parte, cresc veniturile din valorificarea
produselor finite, iar, pe de altă parte, creşte şi suma cheltuielilor totale, pe baza
cheltuielilor variabile, dar într-o proporţie diferită.
O dinamică diferită faţă de profit o au evoluţia variabilei salarii. Amplitudinea
modificării acestei variabile determină a amplitudine mai mică a modificării profitului.
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Acestea se explică prin faptul că acestea deţin o pondere mai mică în costul unitar, şi
implicit în cheltuielile totale aferente veniturilor realizate din vânzarea produselor finite.
Având în vedere evoluţia profitului şi a cheltuielilor aferente se impune
determinarea şi urmărirea modificării ratei rentabilităţii resurselor consumate în aceleaşi
condiţii ale evoluţiei variabilelor critice. În condiţii de relativă stabilitate nivelul
rentabilităţii resurselor consumate este de 30,13 %, dar prin schimbarea valorii variabilelor
critice rezultă datele prezentate în tabelul de mai jos.
Rata rentabilităţii resurselor consummate
Tabelul 11
Elemente
Preţ
Cerere
Salarii
Productivitate
Materii prime

-5%
23,62%
28,80%
31,21%
29,06%
34,41%

-4%
24,92%
29,07%
31,00%
29,27%
33,53%

-3%
26,22%
29,34%
30,78%
29,48%
32,67%

-2%
27,53%
29,61%
30,56%
29,70%
31,81%

-1%
28,83%
29,87%
30,34%
29,91%
30,96%

1%
30,13%
30,13%
30,13%
30,13%
30,13%

2%
31,43%
30,38%
29,91%
30,34%
29,30%

3%
32,73%
30,63%
29,70%
30,56%
28,49%

4%
34,03%
30,88%
29,48%
30,78%
27,69%

5%
35,33%
31,12%
29,27%
31,00%
26,89%

Din analiza datelor reiese faptul că cea mai mare rentabilitate se înregistrează fie în cazul
creşterii preţului de vânzare, fie în cazul reducerii costului materiilor prime, a materialelor şi a
energiei electrice, caz în care nivelul indicatorului ajunge până la nivelul de 35,53.
Întreprinderea analizată înregistrează în condiţii de stabilitate o rentabilitate
comercială de aproximativ 23 %.
Rata rentabilităţii comerciale
Tabelul 12
Elemente
Preţ
Cerere
Salarii
Productivitate
Materii prime

-5%
19,1%
22,4%
23,8%
22,5%
25,6%

-4%
20,0%
22,5%
23,7%
22,6%
25,1%

-3%
20,8%
22,7%
23,5%
22,8%
24,6%

-2%
21,6%
22,8%
23,4%
22,9%
24,1%

-1%
22,4%
23,0%
23,3%
23,0%
23,6%

1%
23,2%
23,2%
23,2%
23,2%
23,2%

2%
23,9%
23,3%
23,0%
23,3%
22,7%

3%
24,7%
23,4%
22,9%
23,4%
22,2%

4%
25,4%
23,6%
22,8%
23,5%
21,7%

5%
26,1%
23,7%
22,6%
23,7%
21,2%

Din datele prezentate rezultă că rentabilitatea comercială are o evoluţie mai lentă
decât cea a resurselor consumate. Totuşi valorile înregistrate de rentabilitatea comercială, în
cazul utilizării unui sistem integrat moară-brutărie, va fi net superioară mediei pe ramură.
Întreprinderile care înregistrează un nivel ridicat al cheltuielilor fixe sunt mult mai
riscante şi mai puţin flexibile la modificările mediului economic. Senzitivitatea profitului depinde
atât de volumul cheltuielilor fixe, cât şi de nivelul cifrei de afaceri dat de evoluţia preţului.
Prin repetarea calculelor pentru fiecare valoarea a variabilelor critice, rezultă
următoarea distribuţie a probabilităţii şi probabilităţii cumulate pentru rata rentabilităţii
comerciale şi a resurselor consumate.

429

430

România în UE. Calitatea integrării. Creştere. Competenţă. Ocupare
Distributia probabilittatii
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Figura 3. Probabilitatea relativă şi cumulată a rentabilităţii comerciale şi a resurselor consumate

Curba probabilităţii cumulate ne permite să atribuim un grad de risc, dacă
probabilitatea cumulată este mai mare sau mai mica decât valoarea de referinţă, care este
considerată ca fiind critică. De asemenea, se poate evalua care sunt probabilităţile ca rata
rentabilităţii comerciale şi a costurilor să fie mai mică decât o anumită valoare care, şi în
acest caz, este adoptată ca limită.
Concluzii
Asupra costurilor acţionează două categorii de elemente: una care are un impact
semnificativ asupra costurilor totale (costul materiilor prime), şi alta care are un impact
redus asupra costurilor totale (energia electrică). Toate acestea pot sta la baza fundamentării
deciziilor de menţinere sau scoatere din portofoliul de produse a acelora care pot înregistra
variaţii majore ale costului. Dar analiza costului nu este suficientă fără a se avea în vedere şi
beneficiile aduse de valorificarea producţiei.
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În mod similar s-a urmărit o analiză de senzitivitate asupra evoluţiei profitului la
nivel de firmă, cât şi a ratelor de rentabilitate în condiţiile modificării variabilelor: cerere,
preţul de vânzare etc. Toate aceste elemente sunt condiţionate de o serie de criterii
economice, politice, sociale. S-a observat că în cazul ratelor de rentabilitate se înregistrează
valori diferite în ceea ce priveşte elasticitatea, rezultând că rentabilitatea comercială, dar mai
pregnant rentabilitatea resurselor consumate este mult mai sensibilă la modificarea
variabilelor decât profitul. Ca şi în cazul costurilor există anumite componente care au o
influenţă semnificativă asupra variaţiei indicatorilor, ca de exemplu preţul şi cererea, şi o
altă categorie care are o influenţă redusă, precum salariile.
Din studiul probabilistic rezultă că există o probabilitate relativ ridicată ca
rentabilitatea comercială şi rentabilitatea resurselor consumate să se menţină în jurul
valorilor înregistrate până în acest moment.
Modelarea performanţelor, costurile de producţie şi simulările stohastice pot oferi
un potenţial ridicat atât pentru previzionarea şi optimizarea costurilor, cât şi pentru creşterea
performanţelor firmelor.
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Rezumat. Societatea cunoaşterii şi noua economie, caracterizate printr-o dinamică
accentuată, par să ofere cele mai bune oportunităţi pentru creativitate, flexibilitate şi inovare.
Cei „3 I” ai societăţii cunoaşterii simbolizează procese ce pot fi definitorii pentru
fenomenologia acestei societăţi, şi anume: inovarea, învăţarea şi interactivitatea partenerială.
Ele se presupun şi se condiţionează reciproc, evidenţiind însăşi esenţa noii societăţi.
În cadrul acestei triade, inovarea, care se consideră că include atât rezultatele de
tip invenţie, cât şi pe cele de tip inovaţie, se referă la procesul de generare şi dezvoltare, în
scop aplicativ, a noilor idei. O tendinţă considerată definitorie pentru societatea cunoaşterii
şi reflectată în programele Uniunii Europene se referă la accelerarea procesului de
învăţare şi la extinderea lui pe întreg parcursul vieţii.
Avansul societăţii cunoaşterii în Uniunea Europeană determină atribuirea unei
importanţe deosebite proceselor de inovare, în diversele lor forme de manifestare. În
condiţiile societăţii cunoaşterii şi ale noii economii, inovarea devine o regulă generală în
comportamentul profesioniştilor şi în dinamica organizaţiei performante, fiind un demers pe
termen lung, extins şi asupra sferelor nontehnice.
Cuvinte-cheie: inovare; creativitate; performanţă; învăţare continuă; cunoştinţe.
Coduri REL: 18D

Noua economie se caracterizează printr-o dinamică accentuată şi pare să ofere cele
mai bune oportunităţi pentru creativitate, flexibilitate şi inovare. Cei „3 I” ai societăţii
cunoaşterii simbolizează procese ce pot fi definitorii pentru fenomenologia acestei societăţi,
şi anume: inovarea, învăţarea şi interactivitatea partenerială. Ele se presupun şi se
condiţionează reciproc, evidenţiind însăşi esenţa noii societăţi.
În cadrul acestei triade, inovarea, care se consideră că include atât rezultatele de tip
invenţie, cât şi pe cele de tip inovaţie, se referă la procesul de generare şi dezvoltare, în scop
aplicativ, a noilor idei. Învăţarea corespunde procesului de absorbţie a cunoştinţelor
comunicate şi de transpunere a lor, prin schimbări de comportament şi de modele mentale.
Ca un factor de articulare între ele, interactivitatea partenerială intervine pe coordonata
relaţiilor dintre actorii activităţilor bazate pe cunoaştere din cadrul organizaţiilor şi al
societăţii în ansamblu.
În aceste condiţii, cei „3 I” se articulează într-o spirală a cunoaşterii, o dinamică a
generării de idei şi soluţii, continuă şi autoîntreţinută.
Avansul societăţii cunoaşterii determină atribuirea unei importanţe deosebite
proceselor de inovare, în diversele lor forme de manifestare. În cultura societăţii industriale,
inovarea era percepută ca o formă de creaţie şi de aplicare a rezultatului actului creativ, fiind
proprie ştiinţelor tehnice şi inginereşti. În condiţiile societăţii cunoaşterii şi ale noii
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economii, inovarea devine o regulă generală în comportamentul profesioniştilor şi în
dinamica organizaţiei performante, fiind un demers pe termen lung, extins şi asupra sferelor
nontehnice (Welch, J., Welch, S., 2005: pp. 106-108).
Principalul element pe care îl au în comun organizaţiile din noua economie este
faptul că succesul lor derivă în mare măsură din inovare; avantajul competitiv creşte în
favoarea organizaţiilor, care îşi mobilizează competenţele tehnologice, experienţa şi
cunoaşterea pentru a crea noi produse, procese şi servicii.
Inovarea reprezintă schimbare, iar acest tip de schimbare poate avea doua forme:
inovarea de produs, referindu-se la ceea ce oferă o organizaţie, şi inovarea de proces, adică a
modului în care acestea sunt produse şi livrate.
Inovarea poate contribui în mai multe moduri; de exemplu, exprimă o corelaţie
puternică între performanţă şi noile produse. Inovarea de produse este foarte importantă,
deoarece mediul este într-o permanentă schimbare. Transformările din domeniul socioeconomic: aşteptările, expectativele, dorinţele consumatorilor, puterea lor de cumpărare
reprezintă, în aceeaşi măsură oportunităţi şi limite, astfel încât inovarea reprezintă principala
modalitate de obţinere a avantajului competitiv.
Deşi inovarea de produs este foarte importantă, inovarea de proces are un rol
deosebit, deoarece a realiza ceva ce nimeni altcineva nu realizează, sau a face asta într-un
mod în care nimeni alticneva nu o face mai bine, reprezintă o sursă puternică a avantajului
competitiv.
O altă dimensiune ce trebuie luată în considerare este gradul de noutate implicat. Dacă
acesta se modifică de la îmbunătăţiri minore până la schimbări radicale, transformă modul în care
produsele sunt percepute şi utilizate. Uneori, aceste schimbări caracterizează o activitate sau un
sector privat, dar atunci când ele sunt radicale, pot modifica baza societăţii.
În ceea ce priveşte inovarea proceselor, aceste diferenţe sunt foarte importante.
Modul în care sunt abordate modificările zilnice diferă de cele realizate ocazional, pentru a
modifica procesele.
Formele de asociere moderne, de tip cluster, care cuprind întreprinderi, centre de
cercetare, universităţi şi instituţii ale administraţie publice, sunt de natură să stimuleze
inovarea asociată cu creşteri de productivitate, generatoare de noi locuri de muncă.
Avansul societăţii cunoaşterii conferă valenţe noi şi procesului de învăţare,
îmbogăţindu-l sub aspectul formelor de manifestare şi al implicaţiilor. Dacă în societatea
industrială învăţarea era un rezultat derivat al acţiunii, în societatea cunoaşterii se pune
problema învăţării programate, permanente, atât la nivelul individului, cât şi la nivel
organizaţional. În dimensiunea sa organizaţională, învăţarea intervine, în virtutea comunicării şi a cooperării, prezentă în orice comunitate (Schulz, M., 2001, pp.671-672).
O tendinţă considerată definitorie pentru societatea cunoaşterii şi reflectată în
programele Uniunii Europene se referă la accelerarea procesului de învăţare şi la extinderea
lui pe întreg parcursul vieţii.
Evaluarea şi compararea performanţei inovatoare a Uniunii Europene şi a
Statelor Unite ale Americii
În contextul noii economii sunt analizate relaţiile dintre inovarea de produs şi cea
de proces, precum şi modul în care abordarea lor influenţează poziţia fiecarei ţări în ierarhia
mondială de performanţă a sistemelor naţionale de inovare; astfel, economia Uniunii
Euopene poate fi caracterizată prin concentrarea pe inovarea de proces, în timp ce economia
americană se concentrează pe inovarea de produs.
O evluare şi comparare a performanţei inovării între Uniunea Europeană şi Statele
Unite ale Amercii este dificil de realizat, deoarece cunoaşterea, principalul element al
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procesului inovării, este adesea greu de măsurat. Studiile unei asemenea comparaţii pornesc de la
diferenţierea între cunoaşterea tehnologică şi cunoaşterea ştiinţifică sau nontehnologică.
Cunoaşterea tehnologică este specifică organizaţiilor ce desfăşoară activitate
tehnologică, fiind specifică produselor şi proceselor, deoarece cheltuielile nu se realizează în
cercetare, ci în dezvoltarea producţiei, unde cunoaşterea este acumulată prin experienţă.
Cunoaşterea nontehnologică sau ştiinţifică se referă la faptul că cercetarea este
disponibilă şi utilizată de către potenţiali inovatori.
În primul rând, uneori, inovaţiile tehnologice precedă ştiinţa, în sensul că invenţiile
practice apar înainte ca ştiinţa să înţeleagă modul în care funcţionează acestea. În al doilea
rând, avansul ştiinţific este posibil datorită celui tehnologic, mai ales în domeniul
instrumentelor (de exemplu microscopul). În al treilea rând, complementaritatea dintre
ştiinţă şi tehnologie variază considerabil între sectoarele de aplicare, în termeni de directă
utilizare a rezultatelor cercetării şi de importanţa relativă ataşată acestora.
Criticii modelului liniar (ştiinţă – tehnologie – beneficii economice) susţin că în
Uniunea Europeană există anumite lag-uri în ceea ce priveşte aplicarea tehnologică, în
sensul inabilităţii transformării puterii ştiinţei în inovare economică profitabilă. Astfel a
apărut şi „Paradoxul European”, care se referă la faptul că Uniunea Europeană are un rol
global fruntaş în termeni de rezultate ştiinţifice, de care companiile europene nu beneficiază.
La celălalt capăt, SUA promovează şi susţine aplicarea inovării economice în cadrul
organizaţiilor sale (J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt, 2001, pp.11-12).
O altă diferenţă se referă la faptul că Uniunea Europeană îşi susţine poziţia de lider
în publicaţii; în acest domeniu este foarte important impactul ştiinţific asupra comunităţilor
de cercetare relevante. Pentru a compara diferenţele dintre Uniunea Europeană şi Statele
Unite ale Americii, s-au calculat indici ca rapoarte între: publicaţii şi populaţie, publicaţii şi
cercetători, cercetători şi populaţie. În urma calculării acestor indici, s-a constatat că
rezultatele Uniunii Europene sunt mai puţin de jumătate din cele obţinute de Statele Unite
ale Americii.
Mergând mai departe cu aceste evaluări, s-au comparat discipline din Statele Unite
ale Americii cu discipline din Uniunea Euriopeană. Astfel, s-a constatat superioritatea
Statelor Unite ale Americii în ştiinţele medicale, pe când Europa se descurcă puţin mai bine
doar în ştiinţele tehnice şi inginereşti.
Pentru a explora în detaliu performanţa europeană în tehnologie şi inovare vis-a-vis
de cea a Statelor Unite ale Americii, trebuie realizată o distincţie între investiţiile europene
în ştiinţă şi tehnologie şi rezultate. Cel mai elocvent indicator care arată punctele slabe ale
Europei în eforurile de a inova sunt cheltuielile interne brute în cercetare şi dezvoltare
scăzute, ca procentaj din PIB. Astfel, aceste cheltuieli ale Uniunii Europene se află sub cele
ale Statelor Unite ale Amercii.
Cheltuielile cu cercetarea şi dezvoltarea pot fi categorizate în mai multe
componente. Cifrele arată că guvernul Statelor Unite ale Americii, în comparaţie cu cel al
Uniunii Europene, cheltuieşte mai mult, atât în C&D realizată de companii, cât şi în alte
forme de C&D: educaţie superioară, guvern etc.
Unul dintre ultimii indicatori luaţi în considerare pentru acestă evaluare este
măsurarea importanţei interacţiunii universitate - companie. Alături de investiţiile financiare
în domeniul cercetării şi dezvoltării, resursele umane care au abilităţi şi sunt educate
reprezintă un input important în procesul inovării. Oamenii produc şi asimilează cunoaştere,
de aceea unii autori consideră că oamenii de ştiinţă şi cercetătorii reprezintă cele mai
importante outputuri în ceea ce priveşte suportul public al cercetării şi al univesităţilor
(Richard F., 2004, pp. 88-89).
Performanţa Uniunii Europene în formarea capitalului uman este reliefată prin raportarea
absolvenţilor la populaţie şi prin raportarea cercetătorilor la forţa de muncă ocupată.
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Prin compararea sistemului de educaţie superioară, s-a remarcat că în Uniunea
Europeană, deşi se încearcă atingerea unui nivel comun, diferenţele dintre insitituţiile
academice sunt foarte mari. Instituţiile de educaţie superioară din Statele Unite ale Americii
au înrolat un număr mai mare de populaţie relevantă; acest lucru se datorează, probabil,
distincţiei pe care Statele Unite ale Americii o fac între: cercetătorii şi absolvenţii
universităţilor, studenţii instituţiilor de învăţământ şi studenţii colegiilor tehnice, în timp ce
Europa oferă în universităţi o combinaţie a celor trei.
În ceea ce priveşte cheltuielile educaţiei pe student, Statele Unite ale Americii
depăşesc cu mult ţările Uniunii Europene.
După analiza acestor factori, concluzia finală a fost că legătura universitate –
companie este mult mai puternică în Statele Unite ale Americii decât în Europa.
Concluzii privind propuneri care ar putea ajuta performanţa inovării
europene
Comparaţia a arătat că există puncte slabe semnificative ce rezidă în sistemul de
cercetare stiinţifică şi o industrie europeană relativ slabă. Aceasta este caracterizată printr-o
prezenţă scăzută în sectoarele bazate pe paradigmele noii tehnologii (biotehnologia), un grad
scăzut de inovare şi o participare scăzută la ologopolurile internaţionale în multe activităţi.
Chiar dacă există omogenitate între statele Uniunii Europene, acelaşi lucru se aplică
şi Statele Unite ale Americii. Problematice pentru Uniunea Europeană ar putea fi mobilitatea
scăzută a muncii, instituţiile diverse şi barierele lingvistice dintre membrii săi. Aceşti factori
fac această convergenţă problematică. Următoarele propuneri îi sunt adresate Uniunii
Europene:
• Creşterea sprijinului pentru ştiinţa de înaltă calitate; în această direcţie,
constituirea Consiliului Ştiinţelor Europene reprezintă un pas binevenit
• Diferenţierea vizibilă în sistemul educaţiei superioare, între cercetători,
absolvenţi, studenţi şi studenţi ai colegiilor tehnice
• Creşterea cercetărilor publice în favoarea rezulatelor deschise ale cercetărilor
• Construirea ambiţiilor, a unor misiuni tehnologice îndrăzneţe pentru justificarea valorii sociale şi politice
• Redescoperirea utilizării unor politici industriale cu scopul de a promova o
industrie europeană puternică şi inovatoare.
Noua economie pune un mare accent pe capitalul intelectual şi pe modelul
inteligenţei competitive, care presupune identificarea resurselor inteligente care se pot regăsi
într-o anumită ţară, industrie, organizaţie. Acesta este principalul motiv pentru care a crescut
importanţa investiţiei în oameni şi în compentenţe.
În orice ţară, industrie sau organizaţie, cunoaşterea aparţine oamenilor. Fără
aceştia, nu ar exista nici idei, nici inovare. Sunt cunoştinţele lor tacite, care transformate şi
implementate în procese şi sisteme, creează cunoştinţele organizaţionale.
Principalele instrumente de conducere a calităţii legate de angajaţi sunt selectarea şi
pregatirea personalului. Într-o organizaţie bazată pe cunoaştere, talentul devine o resursă rară, de
aceea trebuie acordată o mare atenţie tipului de lucrător recrutat. Motivarea personalului este, de
asemnea, foarte importantă, deoarece, în momenul în care pleacă angajaţii pleacă cu tot cu cunoştinţe.
Cunoştinţele tacite nu pot fi întotdeauna transformate în cunoştinţe explicte, de aceea o politică bună
este de a păstra personalul cât mai mult posibil.
În procesul de inovare, cooperarea este foarte importantă, deoarece transferul şi
împărtăşirea cunoaşterii au multiple avantaje: stopează reinventarea roţii, având ca rezultat
economisirea timpului şi reducerea efortului, grăbesc procesele de luare a deciziilor,
furnizează o metodă eficientă a preluarii unor lucruri noi, încurajează utilizarea cunoaşterii
şi promovează colaborarea, captează cunoştinţele pentru utilizarea lor în cadrul organizaţiei,
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încurajează utilizarea bunelor practici, promovează inovarea în procese si produse. (Qureshi,
S., Briggs, R.O., Hlupic, V., 2005; pp. 104-105).
Organizaţiile pot să mobilizeze cunoştinţele, capacităţile tehnice şi experienţa
pentru a crea noi produse, procese şi servicii.
Inovarea contribuie în multe moduri. În primul rând, cercetarea sugerează o strânsă
corelare între performanţa pieţei unei ţări şi noile produse. Aceste noi produse cresc
valoarea acţiunilor şi conduc la creşterea profitabilităţii pe aceste pieţe.
Managementul cunoaşterii se bazează pe acest proces deoarece inovarea are un
statut aparte, având un rol strategic. Capacitatea de a crea ceva ce nimeni altcineva nu este
capabil să creeze sau a face în asemenea manieră, mai bună decât orice altceva reprezintă o
sursă sigură a avantajului competitiv.
Bunurile unei ţări, industrii sau organizaţii pot fi tangibile şi intangibile. De
exemplu, cele mai multe companii iau în considerare numai performanţa financiară,
considerând că întreaga raţiune a unei organizaţii este de a avea profit.
Managementul cunoaşterii se aplică în organizaţiile care consideră că principala
activitate este aceea de a transforma ideile în bunuri tangibile. În acest caz, cea mai bună
practică este concentrarea pe bunurile intangibile.
Bunurile intangibile ale unei organizaţii sunt: oamenii şi cunoştinţele, clienţii,
cultura, brand-urile, procesele, tehnologia, inovarea.
Proprietatea tehnologică, constând în patente, drepturi de autor etc., constituie un
bun intangibil, deoarece cunoştinţele sunt încorporate în tehnologie.
Atunci când ele sunt încorporate în procese, produse, documente, se transformă în
proprietate intelectuală. Invenţiile sau brevetele constituie exemple de proprietate
intelectuală şi sunt protejate prin lege.
Atunci când cunoştinţele sunt create într-o organizaţie, ele devin o resursă şi utilizarea lor
poate crea noi produse sau noi procese. Cunoştinţele şi inovarea reprezintă un proces dublu –
cunoştinţele sunt o sursă a inovării şi inovarea devine o sursă pentru noi cunoştinţe.
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Rezumat. Lucrarea îşi propune să studieze sustenabilitatea politicii fiscale din
România pe baza funcţiilor de reacţie. În acest scop, considerăm că utilizarea testelor
clasice nu este relevantă în România, în condiţiile în care s-au înregistrat rate negative de
creştere şi ale dobânzii reale. Ca urmare, estimarea funcţiei de reacţie ne demonstrează că
politica fiscală din România reacţionează la datoria publică prin creşterea surplusului
primar cu cel puţin 0.01 puncte procentuale. Reacţia nu este instantanee, existând un
decalaj de 1 sau 2 lag-uri, ce poate fi considerat acceptabil luând în considerare datele
trimestriale utilizate în testări.
Cuvinte-cheie: sustenabilitatea politicii fiscale, datorie publică, constrângere
bugetară intertemporală, teste de staţionaritate, model tax smoothing
Coduri JEL: E62, H62, H63
1. Introducere
Sustenabilitatea finanţelor publice a generat numeroase dezbateri, ce au condus şi
la identificarea de diferite metode de testare a acesteia. Importanţa temei rezultă din
prezentarea acesteia în numeroase lucrări de referinţă în care se surprind şi efectele
sustenabilităţii fiscale asupra dezvoltării economice. În acest sens, Gupta, Keen, Clements,
Fletcher, de Mello, şi Mani (2002) au arătat că o dezvoltare sustenabilă poate fi realizată
doar prin creştere economică şi socială şi politici de protecţie a mediului. Pornind de la
această idee, autorii au evidenţiat totodată şi incidenţa politicii fiscale asupra creşterii
economice şi a investiţiilor în capital uman. Corsetti şi Roubini (1991) au demonstrat că
schimbările în politică sau la nivelul variabilelor macroeconomice relevante, precum
creştere, inflaţie, rată a dobânzii, sunt necesare în viitor, atunci când constrângerea bugetară
nu este susţinută şi de testările empirice, Totodată, Moraga şi Vidal (2004) au evidenţiat
impactul sustenabilităţii fiscale asupra creşterii economice, precum şi necesitatea respectării
constrângerii bugetare intertemporale pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung. De
asemenea, şi instituţii precum Fondul Monetar Internaţional (FMI) sau Organizaţia de
Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) s-au axat pe problematica sustenabilităţii
pentru că în anii ’80, mai ales, multe ţări industrializate au înregistrat datorii publice
semnificative, ce au condus la numeroase episoade de ajustări fiscale în scopul limitării
deficitelor bugetare. În plus, ţările membre ale Uniunii Economice şi Monetare, precum
şi noii membri ai Uniunii Europene se confruntă cu probleme legate de constrângerea fiscală
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impusă de Tratatul de la Maastricht. Promovarea de politici fiscale prudente, care să menţină
deficitul bugetar la 3% din GDP şi datoria publică la 60% din GDP, constituie o prioritate
pentru fiecare program de guvernare european.
Ca urmare a importanţei acestei teme, regăsim numeroase articole în care este
analizată sustenabilitatea politicii fiscale. Marea majoritate a studiilor se bazează pe lucrările
lui Hamilton şi Flavin (1986), Wilcox (1989), şi Trehan şi Walsh (1991). Punctul de pornire
în investigarea sustenabilităţii fiscale, îl reprezintă constrângerea bugetară intertemporală şi,
pornind de aici, testările empirice se bazează pe staţionaritatea datoriei publice, pe
cointegrarea între veniturile şi cheltuielile bugetare.
Studiul este structurat pe 5 părţi. În secţiunea a doua este prezentat modelul
sustenabilităţii fiscale bazat pe constrângerea bugetară utilizând variabile reale şi exprimate
ca pondere în PIB. Secţiunea a treia analizează stadiul cunoaşterii. Secţiunea a patra prezintă
metodologia şi seria de date utilizate în testarea sustenabilităţii politicii fiscale în România
prin estimarea funcţiei de reacţie pe baza datelor trimestriale în perioada 1991-2005.
Concluziile studiului se regăsesc în ultima secţiune.
2. Modelul sustenabilităţii fiscale
Definirea sustenabilităţii fiscale este dificil de realizat având în vedere multitudinea
de sensuri. Metaforic vorbind, sustenabilitatea politicii fiscale înseamnă “un bun
management” al resurselor financiare de la nivelul bugetului public. Blanchard (1990) şi
Blanchard, Chouraqui, Hageman şi Sartor (1990) considerau că politica fiscală este
sustenabilă atunci când: (i) datoria publică nu “explodează” sau când guvernele sunt
“forţate” să crească impozitele, să reducă cheltuielile, să monetizeze deficitul bugetar sau să
repudieze datoria publică; (ii) datoria publică, ca pondere în PIB, converge către nivelul său
iniţial. De asemenea, pe baza constrângerii bugetare, Horne (1991) a arătat că politicile
fiscale sunt sustenabile atunci când guvernul va aplica aceleaşi politici pe o perioadă
nedeterminată de timp.
Modelul sustenabilităţii fiscale din studiile anterioare (de exemplu, Blanchard,
1990; Blanchard, Chouraqui, Hageman, and Sartor, 1990; Gramlich, 1990; Horne, 1991;
Buiter, 1995, etc.) prezintă constrângerea bugetară (ecuaţia 1):

B t = G t − R t + B t −1 + i ⋅ B t −1 = G t − R t + (1 + i) ⋅ B t −1

(1)

unde:
Bt = datoria publică reală în momentul t;
Gt = cheltuielile primare în expresie reală (inclusiv transferurile şi cheltuielile de
capital) în momentul t;
Rt = veniturile bugetare reale (inclusiv veniturile nefiscale şi veniturile din
privatizare) în momentul t;
i = rata reală a dobânzii la împrumuturile de stat.
Potrivit ecuaţiei (1), datoria publică, la un moment dat, depinde de deficitul
primar din perioada curentă şi de datoria publică acumulată în trecut, inclusiv dobânzile la
datoria publică.
Luând în consideraţie expectaţiile la momentul t, în ecuaţia (1), constrângerea
bugetară intertemporală (CBI) este exprimată pe baza relaţiei următoare:
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∞

B t = −E t ∑ (1 + i) − (1+ k ) (G t + k − R t + k ) + lim k →∞ E t (1 + i) − (1+ k ) B t + k +1
k =0

(2)

Constrângerea bugetară intertemporală ne arată că stocul de datorie publică este
egal cu valoarea actualizată a deficitului primar şi valoarea limită a datoriei publice în viitor.
Politica fiscală este sustenabilă dacă valoarea discontată a datoriei publice converge către
zero, potrivit ecuaţiei (3):

lim k →∞ E t (1 + i) −(1+ k ) B t + k +1 =0

(3)

Într-o economie în creştere, cu majorări ale cheltuielilor şi a bazei de impozitare,
ecuaţiile (1) şi (2) pot fi exprimate luând în considerare rata reală de creştere a PIB, iar
variabilele scrise cu literă mică, ca pondere în PIB. Ca rezultat, obţinem constrângerea
bugetară (4), ca pondere în PIB:
b t = g t − rt +

1+ i
⋅ b t −1
1+ y

(4)

Şi, considerând expectaţiile în momentul t în ecuaţia (4), CBI devine:
∞ ⎛ 1+ i ⎞
⎟⎟
b t = − E t ∑ ⎜⎜
k =0 ⎝ 1 + y ⎠

−(1+ k )

⎛ 1+ i ⎞
⎟⎟
(g t + k − rt + k ) + lim E t ⎜⎜
k →∞
⎝1+ y ⎠

− (1+ k )

b t + k +1

(5)

Ca urmare, politica fiscală este sustenabilă dacă:
⎛ 1+ i ⎞
⎟⎟
lim E t ⎜⎜
k →∞
⎝ 1+ y ⎠

− (1+ k )

b t + k +1 = 0

(6)

Un punct de pornire în asigurarea sustenabilităţii fiscale îl reprezintă analiza
solvabilităţii guvernului pe baza CBI. Mulţi autori consideră solvabilitatea ca o condiţie
necesară nu şi suficientă pentru sustenabilitatea fiscală (de exemplu, Horne, 1991). Ca
urmare, solvabilitatea înseamnă rambursarea integrală a datoriei publice în viitor, în timp ce
sustenabilitatea presupune că solvabilitatea va fi realizată în condiţiile neschimbării politicii
fiscale (Croce şi Juan-Ramon, 2003).
Teoretic vorbind, CBI reprezintă un criteriu pe baza căruia guvernele pot să aleagă
între diferite politici ale finanţelor publice considerate sustenabile în viitor. Dar, marea
problemă este dată de prognoza cheltuielilor şi veniturilor bugetare sau a ratei reale a
dobânzii la împrumuturile de stat pentru următorii 20-30 de ani şi nu de aplicarea CBI
pentru a testa sustenabilitatea sau pentru a identifica momentele de reajustare a politicii
fiscale curente. Studii, precum Corsetti şi Roubini (1996), Alesina (2000), Kotlikoff şi
Hagist (2005) demonstrează că politicile curente, în marea majoritate a ţărilor OECD, bazate
pe creşterea cheltuielilor bugetare, sunt nesustenabile în viitor. De exemplu, Kotlikoff şi
Hagist (2005) au arătat că cheltuielile bugetare pentru sănătate au crescut în perioada 19702002 mai mult decât PIB, datorită serviciilor medicale diversificate, ceea ce va conduce, în
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perioada următoare, la mari deficite bugetare cu care se vor confrunta majoritatea ţărilor,
inclusiv Statele Unite, Germania şi Japonia. Pe baza acestor studii, guvernele ar trebui să
ajusteze politicile fiscale curente pentru a evita distorsiunile în viitor. Dar, în marea
majoritate a cazurilor, aşa cum Blanchard (1990) şi Horne (1991) au anticipat, CBI poate fi
respectată ex-post prin aplicarea unor măsuri active de ajustare fiscală (creşterea impozitelor
sau reducerea cheltuielilor) sau prin monetizare, repudiere a datoriei. Ca urmare, în
majoritatea studiilor, sustenabilitatea fiscală a fost testată pe baza datelor istorice.
3. Testări empirice privind sustenabilitatea fiscală – stadiul cunoaşterii
Marea majoritate a lucrărilor de specialitate se bazează pe studiile lui Hamilton şi
Flavin (1986), Wilcox (1989), şi Trehan and Walsh (1991). În general, sunt prezentate două
metodologii de testare asustenabilităţii fiscale, respectiv: (i) testul de staţionaritate pentru
datoria publică; (ii) testul de cointegrare pentru a vedea dacă există o relaţie, pe termen lung,
între veniturile şi cheltuielile bugetare.
În acest sens, Corsetti şi Roubini (1991) au analizat CBI la nivelul ţărilor OECD, în
perioada 1960-1989, pe baza testelor de staţionaritate şi au identificat
nesustenabilitatefiscală în Belgia, Olanda, Grecia şi Irlanda, care au înregistrat grade de
îndatorare ridicate. Greiner şi Semmler (1999) au testat sustenabilitatea în Germania,
utilizând date anuale pentru perioada 1955-1994, şi au arătat nerespectarea CBI datorită
deficitelor bugetare mari de după 1989. Afonso (2000), utilizând testul de unit root pentru
datoria publică şi de cointegrare între veniturile şi cheltuielile bugetare, în perioada 19681997, a arătat ca politica fiscală nu este sustenabilă în marea majoritate a ţărilor Uniunii
Europene, exceptând Germania, Austria şi Olanda. Martin (2000) a studia sustenabilitatea
deficitului fiscal în Statelor Unite pe baza CBI în condiţiile unor modificări structurale ale
politicii fiscale şi a utilizat un model de cointegrare. Rezultatul studiului său a fost că SUA a
avut o politică fiscală sustenabilă în perioada 1947-1992, cu trei ajustări fiscale în primul
trimestru din 1975, 1985 şi 1987. Uctum şi Wickens (2000) au aplicat testul clasic de
staţionaritate pentru datoria publică şi au obţinut că politica fiscală nu este sustenabilă în
Olanda şi Danemarca. Cunado, Gil Alana şi Perez de Gracia (2002) au arătat că politica
fiscală este sustenabilă în SUA, în condiţiile în care veniturile şi cheltuielile bugetare au fost
cointegrate cu un ordin cuprins între 0 şi 1, ceea ce demonstrează că sustenabilitatea a fost
realizată pe baza unor uşoare ajustări pe termen lung. Chortareas, Kapetanos şi Merih (2003)
au analizat sustenabilitatea politicii fiscale pentru ţările din America Latină pe baza testelor
de staţionaritate a datoriei publice, dar prin acceptarea unui proces neliniar pentru a exprima
corect ajustările în procesul de echilibru şi nu pentru a subestima sustenabilitatea datoriei
publice. Bazat pe aceeaşi metodologie, Ricciuti (2003) a identificat sustenabilitatea politicii
fiscale în Italia, în perioada 1861-1998, datorită faptului că veniturile şi cheltuielile bugetare
aveau un trend neliniar şi a relaţiei de echilibru pe termen lung. Jha şi Anurag (2004) au
evidenţiat, că acceptând modificările structurale în testul unit root, politica fiscală, în cazul
Indiei, este sustenabilă în ciuda studiilor anterioare. Marinheiro (2005), utilizând testele de
unit root şi cointegrare, a identificat sustenabilitatea fiscală în Portugalia, în perioada 19032003, cu toate că pentru 1975-2002 gradele mari de îndatorare nu au condus la respectarea
CBI. Kirchgaessner şi Prohl (2006) au aplicat tot testele clasice luând în considerare
perioada 1900-2002, în care au ţinut cont de al doilea război mondial, şi au obţinut că
politica fiscală în Elveţia este sustenabilă. Uctum, Thurston şi Uctum (2006), testând
sustenabilitatea pentru ţările din G7 şi unele ţări din America Latină, în perioada 1970-2002,
au arătat că testele de staţionaritate sunt sensibile la modificările structurale şi, deci,
rezultatele pot fi înşelătoare.
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De asemenea, în numeroase studii s-au exprimat aceste temeri faţă de relevanţa
simplelor teste clasice (de exemplu Bohn 1998; 2005; 2006). În lucrarea sa din 1998, Bohn
susţinea că este foarte dificil să respingi ipoteza de unit root pentru datoria publică reală sau
ca pondere în PIB. Pe baza acestei metodologii, Greiner, Koeller şi Semmler (2005) au
reconsiderat afirmaţiile din studiul lui Greiner şi Semmler (1999) şi au arătat că surplusul
primar reacţionează pozitiv la rate mari ale datoriei publice, ceea ce este o dovadă de
sustenabilitate. În plus, Bohn (2006) a arătat că CBI poate fi respectată chiar dacă veniturile
şi cheltuielile bugetare nu sunt cointegrate sau dacă deficitul primar nu este staţionar. De
asemenea, Cuddington (1997) a evidenţiat că testele de unit root şi de cointegrare trebuie să
fie aplicate unor serii lungi de date, care, în cazul ţărilor în curs de dezvoltare, nu sunt
disponibile sau sunt influenţate de modificări structurale.
Ca urmare, au fost dezvoltate şi modalităţi alternative de investigare a
sustenabilităţii fiscale, precum “accounting approach” (Cuddington, 1997), ce ia în
considerare posibilitatea calculării unor indicatori de sustenabilitate. În acest sens,
Blanchard (1990) a propus un set de trei indicatori pentru diferite orizonturi de timp, pe baza
expectaţiilor pe termen mediu şi lung. În studiul lor din 1990, Blanchard, Chouraqui,
Hagemann şi Sartor au calculat aceşti trei indicatori pentru ţările OECD, pe baza datelor din
perioada 1983-1989, şi au identificat multe episoade de ajustare fiscală la majoritatea ţărilor
analizate. De asemenea, autorii au evidenţiat că politicile fiscale trebuie să fie orientate spre
viitor şi trebuie să ia în considerare diferitele categorii de cheltuieli care ar putea fi
nesustenabile în viitor (de exemplu cheltuielile sociale). Indicatori similari au fost propuşi şi
de Blanchard, Chalk şi Hemming (2000), care au considerat că, în cazul ţărilor cu datorii
excesive, indicatorii trebuie analizaţi cu prudenţă. Croce şi Juan-Ramon (2003) au investigat
sustenabilitatea pentru 12 ţări dezvoltate şi în curs de dezvoltare utilizând un indicator
calculat pe baza legii datoriei publice. Autorii au grupat ţările în trei categorii în funcţie de
gradul de sustenabilitate. Alvarado, Izquierdo şi Panizza (2004) au considerat că indicatorii
de sustenabilitate propuşi în studiile anterioare aveau unele scăpări privind rata de creştere a
PIB, rata dobânzii şi gap-ul soldului primar. De multe ori, autorii au utilizat astfel de
indicatori fără să ţină cont de factorii ce caracterizau marea majoritate a ţărilor emergente
sau în curs de dezvoltare. Recent, Polito şi Wickens (2005) au propus un index al
sustenabilităţii exprimat ca rată a valorii actualizate a datoriei aşa cum rezulta dintr-un
model VAR.
4. Testarea sustenabilităţii politicii fiscale din România prin estimarea unei
funcţii de reacţie
Luând în considerare dificultăţile ce pot fi întâmplinate în testarea sustenabilităţii
politicii fiscale din Romanian, pe baza CBI, am investigat această problematică prin
estimarea unei funcţii de reacţie. Această metodologie este des utilizată atunci când testele
clasice nu sunt concludente.
Funcţia de reacţie poate fi estimată prin exprimarea soldului primar în funcţie de
datoria publică şi de alte variabile de control (ecuaţia 7):
pt = α + β ⋅ bt + δ ⋅ Zt + ε t
(7)

unde:
pt = soldul primar (surplus/deficit) ca pondere în PIB în momentul t;
bt = datoria publică ca pondere în PIB în momentul t;
Zt = variabile de control în momentul t.
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Marea majoritate a studiilor ce analizează sustenabilitatea fiscală pe baza funcţiei de
reacţie se bazează pe lucrarea lui Barro (1979), ceea ce implică faptul că Zt poate fi chiar ciclurile
economice (YVAR) şi cheltuielile bugetare temporare (GVAR), precum şi alte variabile. În acest
sens, Bohn (2005) a utilizat pătratul datoriei şi trendul pentru a îmbunătăţi modelul exprimat prin
ecuaţia de mai sus. De Mello (2005) a estimat ecuaţia (7) prin utilizarea lag-urilor pentru sold
primar, datorie şi inflaţie, folosind totodată şi variabile instituţionale ce exprimau impactul
diferitelor acte ale legilor din domeniul fiscal. Greiner, Koeller şi Semmler (2005), au utilizat, în
plus faţă de YVAR, şi rata surplusului social, rata dobânzii pe termen lung, lag-ul pentru gradul de
îndatorare. Kirchgaessner şi Prohl (2006) au adăugat la modelul principal, inflaţia aşteptată şi
fluctuaţiile temporare ale cheltuielilor militare.
În cazul României, am estimat ecuaţia (7), pe baza datelor trimestriale pentru
variabile exprimate ca ponderi în PIB, în perioada 1991-2005. Se recomandă utilizarea
ponderilor în PIB pentru serii mari de date întrucât acestea reflectă capacitatea economiei de
a suporta povara datoriei. Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Funcţia de reacţie fiscală
Variabila dependentă: surplusul primar*
Variabile independente*
Modelul
58 obs.
Datorie (-1)
-0.37 [-2.50] (0.01)
YVAR
0.18 [2.18] (0.03)
Primar (-1)
0.52 [5.78] (0.00)
Constantă
38.19 [3.20] (0.00)
R-squared
0.38
F-stat
11.06 (0.00)
Breusch-Godfrey Serial Correlation 0.34 (0.20)
Test (F-stat) 1 lag
ARCH LM Test (F-stat) 1 lag
0.27 (0.60)
Jarque-Bera
3.20 (0.20)
Sursa: datele sunt de la Institutul Naţional de Statistică şi de la Comisia
Europeană (ponderea datoriei publice în PIB)
YVAR a fost estimat pe baza filtrului Hodrick-Prescot filter pentru PIB trimestrial
în preţurile din 1990 şi calculat ca raport între PIB potenţial şi PIB efectiv.
p-value în ( ) şi t-statistic în [ ]
Phillips-Perron unit root test : Datorie -3.46 YVAR -6.79 Primar -6.06
Valoarea critică pentru PP: -3.54 (1%) -2.91 (5%) -2.59 (10%)
*
Soldul primar este exprimat ca rată între cheltuieli primare şi venituri bugetare.
**
Am luat în considerare mai multe variabile explicative, precum inflaţie, consum
guvernamental, consum final, alegeri, a căror influenţă nu a fost statistic
semnificativă sau datoria publică nu ar mai fi reprezentat un fator determinant al
soldului primar.

În conformitate cu rezultatele prezentate în tabelul de mai sus, se poate evidenţia
faptul că politica fiscală reacţionează la şocurile datoriei publice. Estimările noastre
corespund celor din lucrările de specialitate. De exemplu, de Mello (2005) şi Kirchgaessner
şi Prohl (2006) au identificat o relaţie pozitivă între îndatorare şi sold primar. În cazul
României, creşterea datoriei publice cu 1 punct procentual conduce la descreşterea ratei
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soldului curent cu 0.37 puncte procentuale ca rezultat al reducerii cheltuielilor primare sau
al creşterii veniturilor, ceea ce înseamnă că o creştere a stocului de datorie publică generează
majorarea surplusului primar sau descreşterea deficitului primar. De exemplu, pe baza
datelor, rata soldului primar de 90% este echivalentă cu un surplus primar de 3.13% din
PIB. Reducerea datoriei publice cu 1 punct procentual determină creşterea ratei soldului
primar cu 90.37% corespunzător unui surplus primar de 3.14%, adică un surplus primar de
0.01 puncte procentuale. În consecinţă, mărimea reacţiei este relativ mică, ceea ce ne arată
că un şoc al datoriei publice de 1 punct procentual se reflectă în creşterea sau reducerea
surplusului sau deficitului primar cu 0.01 puncte procentuale. Luând în considerare faptul că
am utilizat date trimestriale, putem afirma că reacţia poate fi acceptată.
În plus, trebuie să ne referim şi la lag-ul utilizat, ce ne arată că politica fiscală nu
reacţionează imediat la şocul datoriei publice, ci cu o întârziere de un trimestru. În general,
teoria ne arată că răspunsul soldului primar la un stoc mare ale datoriei publice trebuie să fie
imediat. Autori, precum Greiner, Koeller şi Semmler (2005) susţin că este posibil să se
înregistreze în realitate această întârziere în reacţia politicii fiscale datorită plăţilor de
dobânzi la datoria publică. În cazul României, considerăm că întârzierea de 1 trimestru este
acceptabilă.
Pe baza estimărilor prezentate mai sus, politica fiscală din România reacţionează la
stocuri mari ale datoriei publice chiar dacă este o reacţie întârziată sau de mică amploare. Ca
urmare, putem considera că politica fiscală are o sustenabilitate redusă. Această concluzie se
bazează pe faptul că atunci când considerăm şi alte variabile în modelul nostru, datoria
publică nu mai este semnificativă statistic, ceea ce înseamnă că soldul primar reacţionează la
alţi factori decât datoria.
7. Concluzii
Problematica sustenabilităţii fiscale a generat numeroase dezbateri. Preocuparea
continuă pentru acest subiect este generată de faptul că politica finanţelor publice consideră
sustenabilitatea fiscală ca obiectiv principal. Numeroşi autori au studiat această temă pe
exemplul mai multor ţări, utilizând metode diferite de testare (teste de unit root, test de
cointegrare, indicatori de sustenabilitate, funcţii de reacţie fiscală). Marea majoritate a
studiilor se bazează pe constrângerea bugetară intertemporală, ce nu poate fi valabilă atunci
când se înregistrează rate negative de creştere economică şi rate negative reale ale dobânzii
la datoria publică cum este şi cazul României. În Romania, politica fiscală ar trebui să fie
sustenabilă în condiţiile în care în perioada 1990-2005 s-au înregistrat rate negative ale
dobânzii reale şi ale creşterii economice. Analizând dificultăţile cu care ne confruntăm când
aplicăm testările pe baza constrângerii bugetare, am ajuns la concluzia că politica fiscală în
România nu a fost sustenabilă, iar ipoteza că valoarea discontată a datoriei trebuie să fie
zero s-a dovedit a fi falsă. De cele mai multe ori, utilizarea testelor clasice, în aceste cazuri,
a condus la rezultate contradictorii. Ca urmare, am testat sustenabilitatea fiscală în România
prin estimarea funcţiei de reacţie pe baza datelor trimestriale, în perioada 1991-2005.
Utilizând rata datoriei din t-1, ca variabilă explicativă, am obţinut că politica fiscală nu
reacţionează instantaneu la şocurile datoriei publice ci cu o întârziere de 1sau 2 trimestre,
fapt ce poate fi justificat prin datele trimestriale folosite în testare. Rezultatele estimării
noastre ne arată ca politica fiscală în România este slab sustenabilă.
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