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Cuvânt-înainte 

 
Analiza evoluţiei economiei româneşti în etapa postaderare  la Uniunea 

Europeană reprezintă o puternică provocare nu numai pentru mediul ştiinţific. 
Constrângerilor interne în fundamentarea şi implementarea politicilor macroeconomice li 
se vor adăuga restricţiile impuse de Uniunea Europeană. Este evident că numai o 
capacitate ridicată a autorităţilor monetare şi fiscale de a se descurca printre dilemele 
convergenţă nominală-convergenţă reală, deficit bugetar mic-investiţii masive pentru 
modernizare şi aprecierea leului versus creşterea competitivităţii exporturilor poate asigura 
succesul primului an de postaderare al României la UE. 

Simpozionul „Integrarea României în Uniunea Europeană: oportunităţi şi 
provocări”, organizat de Asociaţia Generală a Economiştilor din România în luna aprilie a 
anului curent, a reprezentat o radiografie obiectivă a evoluţiei macroeconomice a 
României, căutând să aducă soluţii privind rezolvarea trade-off-ului dintre convergenţa 
nominală şi convergenţa reală. 

În Volumul I al lucrărilor simpozionului aţi putut găsi răspunsuri raţionale la 
posibilitatea alcătuirii unui mix coerent de politici economice, în vederea atingerii 
convergenţei nominale. Volumul de faţă (volumul II) se doreşte a reprezenta fundamentul 
unui submodel românesc ca parte a modelului european, căutându-se ralierea la practicile 
de bună guvernare la nivel european, proces dificil de realizat în condiţiile existenţei 
fenomenului de „legare a mâinilor autorităţilor” decidente de politici macroeconomice din 
ţările membre (tye hands). Amplul proces de ancorare a reformelor economice la „cele mai 
bune practici la nivel european” va reprezenta un test pentru capacitatea autorităţilor 
române de a participa la procesele de elaborare şi coordonare a politicilor economice în 
Uniunea Europeană. 

Dacă România va reuşi să armonizeze procesele de adaptare la guvernanţa 
europeană cu nevoia de modernizare a economiei româneşti şi să împace respectarea 
criteriilor de convergenţă nominală cu cele de convergenţă reală, atunci economia noastră 
va fi un beneficiar net al aderării la Uniunea Europeană, chiar într-un termen scurt (doi sau 
trei ani). Dacă autorităţile române nu reuşesc să armonizeze aceste procese, ţara noastră va 
intra în rândul ţărilor care într-o perioadă de 10-12 ani după aderarea la Uniunea 
Europeană au resimţit doar costurile nete ale aderării (vezi cazul Irlandei, Portugaliei, 
Spaniei, dar, mai ales, al Greciei). 
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Rezumat. Politicile economice exercită un rol semnificativ în realizarea 

obiectivelor guvernanţei europene. În Uniunea Europeană mecanismele de elaborare şi de 
punere în aplicare a politicilor economice sunt condiţionate de factori multipli. În această 
lucrare sunt examinate aspectele definitorii ale realizării guvernanţei monetare şi fiscale şi 
contribuţia lor la realizarea obiectivelor strategice ale UE. 
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Reformarea guvernării europene 
 
Extinderea şi adâncirea integrării europene amplifică importanţa mecanismelor şi 

instrumentelor de fundamentare, elaborare şi punere în aplicare a politicilor, identificării 
particularităţilor procesului decizional la nivel comunitar, precum şi a însuşirii practicilor şi 
uzanţelor europene. 

Procesul european de elaborare a politicilor, aflat sub impactul etapelor parcurse de 
integrare, este modelat de reguli şi proceduri care au evaluat cu modificări şi extinderi 
succesive. 

Schimbările considerabile care domină evoluţia politicilor europene sunt 
determinate de procesul de extindere şi eterogenitatea Uniunii Europene. Ţările membre 
înregistrează ritmuri de creştere diferite. Există importante diferenţe instituţionale în ceea ce 
priveşte pieţele muncii, deosebiri de structură a pieţelor bancare şi financiare, sisteme fiscale 
cu elemente specifice, o mare diversitate de contexte naţionale de reglementare ş.a.m.d. 

Dinamica integrării europene s-a realizat în jurul politicilor ale căror obiective şi 
instrumente de promovare au evaluat în strânsă concordanţă cu etapele acestui proces. 

Caracteristicile actuale ale politicilor comunitare decurg atât din noul context oferit 
de zona euro, cât şi din necesitatea depăşirii crizei instituţionale actuale şi a realizării 
coeziunii şi convergenţei europene. O viziune de ansamblu asupra mecanismelor de 
concepere şi punere în aplicare presupune reflectarea fundamentelor juridico-instituţionale şi 
teoretico-ideologice, a actorilor şi proceselor dominante, precum şi a factorilor care imprimă 
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caracteristici distincte în comparaţie cu procesele similare desfăşurate la nivel naţional. Este 
vorba, în primul rând, de o mare complexitate de tratate, instituţii şi instrumente juridice şi 
financiare pe baza cărora sunt concepute politicile europene. 

Procesul de elaborare a politicilor UE se bazează pe experienţa ţărilor vest-
europene cu economie de piaţă şi regimuri politice liberal-democratice, dar care nu aparţin 
în totalitate unui model politic şi economic determinat. 

Instituţiile politice sunt cele care stabilesc regulile privind elaborarea politicilor. În 
majoritatea cazurilor, politica a jucat un rol mai important decât economia în prefigurarea 
politicilor europene (Tsoukalis, 2005, p. 118). 

Pentru mai buna înţelegere a acestui proces sunt utilizate instrumentele teoretice ale 
politicilor comparate, precum şi modele formale şi informale preluate din teoria alegerii 
raţionale. Conceperea şi formularea politicilor comunitare sunt dominate nu numai de 
tradiţii teoretice, dar şi de anumite teze care pot fi privite ca ideologii mai degrabă decât 
teorii în sens ştiinţific. Astfel, politicilor de gestiune macroeconomică de tip keynesist le-au 
succedat politici care au creat premisele unei tendinţe de uniformitate a practicii economice 
instituite prin revoluţia neoliberală (Stubbs, Underhill, 2006, p. 81). 

Problemă intens dezbătută, elaborarea politicilor europene reflectă o complexă 
diviziune a puterii şi responsabilităţilor. Statele membre ale UE transferă puteri 
organismelor supranaţionale pentru a diminua costurile de tranzacţie specifice elaborării 
politicilor şi pentru a asigura participarea lor credibilă la anumite acorduri internaţionale. Cu 
toate acestea, actorii naţionali exercită un rol influent în toate etapele procesului de elaborare 
a politicilor europene. Legislativele naţionale sunt instituţiile cele mai afectate de apariţia 
unei puternice dimensiuni europene de elaborare a politicilor. Aceasta face necesară 
cunoaşterea adecvată atât a contextului instituţional naţional, cât şi a instituţiilor de la 
nivelul UE, pentru a putea aprofunda ansamblul procesului de elaborare a politicilor 
europene (Wallace, Wallace, Pollack, 2005, p. 7). 

Din perspectiva nivelului la care se exercită autoritatea, există competenţă 
exclusivă sau comunitară, cu referire la sarcinile şi deciziile alocate Uniunii, competenţă 
partajată, al cărei conţinut este reprezentat de sarcinile pentru care responsabilitatea este 
împărţită între UE şi guvernele naţionale, şi competenţă naţională. 

Fluxul politicilor europene are loc într-un context mai larg oferit de activitatea 
internaţională a UE, care reprezintă un paradox în economia politică globală. În timp ce 
procesul de integrare la nivel global este cercetat de autorii politicilor din arena naţională şi 
internaţională, Uniunea exprimă o integrare regională puternică, instituţionalizată, 
deopotrivă în sfera economică şi politică. 

Pentru activitatea internaţională a UE pot fi identificate două fenomene. În primul 
rând, procesul de „externalizare”, prin care afacerile interne ale Uniunii sunt conexate cu 
economia globală. În al doilea rând, procesul de „internalizare”, prin care evoluţiile interne 
şi actorii mondiali pot deveni parte a evoluţiilor specifice U.E. Caracterul deschis al 
procesului de elaborare a politicilor asigură intervenţia în cadrul său a aşa-numiţilor 
„insiders”(guvernele membre UE, lobiştii) şi „outsiders” (guverne multinaţionale, alte 
organizaţii internaţionale). 

Procesele de elaborare a politicilor s-au schimbat în timp în funcţie de evoluţia 
obiectivelor şi instrumentelor de realizare a integrării. Prin transferarea responsabilităţii 
reglării pieţei unice la nivel european s-au dezvoltat continuu politicile comune (politica 
agricolă, politica comercială şi politica în domeniul transporturilor, prevăzute în Tratatul de 
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la Roma), precum şi politicile în domeniul comerţului exterior şi al concurenţei, politica 
dezvoltării regionale ş.a.m.d. 

Integrarea graduală care a caracterizat evoluţia UE a generat tendinţa de tratare 
segmentară a politicilor, pe categorii de obiective şi instrumente. O asemenea abordare poate 
avea consecinţe asupra capacităţii de a garanta coeziunea acţiunii comunitare. 

Complexitatea politicilor şi legăturilor cu politicile naţionale corespondente 
descurajează, într-adevăr, tendinţa unei prezentări de ansamblu. În acelaşi timp, este 
necesară surmontarea dificultăţilor antrenate de studiul separat, ocultând astfel modul în care 
politicile sunt legate între ele sau considerând că aceeaşi schemă de analiză poate fi 
transpusă de la o politică la alta, deşi sunt supuse unor logici diferite. Astfel, sunt puse în 
evidenţă riscurile abordărilor generalizatoare sau ale concentrării exclusive pe o anumită 
categorie de politici. Perspective noi de înţelegere a conceperii şi elaborării politicilor 
europene sunt oferite de gruparea lor după anumite criterii. Sub acest aspect, pot fi deosebite 
politici care au ca obiectiv crearea de piaţă (market-making), ca, de exemplu, politica de 
concurenţă, de cele care vizează corijarea eşecurilor pieţei (market-correcting), precum 
politica de protecţie a mediului, politica de protecţie a consumatorilor ş.a.m.d. 

O altă distincţie se referă la politicile pentru care statele membre transferă la scară 
europeană, total sau parţial, competenţele şi politici pentru care instituţiile europene au doar 
un rol de coordonare. Există, aşadar, procese fondate pe integrare şi supranaţionalitate şi 
cele realizate pe baza cooperării interguvernamentale. 

O limitare importantă a competenţelor Uniunii rezultă din introducerea principiului 
subsidiarităţii. Acest principiu nu se aplică în domeniile în care Uniunea dispune de 
competenţe exclusive, dar funcţionează în cazurile în care competenţa este partajată cu 
statele membre. Conform acestui principiu, Uniunea nu poate interveni decât în măsura în 
care obiectivele urmărite pot fi mai bine atinse la nivel comunitar. Principiul 
proporţionalităţii este complementar celui al subsidiarităţii şi dispune că „acţiunea 
Comunităţii nu trebuie să exceadă ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor 
Tratatului”. 

Din perspectiva utilizării legislaţiei şi a bugetului, se pot distinge politici reglatoare, 
care urmăresc protecţia, controlul pieţei şi activitatea actorilor bazată pe legislaţia care 
stabileşte reguli şi mijloace de control, precum şi politici distributive sau redistributive, bazate, 
în principal, pe utilizarea creditelor publice (d’Arcy, 2003, pp. 43-44). În comparaţie cu nivelul 
comunitar, importanţa şi ponderea celor două categorii de politici la nivel european, politicile 
distributive şi redistributive au un caracter limitat, fiind reprezentate, cu deosebire, de politica 
agricolă comună şi politica de dezvoltare regională. În statele membre, partea din venitul 
naţional repartizată sub forma de impozite şi alte contribuţii obligatorii este semnificativ 
superioară celei înregistrate în cadrul Uniunii. Dacă la nivel naţional sunt promovate politici 
distributive şi redistributive de amploare, la nivel comunitar prevalează politicile reglatoare. 

Din analiza literaturii academice şi a practicii consacrate, rezultă conturarea mai 
multor variante ale procesului european de elaborare a politicilor: metoda comunitară 
tradiţională; metoda de reglementare a UE; modalitatea distributivă a UE; coordonarea 
politicilor; transguvernamentalismul intensiv (Wallace, Wallace, Pollack, 2005, pp. 74-75). 

Diversificarea în continuă creştere a „modalităţilor de elaborare a politicilor” se 
datorează controverselor asupra competenţelor de transferat la nivelul UE, precum şi gamei 
largi de politici europene. 
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În scopul unei participări cât mai ample la elaborarea deciziilor, al adaptării 
politicilor la cerinţele unei agende în schimbare şi al asigurării unui echilibru de 
responsabilitate între autorităţile europene şi cele naţionale, a fost adoptată Cartea albă, 
intitulată „Guvernare europeană”. 

Noţiunea de „guvernare” desemnează regulile, procesele şi componentele care 
influenţează exercitarea puterii la nivel european, în special din punct de vedere al 
deschiderii, participării, responsabilităţii, al eficacităţii şi coerenţei. Guvernarea economică 
se referă la combinarea în proporţii optime între stat şi piaţă, între interesele publice şi 
private, ca şi între compromisurile dintre eficienţa economică, stabilitate şi echitate 
(Tsoukalis, 2005, p. 116). 

Reforma guvernării europene constituie un obiectiv strategic al Uniunii, a cărui 
realizare este condiţionată de măsuri şi schimbări ample şi complexe. Ţinta o constituie 
lărgirea procesului de elaborare a politicilor, având în vedere că se caracterizează printr-o 
participare şi responsabilitate sporite, o mai bună utilizare a puterii, care trebuie să asigure o 
mai bună combinare a diverselor instrumente de politici publice ca legislaţia, dialogul social, 
finanţarea structurală şi programele de acţiune. 

În esenţă, Cartea albă propune o nouă perspectivă a elaborării politicilor, prin 
elaborarea interactivă a acestora, crearea unei culturi a consultării, prin adoptarea unui cod 
de conduită care fixează norme minimale, stabilirea unor acorduri de parteneriat, 
combinarea diverselor instrumente de politici publice în scopul de a atinge obiectivele 
stabilite. 

Pentru a surprinde caracteristicile procesului de reformare a guvernării europene şi 
complexitatea măsurilor propuse, se consideră ca legitimă utilizarea noţiunii de 
„guvernanţă”. În acest fel pot fi surprinse, de asemenea, aranjamentele instituţionale şi 
procesele asociate lor.  

Asigurarea ameliorării calităţii şi eficacităţii  politicilor presupune promovarea 
principiilor unei bune guvernări: deschidere, participare, responsabilitate, eficacitate şi 
coerenţă. Aplicarea acestor principii conduce la întărirea principiilor proporţionalităţii şi 
subsidiarităţii. De la conceperea politicilor până la punerea lor în practică, alegerea nivelului 
de intervenţie (comunitar sau local) şi a instrumentelor trebuie să fie proporţională cu 
obiectivele vizate. Schimbările propuse vizează câteva domenii esenţiale: mijloacele de 
întărire a participării la elaborarea şi punerea în practică a politicilor UE; ameliorarea 
calităţii şi aplicării politicilor comunitare; accentuarea legăturii dintre guvernarea europeană 
şi rolul Uniunii în lume; perfecţionarea activităţii instituţiilor. 

Elaborarea eficace a politicilor reclamă şi utilizarea unor instrumente adecvate de 
politici publice. „Metoda deschisă de coordonare” oferă un mijloc de a încuraja cooperarea, 
schimbul de bune practici şi convenirea de obiective şi orientări comune pentru statele 
membre, uneori cu sprijinul planurilor de acţiune naţionale, precum cele privind ocuparea, 
lupta împotriva excluderii sociale ş.a.m.d. Această metodă trebuie să completeze şi să nu 
excludă acţiunea comunitară. 

Un alt instrument introdus în urma procesului de la Lisabona îl constituie 
„abordarea integrată” a politicilor, prin care devine posibilă combinarea mai multor politici 
în strategii tot mai complexe. 

Preocupările privind recentrarea politicilor şi instituţiilor europene presupun, în 
cadrul unei viziuni globale de evoluţie a UE, identificarea mai clară a obiectivelor pe termen 
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lung, ajustarea responsabilităţilor instituţiilor, precum şi implicarea mai eficace a actorilor 
naţionali în elaborarea, aplicarea şi controlul regulilor şi programelor comunitare. 

Realităţile actuale pun în evidenţă existenţa în cadrul UE a unui sistem de 
„guvernanţă fără guvern”, fondat pe o guvernare cu mai multe niveluri, în care fiecare actor 
cooperează conform competenţelor sale. Într-un asemenea sistem, problema este de a stabili 
reguli clare de executare a partajului – şi nu separare – a competenţelor, care să asigure o 
mai bună susţinere a intereselor cetăţenilor şi statelor membre. 

 
Guvernanţă monetară şi fiscală 
 
Adâncirea guvernării economice europene contribuie în mod decisiv la realizarea 

obiectivului strategic al Uniunii în perioada următoare. Realizarea principiilor bunei guvernări 
trebuie însoţită de creştere economică, competitivitate, ocuparea forţei de muncă, dezvoltare 
durabilă, politică de coeziune. Dilemele şi contradicţiile guvernării economice europene sunt 
puse în evidenţă şi din  analiza mecanismelor de elaborare şi de punere în funcţiune a 
principalelor categorii de politici economice. De altfel, integrarea europeană a demarat cu 
instrumente economice, iar politicile economice român, în continuare, coloana sa vertebrală. 

Crearea UEM a contribuit la apariţia unui nou context pentru politicile economice 
în zona euro. Totodată, proiectul integrării europene, parte a procesului de globalizare 
neoliberală, va depinde de evoluţiile geopolitice şi geoeconomice din sistemul global. 
Anterior constituirii uniunii monetare, factorii decizionali naţionali se implicau intens în 
politica monetară prin modalitatea „transguvernamentalismului intensiv” de elaborare a 
politicilor. 

Uniunea Europeană a păşit în secolul al XXI-lea cu o inflaţie redusă datorită unei 
schimbări semnificative în preferinţele autorităţilor politicilor economice. Interesul sporit 
pentru stabilitatea monetară, în comparaţie cu creşterea economică, s-a concretizat în 
transferarea autorităţii în materie de politică monetară către Banca Centrală Europeană 
(BCE), în timp ce alte elemente cheie ale uniunii economice, în special politica fiscală, 
rămân sub controlul autorităţilor naţionale. Se constituie, astfel, un sistem parţial de 
guvernanţă economică, definit în literatura de specialitate „guvernanţă multistratificată”, cu 
reţele de elaborare a politicilor (Wallace, Wallace, Pollack, 2005, pp. 36-38). 

În aceste condiţii, una dintre problemele majore o constituie identificarea funcţiilor 
publice economice transferate la nivelul Uniunii Europene şi a celor care urmează să rămână 
la nivelul statelor membre.  

Deşi se manifestă tendinţa de europenizare, totală sau parţială, a unor politici 
economice, procese semnificative ale politicilor macroeconomice rămân în sfera naţională 
de decizie: supravegherea sistemului bancar, responsabilităţi legate de impozitare şi 
cheltuieli publice ş.a.m.d. 

Pierderea de autonomie în domeniul politicilor economice nu trebuie să conducă la 
contestarea statelor naţionale ca actori importanţi ai procesului de elaborare a politicilor în 
UE. Prin caracteristicile sale, UE reprezintă un sistem mixt de participare, reglare şi acţiune, 
care trebuie studiat în contextul modificării ordinii globale. 

Interdependenţele economice arată că politicile economice adoptate într-un context 
naţional, în special cu ţările dezvoltate, exercită o influenţă puternică asupra celorlalte 
economii, în special prin intermediul ratelor dobânzii, cursului de schimb sau ratelor 
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inflaţiei. Politicile naţionale au consecinţe internaţionale, după cum activitatea internaţională 
a firmelor are consecinţe naţionale (Nayyar, 2002, p. 11). 

Managementul economic global trebuie realizat în condiţii de suveranitate politică 
şi interdependenţă economică, ceea ce face mai dificilă coordonarea politicilor faţă de 
perioada anterioară, când se concentra pe cursul de schimb şi balanţa de plăţi. Actualmente, 
activitatea de coordonare activă se află sub influenţa consensului în favoarea stabilităţii 
preţurilor, ca singura ţintă a politicii monetare, şi independenţa băncilor centrale faţă de 
autorităţile politice.  

În context internaţional, UE reprezintă un sistem de guvernare regională, ca parte a 
unui proces în formare la guvernare economică şi politică. 

 
Politicile economice în zona euro 
 
Prin crearea UEM, funcţiei de stabilizare i se conferă o puternică dimensiune 

europeană. Pe lângă prezervarea stabilităţii macroeconomice, stimularea creşterii şi a 
gradului de ocupare a forţei de muncă, politicile macroeconomice trebuie să asigure tranziţia 
către o economie a cunoaşterii, care implică un rol schimbat pentru politice structurale. Din 
anii ’80, reglementarea a devenit paradigma dominantă, în cadrul căreia un rol important îl 
exercită experienţa acumulată în timp, sub forma acquis-ului comunitar. Uniunea monetară 
implică renunţarea la politica monetară ca instrument de stabilizare macroeconomică. În 
cadrul său, cooperarea monetară este instituţionalizată şi se aplică principiul „o singură 
monedă, o singură politică monetară”. Uniunea monetară devine cel mai atractiv regim 
monetar, în comparaţie cu autorităţile monetare independente, dacă şocurile care afectează 
ţările membre sunt simetrice. Când şocurile sunt asimetrice, acest avantaj al uniunii 
monetare dispare (De Grauwe, 2005, p. 23). 

Există numeroase controverse în legătură cu aprecierea naturii uniunii monetare. 
După unele aprecieri, patru elemente sunt definitorii: centralizarea politicii monetare, 
centralizarea politicii ratei de schimb, stabilitatea preţurilor şi independenţa BCE (Pelkmans, 
2006, p. 401). 

Trecerea de la un regim monetar naţional la unul european a condus la separarea 
politicii monetare de autorităţile politice. BCE este independentă şi din punct de vedere 
financiar, are buget propriu, separat de bugetul UE. BCE poate fi considerată ca un prim 
element realmente federal al integrării europene. Datorită naturii foarte tehnice a politicii 
monetare, devine mai puţin posibilă participarea unui număr extins de actori la stabilirea 
obiectivelor şi instrumentelor de promovare. Delegarea gestiunii politicii monetare unei 
autorităţi independente pune, într-un sistem democratic, problema responsabilităţii BCE. 
Independenţa trebuie, prin urmare, acompaniată de proceduri de supraveghere care să 
permită exercitarea controlului. În esenţă, răspunderea democratică se exercită prin raportare 
şi transparenţă. Centralizarea politicii monetare la nivel european are implicaţii importante 
pentru politica fiscală naţională. 

Trebuie remarcată lipsa unei instituţii fiscale „federale” de dirijare a politicilor 
fiscale, care rămân în responsabilitate naţională. Altfel spus, conţinutul şi forma politicilor 
fiscale rămân o prerogativă naţională. 

Uniunea monetară a fost creată în ciuda faptului că nu există un buget european 
semnificativ. Aceasta ridică problema modului în care politicile fiscale naţionale vor fi 
conduse în uniunea monetară. În această privinţă, s-au constituit două orientări. Prima 
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sugerează că autorităţile fiscale naţionale dispun de o suficientă flexibilitate şi autonomie. A 
doua, susţine că, într-o uniune monetară, conducerea politicilor fiscale trebuie disciplinată 
prin reguli explicite privind ponderea deficitelor bugetare naţionale. 

Pentru a surprinde gradul de descentralizare al politicii  fiscale, este necesară 
separarea a două aspecte: unul structural, microeconomic şi altul macroeconomic, referitor 
la posibilitatea utilizării politicii fiscale ca instrument anticiclic (aceasta reprezintă 
componenta de stabilizare a politicii fiscale). 

Într-o uniune monetară, politica fiscală reprezintă singurul instrument 
macroeconomic disponibil. În practică, politica fiscală este mai dificil de activat şi mai puţin 
fiabilă în comparaţie cu politica monetară. De asemenea, acţiunile fiscale ale unei ţări pot 
avea un impact extern prin diferite canale: venituri şi cheltuieli, inflaţie, costuri de credite 
ş.a.m.d. Aceste efecte reprezintă externalităţi şi semnifică faptul că acţiunile de politică 
fiscală trebuie coordonate, deşi politica fiscală rămâne o prerogativă naţională. Pactul de 
stabilitate bugetară a stabilit regulile destinate să coordoneze gestiunea bugetară. Instituirea 
unui regim strict politicii bugetare naţionale prin Pactul de Stabilitate şi Creştere (PSC) are 
menirea să întărească credibilitatea fiscală în euroland. 

PSC plasează politica bugetară sub tutela politicii monetare. În acest context, 
marjele de manevră ale politicii bugetare devin limitate. Trei aspecte ale politicii fiscale în 
UE sunt semnificative: constrângerile reglatoare pentru politica fiscală naţională; problemele 
de coordonare a politicilor macroeconomice; opţiunea pentru funcţia de stabilizare la nivelul 
UE. PSC nu s-a dovedit un instrument eficace de coordonare a politicilor fiscale. Regulile 
sale reprezintă unele dintre cele mai controversate elemente ale UEM. Se invocă lipsa unei 
baze ştiinţifice a celor două norme bugetare, iar susţinătorii reformării PSC propun 
asigurarea unei mai mari flexibilităţi şi acordarea unei mai mari importanţe nivelului datoriei 
în evaluarea poziţiei fiscale a ţărilor membre. 

Pentru îmbunătăţirea aplicării PSC au fost adoptate măsuri privind întărirea 
supravegherii poziţiilor bugetare şi a coordonării politicilor economice. PSC a făcut dovada 
utilităţii sale ca instrument al disciplinei bugetare, contribuind totodată la asigurarea unui 
nivel ridicat de stabilitate macroeconomică. Noul PSC pune accentul pe laturile preventive şi 
urmăreşte asigurarea viabilităţii finanţelor publice pe termen lung, promovarea creşterii 
economice, evitarea impunerii unor sarcini excesive generaţiilor viitoare, asigurarea 
supravegherii economice şi bugetare în scopul de a garanta eficacitatea regulilor instituite. 

 În concluzie, elaborarea politicilor macroeconomice în zona euro reprezintă o 
mixtură de politică monetară centralizată şi politici fiscale descentralizate, aflate sub 
restricţii. Obiectivul primordial îl constituie adecvarea permanentă la cerinţele guvernanţei 
economice în Europa. 
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Rezumat. Până la introducerea euro, noile state membre ale UE trebuie să ajungă 
la un grad ridicat de convergenţă durabilă care să asigure adoptarea monedei unice. În 
timp ce Slovenia s-a alăturat zonei euro de la 1 ianuarie 2007, majoritatea acestor ţări se 
luptă pentru a îndeplini o parte din criteriile de convergenţă, în special pe cele legate de 
inflaţie, deficite bugetare, stabilitatea cursului de schimb şi compatibilitatea legislativă, 
multe dintre ele modificându-şi data ţintă pentru introducerea euro. Conform previziunilor, 
statele baltice, Polonia, Cehia, Ungaria, România şi Bulgaria vor rămâne în afara zonei 
euro până în deceniul următor.  

 
Cuvinte-cheie: convergenţă economică; euro; avantaje; dezavantaje.  
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Participarea la zona euro constituie ultima ţintă a noilor state membre ale Uniunii 
Europene. Ele se vor integra într-o politică monetară unică, orientată către stabilitatea 
preţurilor, dar şi în politica valutară promovată de Banca Centrală Europeană. Până la 
introducerea euro, Tratatul de la Maastricht solicită acestor ţări să ajungă la un grad ridicat 
de convergenţă durabilă care să asigure adoptarea monedei unice.  

Deşi reprezintă un grup eterogen, pentru aceste ţări se pot identifica trăsături 
comune: 

- nivelul PIB/locuitor, chiar dacă diferit de la o ţară la alta, se situează la jumătate 
faţă de media zonei euro; aceste decalaje se pot reduce având în vedere ritmurile potenţiale 
de creştere mai mari decât în zona euro, dar îndeplinirea convergenţei reale va rămâne tema 
principală pentru mulţi ani de acum încolo; 

- în timp ce procesul de tranziţie s-a încheiat oficial odată cu aderarea la UE, se 
pot observa încă trăsături post-tranziţie precum nevoia de capital şi schimbările structurale; 
acestea din urmă sunt rapide şi necesită o gestionare atentă, îndeosebi în sectorul financiar;  
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- urmărind creşterea capitalului productiv prin investiţii publice şi private 
însemnate, majoritatea noilor state membre înregistrează deficite de cont curent importante 
deoarece nu se bazează pe economiile interne; 

- sustenabilitatea contului curent nu este o preocupare majoră, asigurând în 
general un nivel ridicat de stabilitate macroeconomică, în condiţiile unei ponderi ridicate a 
investiţiilor străine directe în finanţarea deficitului de cont curent. Se impune însă o atenţie 
deosebită pentru ca aceste dezechilibre să nu devină nesustenabile sau să nu facă economia 
vulnerabilă la şocuri;  

- cea mai importantă realizare a lor o constituie succesul dezinflaţiei. În general, 
politicile monetare proprii şi băncile centrale naţionale sunt credibile în mandatul lor de 
asigurare a stabilităţii preţurilor. 

Înainte de adoptarea euro, noile state membre trebuie să participe în cadrul 
Mecanismului Ratelor de Schimb - ERM II pentru o perioadă de minimum 2 ani. Ele au 
regimuri de curs de schimb diferite, fiecare propunându-şi să adere la ERM II şi să introducă 
euro la un anumit interval de timp de la data integrării. Pentru aceste ţări, aşa cum a fost şi 
pentru Portugalia, Italia, Spania şi Grecia, stimulentele de a adopta euro cât mai curând după 
aderare sunt puternice (Eichengreen, Ghironi, 2001).  

În primul rând, ele nu beneficiază de posibilitatea de a rămâne în afara zonei euro 
după aderare (clauza „opting out”), fiind obligate să accepte condiţiile prevăzute în Tratatul 
de la Maastricht, respectiv să se pregătească pentru uniunea monetară şi să adopte euro când 
se consideră a fi pregătite. În momentul în care o ţară îndeplineşte criteriile de convergenţă, 
ea poate adopta euro, iar banca centrală devine componentă a Eurosistemului. 

Pe de altă parte, aceste ţări satisfac mai puţin criteriile unei zone monetare optimale 
comparativ cu modul în care au făcut-o vechile state membre ale UE. Sunt ţări având 
dimensiuni reduse, relaţii comerciale cu UE mai mult sau mai puţin dezvoltate care se 
aşteaptă să obţină beneficii de pe urma introducerii monedei unice. 

Există însă şi voci care recomandă adoptarea euro după o perioadă mai mare de doi 
ani de la aderare. Argumentele lor au la bază faptul că o ţară nou intrată în Uniunea 
Europeană va trebui să facă faţă competiţiei pe piaţa unică şi provocărilor pieţei globale de 
capital (Szapary, 2001).   

Avantajele şi dezavantajele adoptării euro de către noile state membre se pot 
analiza prin prisma criteriilor de optimalitate, conform cărora o ţară care se alătură unei 
uniuni monetare nu trebuie să fie expusă la şocuri asimetrice şi, ca o consecinţă, să urmeze 
dezvoltări ciclice similare celor din zona monetară.    

Renunţarea la moneda naţională şi înlocuirea ei cu o monedă unică aduce atât 
beneficii, cât şi costuri ţării în cauză şi politicii monetare adoptate de aceasta.   

În primul rând se poate vorbi despre efecte de stabilitate macroeconomică, care 
provin din eliminarea ratelor de schimb, impunerea unei discipline fiscale şi implementarea 
politicii monetare unice, respectiv: 

• diminuarea riscului valutar. Uniunea Monetară Europeană presupune 
renunţarea la moneda naţională şi la rata de schimb faţă de euro. Conform unui studiu 
efectuat de Comisia Europeană, câştigul care se poate obţine de pe urma renunţării la 
moneda naţională se situează la 0,4% din PIB. Deoarece cea mai mare parte a comerţului 
noilor ţări membre se desfăşoară cu statele vechi ale Uniunii Europene –  euro fiind 
principala monedă de contract – se poate înregistra o reducere a riscului valutar, iar preţurile 
se vor putea compara mai uşor.    
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• reducerea ratei dobânzii şi a inflaţiei. Prin alăturarea la zona euro, ţările 
central şi est-europene îşi reduc costurile determinate de volatilitatea cursului de schimb. Pe 
termen scurt, interesul speculativ pentru unele monede va creşte, fapt care va avea implicaţii 
majore asupra politicii economice, politicii valutare, liberalizării contului de capital şi 
reformelor structurale. Pe termen lung, economia va beneficia de pe urma introducerii euro 
deoarece ratele de dobândă mai mici pot facilita finanţarea restructurării economice.   

• dezvoltarea comerţului, creşterea investiţiilor şi a competiţiei. Renunţarea la 
moneda naţională reduce costurile de tranzacţie, iar realocarea resurselor poate conduce la 
creşterea PIB, estimată la 0,18-0,3%. Pe de altă parte, adoptarea euro determină creşterea 
PIB cu 0,55-0,76% prin dezvoltarea comerţului. Un studiu al FMI estimează că o creştere de 
1% a PIB în statele zonei euro determină majorarea cu 0,2-0,5% a PIB şi cu 0,7-1,6% a 
exporturilor în statele candidate (Kohler, Wes, 1999). Uniunea Economică şi Monetară 
intensifică presiunile competitive asociate integrării pieţelor şi conduce la creşterea 
investiţiilor prin crearea unui climat favorabil.  

În al doilea rând, prin eliminarea incertitudinii ratei de schimb şi a costurilor de 
tranzacţie se obţin câştiguri microeconomice, statele care au relaţii comerciale dezvoltate cu 
zona euro beneficiind cel mai mult de pe urma participării în cadrul uniunii monetare.  

Costurile privesc implicaţiile instituţionale determinate de îndeplinirea criteriilor de 
convergenţă (participarea la ERM II, independenţa băncii centrale, interdicţia finanţării 
deficitului bugetar de către banca centrală, liberalizarea fluxurilor de capital, crearea unui 
sector financiar puternic, armonizarea sistemului de plăţi naţional în vederea integrării în 
sistemul TARGET), pierderea unei modalităţi de ajustare a şocurilor asimetrice, creşterea 
şomajului şi renunţarea la autonomia politicii monetare.    

Pierderea determinată de renunţarea la instrumentele de politică monetară şi 
valutară rămâne limitată, câştigurile intrării într-o uniune monetară fiind substanţiale. Un 
studiu al Băncii Naţionale a Ungariei estimează efectele pe termen lung ale adoptării 
monedei unice printr-o creştere cu 0,6-0,9% a PIB, determinată de dezvoltarea comerţului şi 
reducerea ratelor de dobândă după adoptarea euro (Csajbók, Csermely, 2002).  

  Din grupul ţărilor care au devenit membre ale UE în mai 2004, şapte au intrat 
în Mecanismul Ratelor de Schimb - ERM II după o anumită perioadă de la aderare: Cipru, 
Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia şi Slovenia (până la 1 ianuarie 2007).  

Slovenia, Estonia şi Lituania participă din 28 iunie 2004 în cadrul ERM II cu marje 
de fluctuaţie de ±15% – ultimele două ţări fără să-şi modifice prevederile aranjamentului 
valutar de tip consiliu monetar – monedele naţionale fiind legate de euro printr-un raport fix 
de 239,640 tolari sloveni (SIT), 15,6466 coroane estoniene (EEK) şi 3,45280 litas lituaniene 
(LTL).    

De la data de 2 mai 2005 s-au alăturat acestui mecanism Letonia, Cipru şi Malta –  
prin fixarea ratelor de schimb faţă de euro la 0,702804 lat letonieni (LVL), 0,585274 lire 
cipriote (CYP) şi 0,429300 lire malteze (MTL) –, iar din 28 noiembrie 2005 şi Slovacia, 
coroana slovacă fiind legată de euro printr-un raport fix de 1 EUR = 38,4550 SKK.   

La 1 ianuarie 2007, euro a fost introdus în Slovenia, iar Banca Naţională a 
Sloveniei a devenit membră a Eurosistemului, vărsând restul contribuţiei sale la capitalul 
BCE.   

Cehia, Polonia şi Ungaria rămân încă în afara Mecanismul Ratelor de Schimb - 
ERM II.  
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Conform Programului Naţional de Convergenţă, România îşi propune intervalul 
2010-2012 pentru intrarea în ERM II şi perioada 2012-2014 pentru adoptarea euro. 
Îmbunătăţirea convergenţei reale trebuie să aibă loc astfel încât să nu afecteze îndeplinirea 
criteriilor de convergenţă nominală, prin menţinerea echilibrelor macroeconomice. 

Respingerea de către statele membre ale zonei euro a introducerii rapide a monedei 
unice în noile ţări membre ale UE se bazează pe ideea că aceste ţări se caracterizează prin 
niveluri de dezvoltare diferite, mai slabe decât cele din UE-15, ele trebuind să obţină mai 
întâi convergenţa reală şi nominală. 

După anul 2004, noile ţări membre ale UE au consemnat cea mai puternică creştere 
economică de la începutul tranziţiei, remarcându-se atât grupul economiilor central-
europene, cât şi cel al ţărilor baltice. Creşterea producţiei a câştigat suplimentar în regiune în 
anul 2006, dar se aşteaptă să fie mai moderată în 2007. Toate acestea au avut loc în ciuda 
aprecierii monedelor naţionale faţă de euro şi dolar şi creşterii economice moderate în zona 
euro.  

 Deficitele de cont curent s-au accentuat în anul 2006 în majoritatea cazurilor. 
Cererea internă de consum a fost asociată cu deficitele ridicate de cont curent şi cu ritmurile 
scăzute de creştere a exportului. În timp ce deficitele externe au rămas reduse în Polonia, 
Cehia şi Slovenia, în alte ţări din regiune ele s-au situat în limita a 10% din PIB. Investiţiile 
străine directe au acoperit deficitele de cont curent din Cehia, Polonia şi Bulgaria, dar şi cele 
mai multe deficite din Ungaria, Slovacia şi România. Sistemul bancar a jucat un rol 
important în finanţarea deficitelor în ţările baltice, precum şi în România.  

În aceste condiţii, economiile noilor ţări membre ale UE se confruntă cu dificultăţi 
în îndeplinirea criteriilor de convergenţă. Astfel, în ceea ce priveşte criteriile bugetare – 
deficit bugetar şi datorie publică –  care au ridicat probleme şi pentru ţări ca Italia, Spania şi 
Belgia, aceste state se află într-o poziţie favorabilă cât timp dispun de opţiuni neinflaţioniste 
pentru finanţarea deficitelor şi moştenesc datorii publice scăzute. Nu trebuie uitat faptul că 
intrarea în Uniunea Monetară Europeană presupune dispariţia autonomiei politicilor 
monetare, valutare şi fiscale.  

În perioada 2004-2006, Slovenia, statele baltice, România şi Bulgaria au îndeplinit 
criteriul deficitului bugetar, de 3% din PIB. Reduceri ale deficitului bugetar s-au înregistrat 
în Cipru – de la 4,1% din PIB în anul 2004 la 1,9% din PIB în 2006 –, în Malta – de la 5,0% 
din PIB în anul 2004 la 2,9% din PIB în 2006 – şi în Polonia – de la 3,9% din PIB în anul 
2004 la 1,9% în 2006. Pe de altă parte, dezechilibrul fiscal s-a accentuat în Ungaria (de la 
6,5% din PIB în 2004 la 8,6% din PIB în anul 2006), în Slovacia (de la 3,3% din PIB în anul 
2004 la 3,7% din PIB în 2006) şi în Cehia (de la 2,9% în 2004 la 3,5% din PIB în anul 
2006). Deficitele bugetare au crescut în majoritatea statelor în ciuda creşterii economice 
semnificative şi majorării veniturilor bugetare. Pentru anul 2007, Ungaria şi-a planificat o 
consolidare fiscală puternică, iar Slovacia şi Polonia ţintesc deficite reduse. 

În ceea ce priveşte datoria publică, nivelul de 60% din PIB nu a fost îndeplinit în 
anul 2006 de ţări precum Malta (69,6%) şi Cipru (64,8%), dar nici la nivelul zonei euro 
(70,8%).  

Îndeplinirea criteriilor legate de rata inflaţiei şi rata dobânzii pe termen lung 
rămâne o provocare. În general, în economiile în dezvoltare inflaţia tinde să fie mai mare, 
reflectând efectul Balassa-Samuelson care este estimat de John Rogers la 2 puncte 
procentuale suplimentare ratei anuale a inflaţiei. Dacă acesta conduce la o depăşire cu mai 
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mult de 4% a ratei inflaţiei în perioada de monitorizare, cursul de schimb va trebui apreciat 
cu 4% pentru a aduce inflaţia la nivelul mediei UE.   

Tendinţa inflaţionistă a caracterizat multe din ţările noi membre ale UE. În timp ce 
inflaţia este sub control în Polonia, Cehia şi Slovenia, alte ţări se luptă cu acest flagel. În statele 
baltice şi o parte din ţările sud-est europene, creşterea puternică a salariilor şi a creditului 
conduce la o supraîncălzire şi generează presiuni inflaţioniste semnificative. În alte ţări, slăbirea 
unor monede în perioada mai-iunie 2006 a contribuit la presiuni de preţ mai mari decât în anul 
anterior, în special în Ungaria. Ajustarea preţurilor administrate şi creşterea impozitelor 
indirecte s-au adăugat inflaţiei în unele ţări din regiune. Pentru anul 2007 se aşteaptă în majo-
ritatea acestor ţări un nou val de creşteri ale preţurilor administrate, cu un impact mai pronunţat 
asupra inflaţiei în Ungaria, Cehia, Estonia, Lituania şi România.    

Aderarea la Uniunea Europeană a reprezentat un factor cheie în procesul de 
convergenţă a economiei reale, care se va intensifica şi va culmina cu introducerea euro.  

Primul raport (noiembrie 2004) al Comisiei Europene privind pregătirile pentru 
introducerea euro în noile ţări membre sublinia că acest proces trebuie să fie rapid şi chiar 
mai uşor decât pentru membrii actuali ai zonei euro. Comisia se aştepta ca o parte din cele 
10 ţări care au devenit membre în mai 2004 să introducă euro după principiul „big bang”, 
fără perioade de tranziţie.   

 
Indicatorii de convergenţă economică în noile state membre ale UE în perioada 2004-

2006 
Tabelul 1 

Ţara 
 
 
 
 
 
 

Indicatori 

Anul 

Rata 
inflaţiei în 
preţuri de 
consum 

(%, medie 
anuală) 

Deficit -
Excedent + 

bugetar 
(% din PIB) 

Datorie 
publică 
(% din 
PIB, 

ESA95) 

PIB real 
(%, faţă 
de anul 

precedent) 

Rata 
dobânzii 

pe termen 
lung (%, 
medie 
anuală) 

Curs 
valutar 
(m.n./ 
euro 

medie 
anuală) 

2004 6,1 2,7 38,4 5,6 - 1,956 
2005 5,0 2,4 29,8 5,5 3,8 1,956 Bulgaria 
2006 7,4 3,2* 29,0* 4,5* 3,8 1,956 
2004 2,6 -2,9 30,7 4,2 4,8 31,89 
2005 1,9 -3,6 30,4 6,1 3,5 29,78 Cehia 
2006 2,1 -3,5* 30,9* 4,4* 3,8 28,34 
2004 1,9 -4,1 70,3 4,1 5,8 0,582 
2005 2,0 -2,3 69,2 3,8 5,2 0,577 Cipru  
2006 2,2 -1,9* 64,8* 3,0* 4,1 0,576 
2004 3,0 2,3 5,2 8,1 - 15,647 
2005 4,1 2,3 4,5 10,5 4,0 15,647 Estonia 
2006 4,4 2,6* 4,0* 7,3* 4,2 15,647 
2004 6,2 -0,9 14,5 8,5 4,9 0,665 
2005 6,9 0,1 12,1 10,2 3,9 0,696 Letonia 
2006 6,6 -1,5* 11,1* 8,0* 3,9 0,696 
2004 1,2 -1,5 19,4 7,3 - 3,453 Lituania 
2005 2,7 -0,5 18,7 7,6 3,7 3,453 
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Ţara 
 
 
 
 
 
 

Indicatori 

Anul 

Rata 
inflaţiei în 
preţuri de 
consum 

(%, medie 
anuală) 

Deficit -
Excedent + 

bugetar 
(% din PIB) 

Datorie 
publică 
(% din 
PIB, 

ESA95) 

PIB real 
(%, faţă 
de anul 

precedent) 

Rata 
dobânzii 

pe termen 
lung (%, 
medie 
anuală) 

Curs 
valutar 
(m.n./ 
euro 

medie 
anuală) 

2006 3,8 -1,0* 18,0* 6,2* 4,0 3,453 
2004 2,7 -5,0 70,9 0,1 4,7 0,428 
2005 2,5 -3,2 74,2 2,2 4,6 0,430 Malta  
2006 3,1 -2,9* 69,6* 0,5* 4,3 0,429 
2004 3,5 -3,9 41,8 5,2 6,9 4,527 
2005 2,1 -2,5 42,0 3,4 5,2 4,023 Polonia 
2006 1,4 -1,9* 42,4* 4,5* 5,2 3,896 
2004 11,9 -1,4 18,8 8,4 - 4,05 
2005 9,1 -0,4 15,9 4,1 6,5 3,62 România 
2006 5,0 -1,0* 13,0* 5,0* 7,5 3,53 
2004 7,5 -3,0 41,6 5,4 5,0 40,02 
2005 2,8 -3,1 34,5 6,0 3,5 38,59 Slovacia  
2006 4,5 -3,7* 33,0* 6,0* 4,3 37,23 
2004 3,6 -2,3 28,7 4,6 - 239,09 
2005 2,5 -1,4 28,0 3,9 3,8 239,57 Slovenia 
2006 2,7 -1,6* 28,0* 4,0* 3,8 239,60 
2004 6,8 -6,5 59,4 4,9 - 251,66 
2005 3,6 -7,8 61,7 4,1 6,6 248,05 Ungaria  
2006 3,5 -8,6* 60,0* 4,4* 7,1 264,26 

Referinţă 2006 2,8 -3,0 60,0 - 6,2 - 

* estimări ale Comisiei Europene  

Sursa: BCE, Bănci centrale naţionale.  
 
Raportul de convergenţă al Comisiei Europene (decembrie 2006) apreciază că 

statele candidate la zona euro nu au făcut destul pentru a îndeplini criteriile de la Maastricht. 
Se aşteaptă ca Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria şi 
Suedia să introducă euro imediat după ce realizează convergenţa nominală. În afară de 
Slovenia, celelalte ţări care au aderat în 2004 au probleme legate de reducerea cheltuielilor 
bugetare şi menţinerea unei inflaţii scăzute.  

Raportul de convergenţă al BCE (decembrie 2006) păstrează, în general, aceeaşi 
linie: se consideră că după anul 2004 aceste state au făcut progrese în ceea ce priveşte 
convergenţa economică, dar că în unele ţări există întârzieri în acest sens. Banca Centrală 
Europeană impune însă o interpretare în termeni de sustenabilitate, convergenţa trebuind 
realizată în general, şi nu la un anumit moment.   

Studiul realizat de Credit Suisse (ianuarie 2007) sugerează că Malta şi Cipru vor fi 
pregătite să adopte euro în 2008, iar Slovacia în anul 2009. Conform previziunilor Credit 
Suisse, statele baltice, Polonia, Cehia, Ungaria, România şi Bulgaria vor rămâne în afara 
zonei euro până în deceniul următor. 
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Se observă astfel că entuziasmul pentru adoptarea timpurie a euro a scăzut. În timp 
ce Slovenia s-a alăturat zonei euro de la 1 ianuarie 2007, majoritatea ţărilor noi membre ale 
UE se luptă pentru a îndeplini o parte din criteriile de convergenţă, în special pe cele legate 
de inflaţie, deficite bugetare, stabilitatea cursului de schimb şi compatibilitatea legislativă, 
multe dintre aceste ţări modificându-şi data ţintă pentru introducerea euro. Cererea Lituaniei 
pentru intrarea în zona euro la 1 ianuarie 2007 a fost respinsă în primăvara anului 2006 
datorită temerilor în ceea ce priveşte inflaţia, noua ţintă fiind anul 2010. Estonia şi Letonia 
au hotărât amânarea adoptării euro din acelaşi motiv, propunându-şi ca termen anul 2008.  

Pentru celelalte state, termenele propuse iniţial rămân valabile: Cipru şi Malta – 
2008, Slovacia – 2009, Cehia şi Ungaria – 2010, Polonia nu are o dată ţintă. La acest grup se 
adaugă, începând cu 1 ianuarie 2007, România şi Bulgaria, pentru care orizontul de timp cel 
mai probabil pentru introducerea euro este 2012-2014.  

Extinderea Uniunii Monetare Europene aduce în discuţie costurile şi beneficiile 
presupuse, analizându-se măsura în care „noua zonă euro” va fi o zonă monetară optimă. 
Teoria tradiţională privind zona monetară optimă dezvoltată de Mundell (Mundell I) ne face 
să fim sceptici. Deoarece eterogenitatea va creşte în zona euro lărgită, probabilitatea unor 
şocuri asimetrice va spori şi ea, motiv pentru care nu se recomandă o astfel de extindere (De 
Grauwe, Schnabl, 2004).  

Cu toate acestea, câteva ţări şi-au exprimat intenţia de a se alătura zonei euro cât 
mai repede posibil, acest lucru realizându-se efectiv la 1 ianuarie 2007 în cazul Sloveniei. 
Explicaţia trebuie găsită în afara cadrului tradiţional al zonei monetare optime. Aşa cum 
specifică Mundell în studii ulterioare, într-o lume cu aşteptări în schimbare, fluctuaţiile ratei 
de schimb nu funcţionează ca instrumente de stabilizare în faţa şocurilor asimetrice. În 
această convenţie, numită Mundell II, intrarea rapidă în zona euro ar putea fi o alegere 
optimă. 
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 Rezumat. Alternativa bănci universale-bănci specializate, în cadrul sistemelor 
bancare contemporane, constituie o temă de reflexie în toate dezbaterile având ca subiect 
perspectiva băncilor, în contextul liberalizării capitalurilor şi al constituirii 
conglomeratelor financiare. Argumentele pro şi contra specializării sau universalizării 
bancare se fundamentează pe eficacitatea băncilor universale opusă expertizei atribuite 
instituţiilor specializate.  

Dintre numeroasele răspunsuri la tendinţa de universalizare bancară se remarcă 
constituirea băncilor alternative sub forma băncilor etice şi ecologice, care privilegiază alte 
obiective şi valori decât creşterea economică şi eficacitatea.  

Pentru sistemul bancar românesc, alternativa specializării este motivată datorită 
caracteristicilor actuale şi de contextul integrării în Uniunea Europeană. 

 
Cuvinte-cheie: universalizare bancară; specializare bancară; bancă etică; bancă 

ecologică; investiţie socială responsabilă. 
 
Clasificare REL: 11B, 11C, 11E 
 

 
 

Modificările rezultate din procesul de liberalizare financiară, într-un mediu puternic 
competitiv, au devenit o preocupare permanentă în cadrul dezbaterilor referitoare la viitorul 
Europei financiare. Privită ca un ansamblu de trei libertăţi, respectiv instituţională, a 
circulaţiei capitalurilor şi a prestărilor de servicii financiare, Europa formulează interogaţii 
cu privire la viitorul sistemelor bancare naţionale şi, în cadrul acestora, al băncilor 
universale, precum şi a măsurii în care acestea pot afecta stabilitatea sistemului bancar 
european.  
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Argumente pro şi contra universalizării şi specializării bancare  
 
Rolul băncilor universale poate fi înţeles în măsura în care, prin structura lor 

organizaţională, îndeplinesc obiectivul de menţinere a unor strânse legături şi de finanţare a 
tuturor societăţilor solicitante. Modelul tipic de funcţionare este reprezentat de Grossbanken 
din Germania, care de la începutul activităţii lor deţin un considerabil organ consultativ al 
cărui principal scop este obţinerea de informaţii necesare pentru o corectă evaluare a 
riscurilor aferente proiectelor propuse spre finanţare. Începând cu sfârşitul secolului al XIX-
lea, băncile berlineze au finanţat total sau parţial investiţiile productive, modalitate prin care 
se putea exercita un control total asupra întreprinderilor. Acest exemplu poate fi confruntat 
cu situaţia care exista în epocă în ţări precum Franţa, unde nu au existat bănci universale, ci 
numai bănci de afaceri şi bănci de depozit şi Italia, care a constituit un exemplu unic, în 
sensul că statul şi intervenţia băncii centrale, în situaţii de riscuri bancare, puteau suplini 
absenţa unui organ consultativ în cadrul întreprinderilor, spre deosebire de băncile germane.  

 Această scurtă incursiune prezintă o deosebită însemnătate, întrucât, în prezent, 
noua legislaţie bancară europeană privilegiază orientarea sistemelor bancare către banca 
universală, aptă să reziste la concurenţa străină.  

 În Uniunea Europeană, băncile universale şi conglomeratele sunt aprobate de a 
Doua Directivă Bancară (1989), implementată în toate statele, şi care a adoptat o definiţie 
amplă a instituţiilor de credit, după modelul german al băncilor universale. 

 Conglomeratele financiare, ca şi grup de instituţii care oferă o paletă largă de 
servicii financiare, sunt încurajate de legislaţia bancară europeană, prin aceea că nu există 
limite ale participărilor reciproce la capitalul unei instituţii financiare (bancă, firmă de 
investiţii, societate de asigurări) în cadrul grupului. 

 După cum susţine Rudi Vander Vennet, universalizarea bancară ar putea aduce în 
Uniunea Europeană o sporire a disciplinei, prin aplicarea unui management corporatist 
corespunzător şi o restructurare mai eficientă a băncilor, permiţând economiile de scară şi 
serviciile financiare combinate, principalul dezavantaj antrenat de universalizarea bancară 
putând fi doar conflictul de interese şi concentrarea puterii. 

 Potrivit Directivei Bancare, băncile universale nu sunt clasificate în funcţie de 
ţara de origine, ci în funcţie de tipul de corporaţie organizată, ceea ce conduce la o dublă 
regrupare a băncilor europene: conglomerate financiare şi bănci universale. Prin a Doua 
Directivă Bancară au fost eliminate distincţiile dintre diferite tipuri de instituţii de credit 
(bănci comerciale, bănci de economii, uniuni de credit), precum şi  demarcaţiile între 
activitatea băncilor comerciale, cea a societăţilor de asigurări şi cea de tranzacţionare a 
titlurilor de stat. Drept consecinţă, băncile pot susţine activităţi atât specifice asigurărilor,  
cât şi de tranzacţionare a titlurilor de stat, atât direct, cât şi prin subsidiari. Directiva 
reglementează, de asemenea, şi deţinerea de participaţii la capitalul firmelor nefinanciare. 
Drept urmare, băncile universale sunt definite ca instituţii bancare diversificate care deţin 
participaţii suficient de mari pentru monitorizarea corporaţiilor, iar băncile specializate sunt 
definite ca fiind acele instituţii angrenate în activităţile de mediere tradiţionale 
(transformarea depozitelor în împrumuturi).  

 Încurajate de a Doua Directivă Bancară, băncile universale generează o serie de 
interogaţii cu privire la impactul asupra sistemului bancar şi la avantajele şi dezavantajele 
antrenate. Astfel, despre băncile universale se afirmă că ele sunt integrate, în sensul în care 
toate activităţile lor sunt controlate de un organ central. Cel mai adesea, ele exercită rolul 
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atât de împrumutător, cât şi de acţionar pentru societăţile pe care le finanţează. Studiile 
realizate asupra sistemului bancar japonez au condus la următoarele concluzii: 

• în primul rând, băncile universale adoptă strategii mixte de investiţii (atât în 
calitate de acţionar, cât şi de creditor), astfel încât să-şi maximizeze profitul net. Participarea 
băncilor în calitate de acţionar generează un nivel al îndatorării care depăşeşte nivelul cerut 
pentru optimizarea valorii întreprinderii. O asemenea soluţie este preferabilă pentru bancă, 
întrucât pierderile produse de o subevaluare a activelor sunt pe larg compensate de un nivel 
sporit al creditelor la o rată semnificativă a dobânzii; 

• în al doilea  rând, banca suportă în parte riscul industrial al întreprinderii şi din 
acest motiv are dreptul de a influenţa deciziile industriale ale întreprinderii la care deţine 
participaţii. 

Un asemenea scenariu, valabil pentru Japonia, este valabil şi pentru majoritatea 
ţărilor europene. 

Dincolo de avantajul enunţat, băncile universale nu deţin capacitatea de a dezvolta 
mecanismele şi instrumentele pieţei de capital, decât în măsura în care trebuie să soluţioneze 
conflictele dintre băncile de investiţii şi băncile comerciale. Dacă banca eşuează, atunci ea 
pierde o parte importantă a tranzacţiilor ei. În acest context, este importantă reglementarea 
activităţii băncilor universale, cu accent, mai degrabă, pe riscurile de solvabilitate şi 
lichiditate şi mai puţin pe riscul de variaţie a ratei de dobândă. 

Dintre interogaţiile formulate, este importantă şi cea referitoare la măsura în care 
băncile universale constituie o ameninţare pentru stabilitatea sistemului bancar, datorită 
dimensiunii şi a paletei largi de servicii financiare pe care le prestează. 

Susţinătorii băncilor universale se bazează pe argumentul referitor la capacitatea 
acestor instituţii de a obţine informaţii cu privire la corecta evaluare a riscurilor aferente 
proiectelor de investiţii. Costul generat de această activitate este deseori inferior celui care 
se poate manifesta la nivelul instituţiilor de credit specializate. Dacă băncile dispun de o 
superioritate informaţională reală, aceasta se concretizează şi într-un nivel sporit al 
performanţei. O comparaţie între băncile universale şi instituţiile de credit specializate 
evidenţiază că o combinaţie între alocarea creditului şi supraveghere conduce la o mai bună 
performanţă atât pentru întreprindere, cât şi pentru bancă, fără a se cunoaşte care factor 
deţine supremaţia. 

Consideraţiile specialiştilor financiari susţin că dimensiunea instituţiei poate 
antrena performanţe sporite prin următoarele trei modalităţi: costuri de administrare mai 
reduse; utilizarea celor mai moderne tehnici de intermediere; prin costuri de comercializare 
reduse.  

Faţă de acest aspect, s-a formulat întrebarea dacă dimensiunea instituţiei reprezintă 
un criteriu esenţial pentru înregistrarea de performanţe superioare, posibile printr-o mare 
diversificare a riscurilor. Testele efectuate asupra rezultatelor obţinute de cele mai 
reprezentative bănci din Germania, Marea Britanie, Franţa şi Spania, din punct de vedere al 
variabilităţii profiturilor, au evidenţiat superioritatea performanţelor datorate capacităţii 
perfecte de diversificare a riscurilor.  

Numeroase studii (Clarke, Guiness, 1987, pp. 1-2; Muldur, Sassenou, 1989, pp. 4-
55; Canals, 1993, p. 220) au insistat asupra corelaţiei dintre dimensiunea băncii şi nivelul 
performanţelor. În acest sens, a fost construită o funcţie de regresie pentru verificarea 
corelaţiei de mai sus, pentru un eşantion de 80 de bănci americane al cărei rezultat negativ a 
evidenţiat că băncile profitabile sunt cele de mai mică dimensiune. În opinia altor autori 
(Steinherr, Huveneens, 1992, p. 55), băncile universale prezintă stabilitate sporită, după cum 
rezultă din comparaţia ecarturilor profiturilor celor mai mari bănci europene şi media 
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sectorului bancar, de-a lungul anilor ’80. Fără a fi acceptată în mod unanim această ipoteză, 
testul pune în evidenţă abaterea standard dintre veniturile nete şi/sau ale băncilor germane şi 
ale celor franceze, datorate nu dimensiunii băncilor ci, în special, capacităţii de diversificare 
a riscurilor. Modelarea alternativei bănci universale-bănci specializate se regăseşte în 
numeroase lucrări, dintre care reţinem modelul Dominique Torre, ale cărui rezultate se 
prezintă sintetic în Anexa nr.1. 

În urma sintetizării acestor idei se desprinde concluzia că băncile universale nu 
dispun de avantaje competitive atât de importante, după cum se susţine în literatura de 
specialitate. 

Numeroase alte cercetări au arătat că aceste bănci înregistrează un tip de creştere 
controversat, la modul că orice creştere adiţională generează efecte perverse pentru alte 
entităţi bancare din sistem, ceea ce pune problema creării unei contraputeri, necesară pentru 
a se profita de binefacerile unui sistem bancar universal fără a se înregistra efecte nedorite. 

La întrebarea care sunt remediile pentru ca băncile universale să nu constituie un 
factor de instabilitate, răspunsul depinde de modul în care pot coopera diferite autorităţi 
naţionale, cu atât mai mult cu cât Banca Centrală Europeană nu este o bancă a băncilor şi 
nici o contraparte bancară în faţa băncilor universale. În faţa dimensiunii băncilor universale 
este important de ştiut cum pot reacţiona băncile centrale naţionale pentru a-şi îndeplini rolul 
de împrumutător de ultim rang, fiind necesară şi o bancă centrală de aceeaşi anvergură, 
puternică, determinată şi independentă. 

Concluzia tuturor studiilor este aceea că avantajele băncilor universale au fost 
supraestimate, iar riscurile minimizate, pentru a justifica tendinţele actuale care se manifestă 
în sistemul bancar european, ceea ce naşte întrebarea: care va fi viitorul băncilor universale? 
Opţiunea pentru viitor poate fi un echilibru între instituţiile bancare universale şi cele 
specializate, în scopul menţinerii avantajelor potenţiale ale băncilor universale şi al 
eliminării riscurilor specifice. 

Alternativa bănci universale-bănci specializate trebuie situată într-un context mai 
larg, şi anume al unei vechi discuţii referitoare la condiţiile de exercitare optimală a 
intermedierii financiare. În acest cadru, băncile, indiferent de ansamblul activităţilor‚ trebuie 
să asigure intermedierea monetară, de credit şi în domeniul finanţelor, respectiv trebuie 
promovat un sistem financiar care să separe atribuţiile şi specializările instituţiilor. 
Dezbaterile pe această temă au fost alimentate de experienţele irlandeze şi engleze ale 
băncilor universale urmate de adoptarea de către Marea Britanie a unui sistem de bănci 
specializate, precum şi de influenţa exercitată asupra sistemului SUA. O geografie 
contrastantă ni se oferă în prezent: o lume anglo-saxonă ataşată de separarea activităţilor de 
finanţare, în faţa tradiţiei germane şi japoneze care privilegiază banca universală. 
Eficacitatea băncilor universale poate fi opusă expertizei atribuite instituţiilor specializate. 
Dimensiunea şi diversitatea produselor oferite de băncile universale permit exercitarea unei 
selecţii a proiectelor de investiţii care vizează combinarea activelor şi pasivelor, 
manifestarea capacităţii de adaptare la concurenţă, aspecte favorabile atât propriei lor 
dezvoltări, cât şi intereselor clienţilor. 

Reuşita băncilor universale din Japonia şi Germania, în sensul unei mai bune 
profitabilităţi, a unei securităţi sporite şi a unui dinamism la nivelul întreprinderilor 
finanţate, precum şi al posibilităţii de a beneficia de rezultatele firmelor prin preluări în 
participaţie, demonstrează capacitatea decizională a băncilor universale. Astfel, banca 
universală rezolvă una din principalele probleme de agent generate de intermedierea 
financiară, prin exprimarea complementarităţii strategice între instanţa de decizie şi 
finanţarea investiţiilor. 
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Expertiza băncilor specializate rezultă, în schimb, dintr-o foarte bună cunoaştere a 
produsului şi a specificului unui domeniu de activitate. Securitatea oferită de instituţiile 
specializate este legată de structura optimă a activelor şi pasivelor bancare, cât şi de o mai 
bună diversificare în cadrul unui tip de risc. Mica lor dimensiune le face să evolueze într-un 
univers mai puternic concurenţial decât al băncilor universale. 

Pentru a aprecia eficacitatea unui sistem de finanţare, este importantă alegerea unui 
criteriu de evaluare. Dacă se consideră că firmele şi băncile întreprind doar acţiuni 
voluntare, iar informaţia este imperfectă dar completă, atunci eficacitatea sistemului se 
analizează prin capacitatea sa de a asigura un maximum de proiecte. Aversiunea faţă de risc 
a actorilor, şi în special a băncilor, conduce la alegeri prudente din punct de vedere 
macroeconomic. Astfel, toate observaţiile efectuate sugerează că un sistem de bănci 
specializate este preferabil atunci când cuplul de mărimi rentabilitate-risc este în favoarea 
activităţii instituţiilor specializate în finanţarea capitalurilor proprii ale întreprinderilor. 

 
Băncile etice şi responsabilitatea socială 
 
Ca răspuns la multitudinea argumentelor pro şi contra sistemelor bancare universale 

se poate poziţiona constituirea unor instituţii specializate care să acţioneze în concordanţă cu 
principiile responsabilităţii sociale. 

Astfel, dintre răspunsurile oferite, prin specializare, la tendinţa de universalizare, se 
remarcă constituirea băncilor alternative sub forma băncilor etice şi ecologice. 

Băncile etice au apărut în ultimii ani în Europa, Japonia şi Canada şi, în mod 
fundamental, aceste instituţii îşi propun să demonstreze că sumele atrase de la deponenţi, de 
mai mare sau mai mică dimensiune, pot servi unei  cauze juste, fără a se renunţa la serviciile 
bancare clasice. Sloganurile anumitor bănci sunt explicite „cea mai bună dobândă este 
interesul general”, după cum a fost lansat de Banca Etică Italiană. În Marea Britanie, 
Cooperative Bank îşi interpelează direct clienţii potenţiali prin expresia „Veţi continua să 
închideţi ochii la ceea ce se întâmplă cu banii voştri într-o bancă sau preferaţi aplicarea 
principiilor voastre ?” 

În Japonia, banca pentru cetăţeni „Citizen Bank” afirmă că „privilegiază alte 
obiective şi valori decât creşterea economică şi eficacitatea”. 

Conceptul general de „finanţe etice” a apărut în SUA în anii ’20 în perioada în care 
biserica metodistă s-a hotărât să investească la Bursă, astfel încât de capitalurile oferite să nu 
profite fabricanţii de alcool sau întreprinderile considerate viciate. Ulterior, conceptul a fost 
reevaluat, iar în anii ’60 a apărut noţiunea de investiţie socială responsabilă. În plină 
perioadă a războiului din Vietnam, anumite grupuri de cetăţeni au decis să boicoteze 
întreprinderile producătoare de „napalm” o substanţă folosită de armata americană în luptele 
din Vietnam şi care avea efecte malefice asupra populaţiei întregi. Pornind de la acest 
eveniment, fundaţiile şi universităţile au devenit din ce în ce mai interesate de destinaţia 
plasamentelor. În prezent, noţiunea este utilizată pentru a desemna un număr însemnat de 
produse bancare. 

Fondurile etice de investiţii analizează activitatea întreprinderilor ale căror acţiuni 
le achiziţionează, eliminând din portofoliul lor acele societăţi care nu aplică o politică 
salarială şi socială corectă.  

Caracterul etic al acţiunilor unor instituţii bancare rezultă şi din ofertele sub forma 
unor conturi curente mai bine remunerate pentru acele întreprinderi care se angajează să 
investească o parte din profiturile lor în proiecte de dezvoltare. 
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Anumite instituţii bancare, denumite bănci etice, funcţionează precum oricare altă 
bancă, cu sucursale, cu ATM-uri şi cecuri. În schimb, altele se prezintă sub forma unor bănci 
mutuale sau cooperative de credit. În Franţa, de exemplu, funcţionează Nouvelle Economie 
Fraternelle (NET), care finanţează proiecte din domeniile: pedagogie, sănătate, agricultură, 
biologie. În ultimul rând, anumiţi actori etici se concentrează pe spaţiul cibernetic, după cum 
e cazul Băncii Etice Universale din Italia, lansată în anul 1999 la Padova şi al cărei unic 
scop este să apere sărăcia. În prezent, banca derulează peste 250 de proiecte, în Italia şi 
străinătate, în ţările lumii a treia, ea specializându-se în următoarele domenii de activitate: 
sectorul cooperativ, mediul înconjurător, cooperaţia, acţiuni de binefacere. 

Rezultă, astfel, că băncile etice reprezintă un răspuns concret la aspectele critice ale 
sistemului economic, şi anume căutarea profitului maxim. Acesta este debutul unei 
adevărate revoluţii care demonstrează că este posibilă o economie fondată pe solidaritate, 
protecţia mediului, pace, respect, economie centrată pe om. 

Faţă de acest impact al băncilor etice apare întrebarea, formulată de numeroşi bancheri 
ai băncilor clasice, dacă plasamentele băncii etice nu reprezintă o campanie publicitară pentru 
ameliorarea imaginii şi pentru captarea de noi clienţi. De asemenea, noţiunea morală de bancă 
etică nu are aceeaşi semnificaţie pentru toţi cei care studiază fenomenul. Unii găsesc aberant 
faptul ca băncile să finanţeze producţia de arme sau ţigări, dar nu fac nimic să le stopeze. Alţii 
preferă ca băncile să investească în programe de alfabetizare, în agricultura organică sau 
energie solară. De exemplu, Triodos Bank pune accent pe economia socială în Belgia, pe 
asociaţii de caritate în Marea Britanie şi pe protecţia mediului în Ţările de Jos. 

Ca o formă distinctă a acestui tip de entităţi bancare, bazate pe principiul 
solidarităţii şi responsabilităţii sociale, se remarcă băncile ecologice. 

În Franţa, plasamentele ecologice sunt foarte rare, în timp ce în Germania instituţia 
„Umweltbank” este consacrată ca bancă ecologică, în trei ani reuşind să-şi multiplice 
numărul de clienţi de trei ori şi cifra de afaceri de patru ori, ceea ce ridică întrebarea dacă 
acesta este un model de urmat. 

„Umweltbank” sau „Banca mediului” se defineşte precum o bancă de consiliere. În 
principal bazată pe ecologie, ea le propune clienţilor săi diferite produse financiare 
disponibile pe piaţă, care răspund criteriilor ecologice şi etice precise. 

În afara produselor financiare banca propune, în mod egal, credite pentru clienţii 
care doresc să construiască sau să renoveze un habitat sau să finanţeze proiecte ecologice, 
ferme biologice. Cu cât proiectele propun o respectare a mediului, cu atât condiţiile 
împrumutului sunt mai avantajoase. În acest mod, „Umweltbank”  combină ecologia cu 
economia, spre deosebire de alte instituţii din domeniu care se bazează pe principiul 
solidarităţii. Lansată în anul 1997, banca se implică în afaceri ecologice, care au în prezent o 
cifră de afaceri de 231.330 milioane euro, acţiunile fiind cotate la bursă (la cursul de 7,50 
euro pe acţiune în 2001 şi 12,10 euro pe acţiune în 2004). 

Germania este reprezentativă şi pentru un alt tip de instituţie specializată, respectiv 
„Gemeinschaftsbank”  (GLS-Bank), care constituie o bancă în serviciul comunităţii, fiind 
cea mai veche instituţie etică din Germania (fondată în anul 1974, aceasta a făcut din 
finanţarea proiectelor ecologice şi sociale linia sa de conduită). Achiziţia Okobank pentru un 
milion de euro întăreşte poziţia GLS pe piaţa etică germană care este partajată în prezent 
între Umweltbank şi recenta bancă rezultată prin fuziune, Ethikbank (care deţine afaceri în 
valoare de 410 milioane euro). 

Ca o caracteristică, GLS-Bank se remarcă prin faptul că nu acordă credite 
particularilor, ci numai colectivităţilor locale, în vederea finanţării de ferme ecologice, 
proiecte culturale, proiecte de habitat alternative, energie reciclabilă. 
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În Marea Britanie, banca etică a apărut cu scop nonlucrativ, deci fără a fi avut în 
vedere profitul, fiind desemnată „Charity Bank”. Postulatul de bază al acestei bănci este de a 
nu realiza profit, ci doar finanţări etice, prin acordarea de credite către asociaţiile de caritate. 
Spre deosebire de banca tradiţională, orientată spre randamente maxime, lipsă de 
transparenţă, scandaluri financiare, pierderi, banca etică din Marea Britanie se adresează şi 
vizează, în mod direct, cetăţeanul obişnuit de a face donaţii către asociaţii. 

Un sistem bancar constituit dintr-un număr limitat de bănci universale şi o 
multitudine de bănci mici şi foarte mici, un sistem bancar în care 22 de bănci deţin o cotă de 
piaţă reunită de 7,7%, un sistem bancar intrat în competiţia europeană, acesta este 
argumentul pentru a readuce în atenţie alternativa universalizare sau specializare bancară. 

Sporirea concurenţei va antrena schimbări în strategia băncilor care vor miza pe 
fuziuni şi achiziţii; dezvoltarea în viitor a activităţii IMM-urilor, a construcţiilor de locuinţe 
şi a agriculturii pot deveni adevărate nişe pentru instituţiile de credit specializate; 
diversificarea produselor bancare şi atragerea de doi clienţi dintr-o serie de „produse 
exotice”, acestea sunt câteva repere ale direcţiei de dezvoltare a activităţii bancare. 
Conştiente că nu pot miza decât pe produse strict specializate, băncile cu cote reduse de 
piaţă practică o politică ofensivă de dezvoltare, ceea ce îi conferă sistemului bancar 
românesc opţiunea de specializare bancară. 

Preocupate de maximizarea profitului şi de cote de piaţă semnificative, băncile 
româneşti sunt departe de aplicarea, în activitatea lor, a principiilor responsabilităţii sociale 
şi a celor care privilegiază alte obiective şi valori decât creşterea economică şi eficacitatea. 
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Anexa 1 

 
Sinteza modelului DOMINIQUE TORRE: Bănci specializate –  

Bănci universale şi coordonarea activităţii de finanţare 
 
 
Ipotezele modelului  Dominique Torre 
 
- firmele sunt dotate iniţial cu fonduri proprii, al căror nivel este yi/2 pentru 

întreprinderea i, toate firmele fiind de aceeaşi dimensiune: yi = y, oricare ar fi i 
- fiecare firmă deţine ex-anteprobabilitatea p de finanţare a producţiei, iar (1-p) 

reprezintă probabilitatea de nonretur al investiţiei; R constituie rata de rentabilitate a 
investiţiei. 

Obţinerea producţiei şi solicitarea de finanţare a firmelor nu sunt condiţionate de 
rentabilitatea lor economică (speranţa de randament a capitalului economic) sau financiară 
(speranţa de randament a capitalurilor proprii), ci depinde de rentabilitatea părţii 
autodeţinute din capitalul lor, respectiv partea de capital aflată în proprietatea acţionarilor 
(care nu aparţin sectorului financiar sau bancar), capital notat cu y/2. 

- r reprezintă rata de dobândă a împrumuturilor (în condiţiile unei rate a inflaţiei 
zero), iar e este partea din capitalurile împrumutate, prin finanţare externă: 0 ≤e ≤1 

Pornind de la notaţiile anterioare, trebuie să se respecte egalităţile: 
 

p[Ry/2 + (
yey

y

)1(2/

2/

−+
) (R-r)ey] + (1-p) max {-y/2, -ey - max [0, (y/2-ey)( 

yey

ye

)1(2/

)1(

−+

−
)]} ≥ o 

 
- Prima condiţie pe care trebuie să o respecte variabilele p, R, r şi e, pentru ca 

producţia să fie întreprinsă, iar finanţarea solicitată de firmă să fie neutră vizavi de risc, 
devine de forma următoare: 

p[R/2 + (R-r)e/(3-2e)] + (1-p) max {-1/2, -e - max [0, (1/2-e) 

( 
e

e

23

22

−

−
)]} ≥ o 

Dacă firma manifestă aversiune faţă de risc atunci condiţia precedentă se modifică 
prin deducerea primei de risc π. 

Nevoile de finanţare ale unei firme pot fi satisfăcute: 
- fie în totalitate prin credit; 
- fie jumătate prin credit şi jumătate prin fonduri proprii; 
- fie în totalitate prin fonduri proprii, astfel că pasivul unei întreprinderi poate 

înregistra una din următoarele configuraţii: 
 
(I) Fonduri proprii interne → y/2 
     Fonduri proprii externe deţinute de banca i → y/2 
     Fonduri proprii externe deţinute de banca j → y/2 
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(II) Fonduri proprii interne → y/2 
      Fonduri proprii externe deţinute de banca i → y 
 
(III) Fonduri proprii interne → y/2 
       Fonduri proprii externe deţinute de banca i → y/2 
       Datorii faţă de banca j → y/2 
 
(IV) Fonduri proprii interne → y/2 
        Fonduri proprii externe deţinute de banca i → y/2 
        Datorii faţă de banca i → y/2 
 
(V) Fonduri proprii interne → y/2 
      Datorii faţă de banca i → y/2 
      Datorii faţă de banca j → y/2 
 
(VI) Fonduri proprii interne → y/2 
       Datorii faţă de banca i → y 
     
Băncile i şi j au capacitatea identică de finanţare pentru un nivel z. Ele pot face 

oferta de finanţare prin atribuirea creditelor sau preluarea în participaţie a capitalului firmei. 
Nicio bancă nu oferă finanţare superioară nivelului z. 

Pentru a face primele oferte, băncile dispun de o informare imperfectă, ele cunosc 
că r este o variabilă exogenă, p şi R sunt comunicate de firme, iar e este o variabilă ignorată. 
Fiecare bancă efecuează propuneri de finanţare a firmei, revizuibile în funcţie de 
informaţiile ulterioare privind valoarea lui e. 

Funcţia de utilitate a băncilor, ţinând cont de aversiunea la risc, va fi de forma: 
u(g) = -g-1 

 
în care g reprezintă venitul brut aleatoriu, care poate fi degajat în urma utilizării capacităţii 
de finanţare z. 

 
Propunerile băncilor sunt definitive, iar finanţările sunt realizate atunci când oferta 

de finanţare a fiecărei instituţii de credit constituie cel mai bun răspuns la propunerile 
efectuate de concurenţii săi, ţinând cont de reacţiile firmelor. 

La modul formal, finanţările devin efective, iar producţia este realizată la starea de 
echilibru Nash, într-un joc în care jucătorii sunt băncile, acţiunile sunt propunerile de 
finanţare, iar câştigurile sunt utilităţile sperate ale veniturilor brute viitoare. 

 
Rezultatele modelului 
Aplicarea acestui model a condus la următoarele concluzii: 
- în condiţiile a două bănci şi a două întreprinderi specializarea bancară este 

susceptibilă de a genera echilibre impredictibile şi suboptimale; 
- finanţarea prin intermediul băncilor universale (care pierd în expertiză şi câştigă 

în flexibilitate) evidenţiază că pe măsură ce sursele de finanţare sunt mai numeroase, cu atât 
există mai multe şanse de a se observa regruparea băncilor pe anumite proiecte de investiţii, 
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în detrimentul altora, întrucât alegerile agenţilor se fac doar în funcţie de caracteristicile 
observabile ale proiectelor de finanţat. 

- din punct de vedere al parteneriatului la nivelul băncii universale, rezultatul 
modelului arată că în prezenţa a două bănci şi două firme se verifică următoarele corelaţii, 
luarea în considerare a legăturilor durabile de parteneriat între bancă şi întreprindere 
antrenează ameliorarea eficacităţii soluţiilor financiare propuse de către băncile generalizate.  
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Rezumat. După o perioadă mai mare de 15 ani, structura fermelor şi a proprietăţii 
în agricultura românească este caracterizată, din punctul de vedere al dimensiunii, prin 
coexistenţa exploataţiilor agricole mici (gospodării) cu cele mari (asociaţii, ferme 
comerciale). Din punctul de vedere al eficienţei, în agricultura românească coexistă, de 
asemenea, companii cu eficienţă redusă, neconcordante cu fermele din sistemul european cu 
ferme comerciale cu eficienţă ridicată, aflate în competiţie cu exploataţiile agricole 
rentabile din UE. Plecând de la aceste premise şi luând în considerare experienţa ţărilor 
europene dezvoltate, considerăm că redimensionarea exploataţiilor agricole trebuie avută 
în vedere ca opţiune prioritară de  politică agricolă. Obiectivele prioritare în vederea 
creşterii performanţelor agriculturii în România trebuie centrate pe concentrarea 
suprafeţelor agricole, care să conducă la crearea exploataţiilor agricole eficiente. Printre 
aceste măsuri, funcţionalizarea pieţei pământului poate oferi un cadru consistent al 
manifestării intereselor care să conveargă spre creşterea dimensiunii exploataţiilor 
agricole.  

 
Cuvinte-cheie: concentrarea; dimensiunea fermei; managementul agricol; 

proprietatea asupra pământuluil. 
 
Clasificare REL: 15B, 15E 
 

 
 

Între agricultura României şi agricultura ţărilor Uniunii Europene există şi se 
manifestă decalaje evidente, în planul performanţelor, eficienţei, dar şi al nivelului de trai al 
agricultorilor. Aceste decalaje constituie preocupări majore de politică agrară, pentru a căror 
rezolvare o atenţie deosebită se acordă creşterii performanţelor, cu referire la randamente şi 
productivitatea muncii. Performanţele în producţie reclamă, în primul rând, un cadru 
structural corespunzător, adică unităţi agricole de dimensiuni optime care să permită 
potenţarea la maximum a factorilor de producţie. Or, structurile de producţie din agricultura 
ţării noastre şi în special gospodăriile ţărăneşti de subzistenţă, care sunt în număr foarte mare 
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(peste 2,2 milioane au sub 1 ha), nu permit, datorită  dimensiunii lor foarte reduse, realizarea 
dezideratelor amintite anterior. Prin urmare, politica agrară, într-o formulare imperativă, 
trebuie să identifice şi, în acelaşi timp, să aplice acele măsuri care să aibă ca finalitate 
rezolvarea, într-o perioadă de timp rezonabilă, a problemelor ridicate de gospodăriile 
ţărăneşti, cu trimiteri speciale la cele de subzistenţă. 

În accepţiunea noastră, pentru perioada următoare, se prefigurează, sintetic vorbind, 
două obiective majore, cu privire la structurile de proprietate şi exploatare din agricultură: 

- reducerea numărului gospodăriilor de subzistenţă, în care scop, statul român s-a 
angajat faţă de Consiliul Europei ca, până în anul 2010, să diminueze până la jumătate 
numărul acestora;  

- consolidarea exploataţiilor agricole, indiferent de mărime, statut juridic, structură 
etc., adică a acelor exploataţii cu şanse reale de performare, obiectiv pentru care se impun 
următoarele trei masuri: 

- comasarea, adică gruparea parcelelor disipate, aparţinând aceluiaşi proprietar, 
în trupuri de terenuri compacte; 

- concentrarea, prin gruparea terenurilor mai multor ferme (fie prin achiziţie, fie 
prin asociere, cooperare, arendare sau închiriere), proces prin care se urmăreşte atingerea 
unui nivel optim al dimensiunii; 

- capitalizarea, fapt ce presupune atragerea de investiţii care să conducă la 
creşterea gradului de dotare tehnică a producţiei  şi a muncii. 

Din  paleta acestor acţiuni, în cele ce urmează, vom analiza numai comasarea. 
Abordările noastre se vor concentra asupra conceptului, procedurilor şi experienţelor 
româneşti şi europene în domeniu, precum şi asupra principiilor, caracteristicilor şi 
măsurilor necesare promovării şi adaptării comasării în cadrul măsurilor viitoare de politică 
agrară. 

Ne adresăm astfel cititorului avizat, dar şi interesat, în scopul formării unui curent 
de opinie favorabil acestei măsuri, atât de necesară astăzi, dar abordată în planul faptelor 
concrete, într-o manieră difuză, superficială şi, de cele mai multe ori, timid şi distorsionat. În 
fapt, studiul nostru, chiar dacă este sintetic, sperăm să fie interesant şi convingător asupra 
scopului propus. 

Tehnic, comasarea se realizează prin schimburi de parcele cu valori naturale (note 
de bonitare) şi economice apropiate între proprietarii situaţi în raza de cuprindere a aceleiaşi 
localităţi sau în localităţi învecinate. Evident, schimburile trebuie să se înfăptuiască în mod 
democratic în cadrul unei burse locale de terenuri. Efectul direct şi necondiţionat al 
comasării este reducerea gradului de fărâmiţare pe parcele a exploataţiilor agricole ţărăneşti. 

Într-un context mai larg, comasarea este o măsură extraeconomică; aceasta, alături 
de reformele agrare, determină mişcarea proprietăţii funciare. Dar, spre deosebire de 
reforme, prin comasare se realizează consolidarea suprafeţelor şi nu dispersarea acestora. 
Prin urmare, comasarea reprezintă primul pas pe care politica agrară ar trebui să-l 
întreprindă în direcţia consolidării proprietăţii funciare, atât de dispersată astăzi în peisajul 
agricol românesc. 

Faţă de concentrare, care apare şi se manifestă ca o necesitate ce decurge din acţiunea 
obiectivă a forţelor pieţei libere, democratice, ceea ce în mod direct şi nemijlocit minimizează 
intervenţia statului (Râmniceanu, 2002, p. 9), comasarea este o acţiune de organizare a 
teritoriului, fiind sub managementul puterii publice. Ca atare, concentrarea se desfăşoară prin 
acţiunile de piaţă funciară (vânzare-cumpărare, cooperare, asociere, arendare, închiriere), 
presupune cel puţin doi actori (proprietarul şi cumpărătorul sau utilizatorul de terenuri), precum 
şi categoriile de piaţă care se negociază (preţ, dividend, arendă, chirie). 
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Comasarea, însă, presupune strângerea într-o singură masă, sau într-un singur trup, 
a parcelelor de pământ agricol care aparţin aceluiaşi proprietar, pentru a putea fi lucrate mai 
uşor, mai productiv (Marea Enciclopedie Agricolă, vol. II, p. 141). 

În sinteză, putem afirma că, atât comasarea cât şi concentrarea vizează relaţiile 
juridice şi economice cu privire la fondul funciar dintre agenţii economici din agricultură, 
dar au ca rezultat: 

- concentrarea, creşterea dimensiunii exploataţiilor agricole; 
- comasarea, creşterea dimensiunii parcelei de teren. 
În planul politicilor economice şi al configurării deciziei politice pentru susţinerea 

performanţelor din agricultură o importanţă deosebită trebuie acordată şi relaţiilor dintre 
organizarea teritoriului şi comasarea parcelelor. Relaţiile dintre aceste două concepte sunt de 
la întreg la parte, deoarece organizarea (termen cu o sferă de cuprindere mult  mai largă) 
creează oportunităţi multiple pentru aplicarea proiectelor de sistematizare şi amenajare a 
infrastructurii vetrelor de sate şi centrelor de producţie, precum şi protecţia solului contra 
eroziunii. În acelaşi timp, organizarea teritoriului vizează şi comasarea parcelelor din aceeaşi 
exploataţie agricolă. Iată de ce, comasarea parcelelor, în mod natural, trebuie încadrată într-
un complex mult mai vast de lucrări, şi anume al celor din sfera organizării teritoriului. 

Dincolo de aspectele teoretice dezbătute mai sus, importantă este adoptarea şi 
dezvoltarea comasării ca acţiune majoră de politică economică al cărui scop este 
performarea gospodăriilor ţărăneşti. În această ecuaţie, două surse de documentare sunt 
relevante: româneşti şi europene. 

În România, comasarea, abordată din perspectiva istoriei, a înregistrat, sintetic, 
următoarele perioade de evoluţie: 

• În perioada până la primul război mondial, au fost comasate proprietăţile 
funciare din peste 700 de comune, în Transilvania, şi aproximativ 20 în Basarabia, lucrări 
care după război „n-au mai fost reluate (...) din pricină că statul n-a mai putut  acorda 
subvenţiile trebuitoare sau că prin aplicarea reformei agrare (cea din 1921, n.n) nevoia 
acelor lucrări era mai puţin simţită” (Marea Enciclopedie Agricolă, vol.II, p.141). 

• În perioada interbelică, comasarea, spre deosebire de anii anteriori, a fost 
subiect de abordare numai în plan teoretic şi legislativ, nu şi practic. De pildă, M. 
Kogălniceanu, în 1918, în expunerea de motive la legea de reformă agrară preciza că: „(...) 
pentru a opri fărâmiţarea proprietăţii ţărăneşti, deja destul de parcelară, am prevăzut 
individualizarea loturilor vândute azi şi comasarea obligatorie a întregii proprietăţi ţărăneşti 
atunci când locuitorii o vor cere. Această comasare a proprietăţii mici, care s-ar repeta la 
fiecare 30 de ani, este mijlocul cel mai simplu pentru oprirea parcelării pământului sub 
limitele folosinţei lui economice. Comasarea se impune şi pentru organizarea proprietăţii în 
raport cu asolamentul regiunii, cu deosebire că acum moşierimea dispărând, ţăranii trebuie 
să-şi organizeze asolamentul numai pe pământul lor” (Kogălniceanu, 1921). Prin urmare, în 
conţinutul Legii agrare din 1921, la articolele 135-150 erau „distribuţiuni bine chibzuite 
pentru ca odată cu aplicarea reformei agrare să se facă şi comasare”. Legea în cauză a fost 
aprobată de Senat, dar „din nefericire Adunarea Deputaţilor a amânat pentru mai târziu 
această chestiune, pentru motivul că (...) lipsea Cadastrul, dar mai ales pentru a grăbi 
intrarea sătenilor în stăpânirea pământului cu care au fost împroprietăriţi” (Marea 
Enciclopedie Agricolă, vol. II, p. 141).  

Mult mai târziu, respectiv în 1937, prin Legea pentru organizarea şi încurajarea 
agriculturii, comasarea era legiferată în linii mari, prin înfiinţarea de „obşti de comasare şi 
îndrumare agricolă” cu scopul de a:  
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- împiedica procesul de fărâmiţare a terenului agricol(1); 
- potenţa şi cultiva terenurile slab productive sau abandonate (mlaştini, sărături, 

inundaţii, băltiri)(2); 
- dezvolta lucrările de îmbunătăţiri funciare (irigaţii, desecări, drenări, 

combaterea eroziunii solului etc).  
Privitor la înfiinţarea acestor obşti, legea stabilea un număr minim de condiţii. 

Prima condiţie se referea la membrii fondatori, care trebuiau să fie 40 de ţărani, cu stare 
materială bună (fruntaşi) şi din aceeaşi comună. A doua condiţie avea în vedere „că cel puţin 
66% din numărul proprietarilor cu mai puţin de 10 hectare proprietate, necomasată într-un 
singur trup, şi stăpânind laolaltă cel puţin 51% din întinderea totală a acestor categorii de 
proprietate hotărăsc să-şi comaseze proprietatea lor, hotărârea acestora este obligatorie 
pentru toţi proprietarii din tarlaua respectivă” (Legea privitoare la organizarea şi încurjarea 
agriculturii, M. Of. 67/22 martie 1937, art.2, alin.9). A treia condiţie era că „hotărârea de 
comasare era valabilă şi dacă numărul proprietarilor era de cel puţin 51%, iar proprietatea 
lor de cel puţin 66%” (Legea privitoare la organizarea şi încurjarea agriculturii, M.Of. nr. 
67/22 martie 1937, art. 9, alin.10).  

Pentru a face ca această lege să fie aplicabilă, şi în temeiul ei, Ministerul 
Agriculturii şi Domeniiilor, prin Direcţia de Cadastru, cu cele două servicii specializate – de 
comasare şi de amelioraţii agricole, împreună cu Centrala Cooperativelor de îndrumare şi 
control au întocmit Proiectul de statut al obştilor de comasare şi îndrumare agricolă, proiect 
care avea 7 capitole şi 74 de articole. După aceea, timp de trei ani s-a studiat organizarea şi 
funcţionarea acestor obşti în peste 30 de comune din ţară. S-a ajuns la concluzia că obştile în 
cauză trebuie să-şi continue activitatea şi, pentru a da un impuls, s-a solicitat, prin Ministerul 
de Interne, ca prefecţii şi Camerele Agricole Judeţene să desemneze câte o comună pe judeţ 
în care s-ar putea constitui, mai uşor, obştea de comasare, pe care, ulterior, guvernul să o 
sprijine.  

Dar evenimentele istorice care au urmat, respectiv cel de al doilea război mondial şi 
dominaţia sovietică, au împiedicat aplicarea legii respective.         

• În perioada comunistă, comasarea a fost, în egală măsură, rezultatul celor două 
acţiuni de politică economică: etatizarea şi colectivizarea, ca vectori de impunere a puterii 
statului totalitar. S-au adoptat principii şi reguli de comasare deosebite(3), originale, prin 
conţinutul lor antidemocratic, faţă de cele promovate în perioadele anterioare în România şi 
cu deosebire în ţările vest-europene. Prin preluarea forţată a terenurilor de la proprietarii de 
drept, a fost posibilă comasarea acestora în trupuri foarte mari, de ordinul a mii şi zeci de 
mii de hectare, ceea ce a generat un alt neajuns major în planul manifestării eficiente a 
actului decizional, şi anume gigantismul excesiv. 

Totuşi, în plan organizatoric, câştigurile au fost evidente, deoarece noua 
configuraţie a fermelor agricole, pe sole şi trupuri de terenuri de dimensiuni mari, făcea 
posibilă aplicarea unor asolamente raţionale, precum şi folosirea la parametri de performanţă 
a mecanizării, sistemelor de îmbunătăţiri funciare, precum şi aplicarea îngrăşămintelor 
chimice, utilizarea seminţelor selecţionate, cunoştinţelor şi rezultatelor cercetării ştiinţifice 
etc. Ca urmare, trendul randamentelor pe hectar şi cap de animal au fost constant 
crescătoare, cu oscilaţii mici de la o perioadă la alta. 

• În perioada postcomunistă, prin recunoaşterea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor agricole, tabloul structurilor de proprietate şi producţie din agricultura 
românească se reconfigurează, aproximativ, pe aceleaşi coordonate ale perioadei de după cel 
de-al doilea război mondial. 
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Experienţa unor ţări europene foste comuniste relevă faptul că, chiar şi în condiţiile 
înfăptuirii privatizării pământului, a fost posibilă păstrarea unităţilor agricole cooperatiste 
sau de stat „comuniste” ca tipuri de exploataţii agricole, nu ca tip de proprietate (această 
confuzie a cauzat multiple neajunsuri în reformele româneşti), în care erau deja comasate 
suprafeţe mari de teren agricol. De pildă, în cazul Germaniei, după reunificare, statul 
„consecvent legislaţiei concentrării producţiei agricole (...) nu a pulverizat fostele 
cooperative agricole de producţie şi întreprinderi agricole de stat în exploataţii familiale mici 
de 5-10-20 ha, nu a lichidat fizic marea exploataţie agricolă, ci, printr-o transformare 
juridică, a restabilit dreptul de proprietate în comun asupra pământului, clădirilor şi 
maşinilor în exploataţii private. Şi alte state foste socialiste au păstrat în proporţie de 70-
80% marile exploataţii de tip cooperatist, în mărimi de la 500 la 1.500 şi 3.000 de hectare” 
(Timariu, 2002). 

În România postcomunistă, organizarea teritoriului a fost susţinută chiar în prima 
lege de reformare a agriculturii, respectiv Legea nr. 18/ 1991, care prevede că „delimitarea 
teritoriului noilor proprietăţi, rezultate din aplicarea acestei legi, se face pe baza unor 
proiecte de organizare şi parcelare întocmite de către organele de specialitate” (Legea nr. 
18/1991 privind fondul funciar, art. 44). În fapt, în cadrul legii menţionate, acest articol a 
fost practic anulat atunci când s-a stabilit printr-un alt articol reconstituirea dreptului de 
proprietate, de regulă, pe vechile amplasamente (Legea nr. 18/991 privind fondul funciar, 
art. 13).  

De asemenea, acţiunea de organizare a teritoriului este mai clar conturată în Legea 
nr. 166/2002 privind exploataţiile agricole, care prevede că organizarea teritoriului 
exploataţiilor agricole presupune cadrul necesar pentru buna desfăşurare a proceselor de 
producţie, prin stabilirea categoriilor de folosinţă a terenurilor, schimbul de terenuri, 
rectificări de hotare, amplasarea şi dimensionarea exploataţiilor, tarlalelor şi parcelelor.  

Scopul desfăşurării acestor acţiuni are în vedere următoarele: 
a) Reducerea dispersării categoriilor de folosinţă neeconomice situate în parcele 

mici, izolate, intercalate; 
b) Corectarea amplasării neraţionale a unor categorii de folosinţă faţă de ansamblul 

elementelor teritoriale, relief, centre de producţie, căi de comunicaţie, canale de desecare, 
canale de irigaţii; 

c) Creşterea suprafeţei categoriilor superioare de folosinţă, în special a celei arabile; 
d) Crearea unor suprafeţe compacte, pe fiecare categorie de folosinţă, de 

dimensiuni economice în cadrul fiecărei exploataţii agricole; 
e) Punerea în valoare a terenurilor slab productive pentru agricultură; 
f) Corelarea permanentă a condiţiilor social-economice locale cu cele ecologice; 
g) Aplicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în domeniu. 
Asupra acestor obiective se impune o minimă atenţie. În primul rând, se remarcă 

caracterul extrem de general, fără a ne specifica gradul de responsabilizare a factorilor 
implicaţi: stat, unităţi administrative, agenţi economici, gospodării ţărăneşti. În al doilea 
rând, lipsesc ecuaţiile prin care sunt puse în operă instrumentele tehnice, juridice şi 
economice, atât de necesare comasării pentru funcţionarea ei corespunzătoare. În al treilea 
rând, şi ultimul, toate obiectivele stabilite prin lege lasă de înţeles că, din motive care nouă 
ne scapă, legiuitorul nu a ştiut sau nu a vrut să ducă lucrurile până la capăt, deoarece în 
formularea în cauză acţiunile de comasare sunt fără conţinut, altfel spus, sunt acţiuni moarte.  

• În Europa de Vest, procesul de comasare are o vechime mai mare de un secol şi 
s-a realizat cu o atenţie deosebită; în ţările europene precum Germania, Austria, Danemarca, 



Integrarea României  în Uniunea Europeană. Oportunităţi şi provocări 

 

40 

40

Norvegia, Franţa, Elveţia comasarea a înregistrat cote înalte, încă din prima jumătate a 
secolului trecut.  

Trebuie evidenţiat că, după cel de-al doilea război mondial, în toate ţările Europei 
de Vest au fost elaborate programe speciale pentru organizarea teritoriului, cu obiective 
precise referitoare la: creşterea producţiei agricole pentru eficientizarea muncii în 
agricultură, amenajarea teritoriului pentru folosirea mecanizării în procesele de producţie, 
creşterea continuă a dimensiunii exploataţiilor agricole pentru a permite folosirea 
rezultatelor revoluţiei tehnico-ştiinţifice ca suport al procesului de ridicare a nivelului de 
civilizaţie la sate.   

Rezultatele deosebite obţinute de ţările amintite în urma adoptării şi derulării 
acestei acţiuni au fost posibile deoarece s-au respectat următoarele principii: 

- juridic, schimburile de terenuri au fost recunoscute; 
- economic, schimburile au avut la bază echivalentul de valoare productivă a 

terenurilor, valoare stabilită după norme unitare de comisii şi personal specializat; 
- democratic, numai dacă proprietarii parcelelor, constituiţi într-o cooperativă 

sau sindicat, îşi exprimă acordul de voinţă, într-o proporţie majoritară de 51-66%; 
- agronomic, comasarea a fost încadrată în sfera de cuprindere a lucrărilor de 

îmbunătăţiri funciare, adică a avut acelaşi regim de susţinere din partea autorităţii publice ca 
şi îndiguirile, desecările, irigaţiile etc.  

- tehnic, au fost stabilite limite şi criterii de mărime, formă, amplasament şi de 
execuţie a lucrărilor agricole pe parcelele supuse schimbului. De pildă, puteau fi schimbate 
parcelele mai mici de 5 ha, cele care aveau o formă geometrică regulată, adică dreptunghi 
(numai dacă lungimea nu depăşea de 20 de ori lăţimea), pătrat, trapez, erau poziţionate pe 
curba de nivel şi erau cuprinse în planul de comasare. 

Dar politica agricolă europeană nu s-a limitat numai la fundamentarea unor 
obiective, principii sau legi şi instituţii după care să fie condusă activitatea de comasare. Din 
informaţiile existente, rezultă că statele Uniunii Europene au subvenţionat în proporţie de 
80% până la 100% cheltuielile necesare organizării şi amenajării terenurilor agricole. 
Rezultatele s-au făcut simţite, în special în dimensiunea exploataţiei agricole. Astfel, în 
perioada 1975-1995, în Europa Occidentală, suprafaţa medie ce revine pe o fermă a crescut 
de la 15,3 ha la 18,7 ha, iar dimensiunea sa economică a crescut de 3,2 ori, ca urmare a 
creşterii gradului de intensificare a producţiei agricole.  

Important pentru acest studiu este faptul că, în UE, preocupările privind comasarea, 
prin reorganizarea teritoriului agricol, continuă şi în prezent, prin legi ale dezvoltării şi 
amenajării rurale.    

În concluzie, pentru obţinerea unor randamente superioare este nevoie, înainte de 
toate, de o nouă redimensionare şi reconfigurare a structurilor de proprietate şi producţie, cu 
deosebire a gospodăriilor ţărăneşti. Iată de ce, este nevoie, dar ar fi şi timpul ca, în planul 
politicilor agrare, puterea publică să elaboreze un cadru normativ special şi programe 
concrete de acţiune pentru reducerea gradului de parcelare prin comasarea proprietăţii 
funciare.  

Într-o atare situaţie, în planul cunoaşterii pentru decidenţii de politică agrară se 
recomandă următoarele caracteristici ale comasării: 

- Caracterul obiectiv, cauzat de creşterea continuă  a gradului de parcelare, 
consecinţă a modului juridic de fragmentare a proprietăţii între moştenitorii de drept; 

- Caracterul democratic, determinat de necesitatea exprimării acordului de voinţă 
al proprietarilor funciari; 
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- Caracterul repetitiv, exprimat de necesitatea promovării legislative a comasării 
la intervale de timp. De exemplu, M. Kogălniceanu propunea intervalul de timp de 30 ani, 
aproximativ egal cu perioada  de activitate  a unei generaţii de agricultori; 

- Caracterul de echivalenţă valorică sau de fertilitate (bonitare) a parcelelor ce 
fac obiectul  schimburilor; 

- Caracterul de concurenţă liberă între proprietăţi, în cadrul unei burse locale a 
schimburilor de parcele; 

- Performanţa tehnologică, în scopul realizării unui asolament raţional de către 
fiecare proprietar  de terenuri; 

- Obligativitatea publicităţii şi cadastrului funciar pentru toate mişcările din 
regimul juridic al proprietăţii funciare.  

Caracterul european, rezultat din cuprinderea comasării în sfera lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare, ar atrage un regim apropiat, dacă nu similar, de susţinere din partea 
politicilor agricole comune.  

România, ca şi ţările europene, are în această privinţă o experienţă deosebită cu 
referire la perioadele ante şi interbelice şi, în mod special, la cea comunistă. Aşa cum s-a 
arătat anterior, politică agrară în plan legislativ recunoaşte necesitatea organizării terenurilor 
agricole, pe când comasarea nu este explicit şi distinct menţionată. În concluzie, ţinând cont 
de cele expuse anterior, se desprinde necesitatea reformulării politicii agrare cu privire la 
comasarea parcelelor, în care direcţie trebuie să se elaboreze un cadru normativ 
corespunzător cerinţelor impuse pentru consolidarea dimensiunilor exploataţiilor agricole. 

 
 

Note 
 

 (1) Datorită faptului că suprafeţele de teren erau prea fărâmiţate devenind nerentabile, s-a 
prevăzut ca acelea sub 2 ha să nu mai poată fi împărţite prin vânzare sau succesiune. Aceste 
suprafeţe reprezentau la nivelul ţării peste 60% din totalul proprietăţilor agricole. După 
Ciulei, Constantin, inspector general, Măsuri cu privire la comasarea proprietăţilor agricole, 
ASAFSA dos.12/1937  
(2) S-a apreciat că cel puţin 20% din suprafaţa întregului arabil sau peste 4.500 mii ha erau 
ocupate cu terenuri necultivate sau cu producţii slabe şi inconstante, din pricina mlaştinilor, 
sărăturilor, ca şi a pagubelor cauzate de ape. După Mihalcea, Alexandru, Forme de asociere 
şi cooperare în agricultura arădeană – trecut şi prezent, SIRAR, Filiala Arad, 1998, p. 3.   
(3) Vezi Decretul nr. 280/1995 şi HG nr. 1240/1955 ambele referitoare la organizarea şi 
executarea evidenţei funciare cu scopul principal de a servi la comasarea terenului agricol în 
acţiunea de colectivizare a agriculturii; Legea nr. 12/1968, privind aprecierea, comasarea şi 
folosirea terenului agricole  
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Rezumat. În lucrarea de faţă este realizată o scurtă incursiune asupra fiscalităţii 

din România, în perioada 1990-2006, cu accent, în principal, pe nivelul acesteia, ca factor 
descurajator pentru mediul de afaceri din ţara noastră. De asemenea, sunt trecute în revistă 
cerinţele existente pe plan european în ceea ce priveşte impozitarea, făcându-se aprecieri 
asupra măsurii în care acestea pot determina, pe termen scurt, modificări ale legislaţiei 
fiscale româneşti.  

 
Cuvinte-cheie: presiune fiscală; impozite directe; impozite indirecte; armonizare 
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Alături de funcţia de finanţare a cheltuielilor publice, fiscalitatea poate îndeplini, 

dacă este utilizată corect, şi o veritabilă funcţie economică, contribuind la dezvoltarea 
mediului de afaceri şi la atragerea de investiţii străine. 

În România, tranziţia de la sistemul comunist la economia de piaţă a presupus, 
printre altele, înfăptuirea unei ample reforme şi în domeniul finanţelor publice, în cadrul 
căreia reforma sistemului fiscal a ocupat un loc deosebit. În plus, odată cu deschiderea 
negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană, sistemul fiscal românesc a fost 
supus unor ample modificări având ca scop realizarea procesului de armonizare a legislaţiei 
fiscale cu cea comunitară în domeniu. 

Pe fondul acestor reforme, fiscalitatea nu a contribuit, întotdeauna, la creşterea 
atractivităţii economiei româneşti. Principalele motive ale acestei situaţii şi-au avut izvorul 
în nivelul fiscalităţii şi în permanentele modificări aduse modului de reglementare a 
prevederilor fiscale. 

În ceea ce priveşte presiunea fiscală, în România, în perioada 1990-2006, 
cuantificată cu ajutorul indicatorului grad de fiscalitate, aceasta a avut o evoluţie 
descendentă, reducându-se de la 35,5%, în anul 1990, la 27,25%, în anul 2006. Determinat 
pe baza impozitelor, taxelor şi contribuţiilor încasate efectiv la bugetul general consolidat, 
indicatorul respectiv nu reflectă povara fiscală impusă contribuabililor, ci doar pe aceea 
acceptată de aceştia. 

Reducerea ponderii prelevărilor obligatorii în produsul intern brut poate fi pusă pe 
seama a doi factori principali: diminuarea bazei de impozitare ca urmare a declinului 
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economiei reale şi a diminuării, în expresie reală, a produsului intern brut, mai ales în primii 
10 ani ai tranziţiei, şi tendinţa generală de relaxare fiscală, manifestată, în special, după anul 
2000. Cu toate acestea, şi într-un caz şi în celălalt, nivelul redus al gradului de fiscalitate este 
dat şi de gradul de conformare voluntară a contribuabililor la impozit, implicit de nivelul 
sustragerii fiscale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Gradul de fiscalitate generală în România 
  
Interesant este că, deşi cotele de impozitare pentru principalele impozite au fost, în 

România în tranziţie, stabilite la niveluri comparabile cu cele din ţările Uniunii Europene 
(destul de ridicate, de altfel) sau chiar cu cele din alte ţări foste comuniste din Europa de Est, 
în tranziţie ca şi noi, gradul de fiscalitate înregistrat s-a situat, în cea mai mare parte, sub cel 
din respectivele ţări, unde conformarea voluntară la plata impozitelor este mai ridicată, 
sustragerea de la impunere înregistrând niveluri mai reduse. 

 
Veniturile fiscale totale ca procent din produsul intern brut 

în 19 ţări membre UE 
Tabelul 1 

Ţara 1990 1995 2000 2002 2003 
Austria 39,6 41,1 42,6 43,6 43,1 
Belgia 43,2 44,8 45,7 46,2 45,4 
Republica Cehă  37,5 36,0 37,0 37,7 
Danemarca 47,7 49,5 50,1 48,7 48,3 
Finlanda 44,3 46,0 48,0 45,8 44,8 
Franţa 42,2 42,9 44,4 43,4 43,4 
Germania 35,7 37,2 37,2 35,4 35,5 
Grecia 29,3 32,4 38,2 37,1 35,7 
Ungaria  42,4 39,0 38,8 38,5 
Irlanda 33,5 32,8 32,2 28,7 29,7 
Italia 38,9 41,2 43,2 42,5 43,1 
Luxemburg 40,8 42,3 40,6 41,3 41,3 
Olanda 42,9 41,9 41,2 39,2 38,8 
Polonia  37,0 32,5 34,7 34,2 
Portugalia 29,2 33,6 36,4 36,5 37,1 
Slovacia   34,3 33,0 31,1 
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Spania 32,1 31,8 34,8 34,8 34,9 
Suedia 53,2 48,5 53,9 50,1 50,6 
Marea Britanie 36,5 35,1 37,5 35,6 35,6 
UE-19 – total 39,3 39,9 40,4 39,6 39,4 
România 35,5 28,8 29,3 27,6 28,0 

Sursa: Site-ul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, ww.ocde.org 
 
Prin urmare se poate aprecia că, luând în calcul un anumit nivel al conformării 

fiscale, invers proporţional cu nivelul fiscalităţii, presiunea fiscală impusă în România a fost 
ceva mai ridicată decât presiunea fiscală acceptată. 

Fiscalitatea excesivă, resimţită din plin de contribuabilul român, s-a manifestat, în 
perioada de tranziţie, în special în privinţa impozitării muncii salariale, situându-se de cele 
mai multe ori, la cel mai înalt nivel, comparativ cu alte state din Europa Centrală şi de Est, 
ceea ce a contribuit serios la amplificarea muncii la negru şi, pe această cale, la ieşirea de la 
impozitare a numeroase venituri.  

Cu toate că, începând cu anul 2002, contribuţiile datorate pentru veniturile din 
salarii au fost reduse, atât pentru salariaţi, cât şi pentru angajatori, fiscalitatea pe forţa de 
muncă rămâne, în continuare, la un nivel ridicat, de 33% pentru angajaţi (incluzând şi 
impozitul pe salarii) şi de aproximativ 30% pentru angajatori. 

Şi în mediul de afaceri, fiscalitatea a fost percepută ca o decapitalizare a agentului 
economic, fiind practic o formă de agresiune exercitată asupra activităţii acestuia, prin 
distorsiunile pe care le generează privind nivelul şi ritmicitatea fluxurilor de numerar. De 
foarte multe ori, agenţii economici din ţara noastră au reclamat caracterul excesiv al 
fiscalităţii, dăunător cerinţelor de capitalizare şi relansare economică, generând, în acelaşi 
timp, o lipsă acută de capital, cu consecinţe asupra amplificării arieratelor întreprinderilor şi 
generalizării blocajului financiar. Aceasta a avut ca efect, în bună măsură, orientarea 
contribuabililor către obţinerea de venituri cu caracter ilicit şi transferul multor agenţi 
economici în economia subterană. 

În timp, decidenţii politici au înţeles că reducerea fiscalităţii poate să acţioneze 
favorabil atât în direcţia atragerii de investitori, cât şi în direcţia sporirii veniturilor fiscale 
colectate la bugetul public. Reducerile operate în ultimii ani, pe palierul impozitării 
companiilor şi veniturilor persoanelor fizice, pot fi apreciate ca măsuri importante de 
detensionare a mediului de afaceri, de stimulare a iniţiativei private şi de încurajare a 
oficializării economiei ascunse. 

Pe de altă parte modificările suferite în ultimii ani de legislaţia fiscală românească, 
în special pe palierul impozitării indirecte, nu au fost, în totalitate, o consecinţă a 
instabilităţii deciziilor de politică fiscală, ele fiind impuse şi de aderarea României la 
Uniunea Europeană, şi au vizat armonizarea treptată a legislaţiei fiscale româneşti cu cea 
comunitară în domeniu. 

Uniunea Europeană este cea mai mare piaţă internă competitivă din lume, cu peste 
485 de milioane de locuitori. În acest context impozitarea nu trebuie să împiedice ci, din 
contră, să promoveze buna funcţionare a acestei pieţe. Priorităţile în acest domeniu sunt 
legate de eliminarea birocraţiei, reducere costurilor de conformare şi eliminarea dublei 
impozitări. 

În domeniul impozitării, acquis-ul comunitar prevede dispoziţii referitoare  la trei 
aspecte: 

→ impozitarea indirectă – care presupune, în primul rând, armonizarea legislaţiei 
în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată şi accizele; 
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→ impozitarea directă – acquis-ul comunitar se referă la aspecte legate de 
impozitarea corporaţiilor şi impozitul pe capital. Măsurile în domeniu urmăresc să faciliteze 
cooperarea administrativă între autorităţile naţionale şi să înlăture obstacolele întâmpinate de 
firmele cu activitate transfrontalieră; 

→ cooperarea administrativă şi asistenţa reciprocă – legislaţia comunitară, în 
acest domeniu, furnizează instrumente pentru evitarea fraudei şi evaziunii fiscale 
intracomunitare şi permite statelor membre să obţină informaţii despre agenţii economici din 
alte state membre atât automat, cât şi la cerere. 

În ceea ce priveşte impozitarea indirectă trebuie spus că aceasta necesită un înalt 
nivel de armonizare, deoarece influenţează circulaţia liberă a bunurilor şi serviciilor. 
Articolul 90 al Tratatului Comunităţii Europene interzice orice discriminare, directă sau 
indirectă, prin intermediul impozitării, care poate crea un avantaj produselor unui stat 
membru faţă de produsele provenite din alte state membre. Articolul 93 al Tratatului cere 
armonizarea impozitelor pe cifra de afaceri, a accizelor şi a altor forme ale impozitelor 
indirecte. 

În privinţa cotelor de TVA, reglementările Uniunii Europene prevăd aplicarea unei 
cote standard de minimum 15% şi posibilitatea de a aplica maximum două cote reduse (de 
minimum 5%) pentru anumite mărfuri sau servicii de natură socială sau culturală. De 
asemenea, statele membre au posibilitatea să fixeze, pe timp limitat, cota zero sau sub 5% 
pentru anumite produse. 

În privinţa accizelor, reglementările generale se referă la produsele ce fac obiectul 
accizelor şi la deţinerea, circulaţia şi monitorizarea acestor produse (92/12/CEE). Aceste 
reglementări, aplicabile de la 1 ianuarie 1993, stau la baza unei strategii privind aproximarea 
cotelor impozitelor, armonizarea structurii impozitelor şi stabilirea cadrului general privind 
deţinerea şi circulaţia produselor. Reglementările se aplică băuturilor alcoolice, tutunului 
prelucrat, produselor energetice şi energiei electrice. Conform legislaţiei comunitare, aceste 
produse sunt supuse accizelor indiferent dacă provin dintr-un stat membru sau din ţări terţe, 
iar accizele sunt percepute în statul în care are loc consumul, la nivelul ratei aplicate în acel 
stat.  

În cursul negocierilor, României i s-a acordat un număr de aranjamente tranzitorii 
pentru ajustarea nivelului accizelor aplicate diferitelor produse energetice (benzină fără 
plumb, motorină, gaz natural, păcură) şi electricitate. României i s-a acordat, de asemenea, o 
perioadă de tranziţie, până în decembrie 2009, pentru a continua aplicarea unei cote a accizei 
mai redusă decât minimul aplicat în Uniunea Europeană, asupra ţigărilor. 

Pe palierul impozitării indirecte, legislaţia  românească este aliniată acquis-ului 
comunitar, rămânând, în continuare, în orizontul de timp 2010-2011, de realizat ridicarea 
nivelului accizelor, la unele produse accizabile, la nivelul minim impus statelor membre ale 
Uniunii Europene, ceea ce va determina o creştere a gradului de fiscalitate. 

În ceea ce priveşte impozitarea directă, Tratatul Comunităţii Europene nu specifică, 
în mod expres, alinierea acestor impozite şi, în virtutea principiului subsidiarităţii, lasă 
reglementarea acestor impozite la latitudinea statelor membre. Totuşi, acolo unde 
impozitarea directă are impact asupra liberei circulaţii a mărfurilor, serviciilor, persoanelor 
şi capitalurilor, ca şi asupra dreptului de stabilire a indivizilor sau a societăţilor, statele 
membre trebuie să stabilească un sistem de impozitare, la nivel naţional, care să respecte 
aceste drepturi fundamentale, conform articolelor 94 şi 308 din Tratat. 

Apariţia unor situaţii speciale, cum ar fi dubla impozitare sau activităţile  
economice transfrontaliere, a impus adoptarea unor măsuri legislative comune tuturor 
statelor membre, măsuri aplicabile în special companiilor. Acestea au fost iniţiate în anul 
1990 şi sunt materializate prin două directive şi o convenţie: 
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- Directiva „Parent Subsidary” (90/435/CEE), care se referă la abolirea dublei 
impuneri a profitului distribuit între societatea-mamă aflată într-un stat membru şi filialele 
acesteia aflate în alte state membre; 

- Directiva „Merger” (90/434/CEE), care are în vedere reducerea poverii 
fiscale ce poate împiedica reorganizarea societăţilor; 

- Convenţia 90/436/CEE, bazată pe articoulul 239 al Tratatului, introduce o 
procedură arbitrară de evitare a dublei impuneri prin ajustarea profitului dintre 
întreprinderile asociate aflate în state membre diferite. 

În anul 1997, a fost adoptat un pachet de măsuri privind impozitarea directă care 
are în vedere combaterea concurenţei fiscale dăunătoare, cu intenţia de susţinere a 
coordonării fiscale în interiorul Uniunii Europene. Scopul acestuia este de a reduce 
diferenţele în impozitarea directă, potrivit obiectivelor planului de acţiune pentru piaţa 
unică, şi de reajustare a sistemelor fiscale naţionale, prin reorientarea tendinţei crescânde de 
impozitare a muncii, astfel încât acestea să conducă la o mai bună ocupare a forţei de 
muncă. 

Pachetul de măsuri propus conţine trei componente: 
- un Cod de Conduită pentru impozitarea afacerilor care, deşi nu este un 

instrumet legal obligatoriu, ajută la prevenirea distorsiunilor economice şi a eroziunii bazei 
de impozitare în interiorul Comunităţii, statele membre angajându-se să respecte principiile 
unei concurenţe fiscale cinstite şi să se reţină de la măsuri fiscale dăunătoare; 

- măsuri de realizare a unui grad înalt de aliniere, între statele membre, a 
sistemelor de impozitare a veniturilor din economii, prin care se stabileşte un nivel minim de 
impozitare a dobânzilor; 

- un aranjament pentru un sistem comun de impozitare aplicabil plăţilor de 
dobânzi şi redevenţe, între companiile asociate, din diferite state membre. 

Deşi în domeniul impozitării directe au existat în ultimii ani opinii care susţineau 
crearea unei baze de impozitare consolidate comune în Uniunea Europeană, în scopul 
eliminării majorităţii obstacolelor fiscale întâmpinate în cazul investiţiilor transfrontaliere, în 
prezent această propunere rămâne într-o perspectivă îndelungată, Consiliul European 
reamintind recent că statele membre sunt libere în proiectarea sistemului impozitelor directe, 
în virtutea principiului subsidiarităţii, în interesul obiectivelor şi cerinţelor politicii interne, 
atât timp cât acestea sunt în concordanţă cu legile comunitare. 

Prin urmare nu există, în prezent, motive, impuse de anumite norme europene, care 
să determine modificări ale impozitării companiilor sau veniturilor persoanelor fizice, 
singurele constrângeri care pot exista fiind de natură internă, în funcţie de ceea ce decidenţii 
politic urmăresc prin intermediul politicii fiscale, coroborat cu tendinţele care se manifestă 
în prezent, pe plan european, de reducere a nivelului fiscalităţii. 

În final trebuie subliniat faptul că un stat membru al Uniunii Europene trebuie să 
ţină cont obligatoriu, în conceperea sistemului său fiscal, de cele patru libertăţi fundamentale 
ale Tratatului Uniunii Europene, respectiv libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, 
persoanelor şi capitalurilor, instrumentul de incitare, în această direcţie, fiind, de acum 
înainte, ameninţarea cu acţiunile la Curtea Europeană de Justiţie.  
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Rezumat. Deşi prezentul pare destul de cenuşiu, previziunile arată că turismul 
românesc are toate şansele să cunoască una dintre cele mai dinamice evoluţii din întreaga 
Europă, având chiar posibilitatea de a reprezenta o contribuţie de până la 7 % din PIB-ul 
României. 

În acest sens, construcţia brandului de ţară poate sprijini fundamental şi 
dezvoltarea turismului vâlcean, însă acesta nu poate exista în absenţa unor strategii pe 
termen lung, menită să-i asigure competitivizarea pe plan intern şi extern. 
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În contextul actual al aderării României la Uniunea Europeană şi al eforturilor de 

integrare efectivă, se impune o reconsiderare a aportului pe care turismul îl are la 
dezvoltarea economico-socială a ţării. 

Judeţul Vâlcea dispune de un potenţial turistic valoros, determinat de varietatea şi 
frumuseţea formelor de relief, prezenţa unor staţiuni balneo-climaterice, având ape minerale 
valoroase din punct de vedere terapeutic, bogăţia culturală şi folclorică, poziţia geografică  
favorabilă. Acest potenţial însă nu este valorificat la parametri superiori. Datele privind 
circulaţia turistică ce situează judeţul Vâlcea printre primele în ţară, indicii de atractivitate ai 
ofertei sale turistice sunt elemente ce influenţează pozitiv o valorificare mai bună a 
potenţialului turistic al judeţului prin măsuri privind modernizarea şi dezvoltarea 
echipamentelor turistice, dezvoltarea şi diversificarea formelor de turism, diversificarea 
ofertei, îmbunătăţirea calităţii serviciilor, precum şi programe promoţionale. 

Staţiunile balneare de pe Valea Oltului dispun de resurse minerale cu caracteristici 
terapeutice eficiente, care ar putea fi valorificate pe piaţa internaţională, însă nu asigură 
întreg ansamblul de activităţi şi servicii caracteristice staţiunilor balneare, bazele de 
tratament şi unele unităţi de cazare având un grad de uzură avansat. Pentru o valorificare 
mai eficientă se consideră necesară o concepţie de ansamblu asupra organizării şi dezvoltării 
lor. Studiile de sistematizare elaborate pentru aceste staţiuni stabilesc următoarele capacităţi 
maxime posibile: Călimăneşti Căciulata – 12.700 locuri, Govora – 8.000 locuri, Olăneşti – 
6.000 locuri de cazare. Aceste cifre reprezintă dezvoltarea spaţială maximă a acestor staţiuni 
ce se poate realiza teoretic, dar ea nu poate fi materializată, fiind influenţată direct de 
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potenţialul factorilor de cură, de cererea turistică prognozată, precum şi de evoluţia cererii 
pentru profilul staţiunilor.  

Un alt factor luat în considerare în proiectarea noilor echipamente este faptul că 
suprafaţa construită în aceste staţiuni este destul de mare în raport cu suprafaţa totală a lor. 
În consecinţă, noile dotări vor fi reduse ca număr de locuri, dar cu un grad de confort sporit 
şi destinate atragerii în special a turiştilor străini. Reţeaua unităţilor de alimentaţie va  trebui 
racordată optim la cea a unităţilor de cazare. Probleme deosebite în acest sens ridică 
staţiunile Olăneşti şi Călimăneşti-Căciulata, unde, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi 
calitativ, unităţile alimentare sunt insuficiente în raport cu locurile de cazare, această 
deficienţă putând fi rezolvată prin măsurile de dezvoltare şi diversificare a reţelei de 
alimentaţie publică. 

Pentru dezvoltarea spaţială a staţiunilor trebuie avut în vedere şi un element de 
comensurare a valorii ofertei turistice, ca factor determinant al cererii, respectiv indicele de 
atractivitate. El se determină pe baza factorilor ce definesc oferta turistică a unei zone şi 
exprimă gradul de atractivitate al zonei turistice analizate:  

∑
=

×=
n

i
ii cqI

1 ,  
unde:  

I = indicele de atractivitate;  

iq
= ponderea fiecărui element al ofertei;  

ic
= calitatea ofertei turistice;  

n = numărul elementelor ofertei turistice.  
 
Dacă c = 1 ilustrează un nivel scăzut al ofertei; c = 2 ilustrează un nivel mediu al 

ofertei;  c = 3 ilustrează un nivel ridicat al ofertei. 
Elementele ce definesc oferta turistică şi care sunt luate în considerare la calculul 

indicelui de atractivitate sunt prezentate în tabelul 1 (exemplificat pe staţiunea Băile 
Govora). 

 
Calculul indicelui de atractivitate pentru staţiunea Băile Govora 

Tabelul 1 
Nr. 
crt. Elementele ofertei turistice Pondere 

(q) 
Calitate 

(c) q x c 

1 Resurse naturale: 
- peisaj 
- climat 
- ape minerale terapeutice 
- păduri 

28% 
5 
5 
16 
2 

- 
3 
3 
3 
1 

- 
0,15 
0,15 
0,48 
0,02 

2 Resurse antropice: 
- monumente arheologice 
- monumente istorice şi de artă 
- monumente de arhitectură populară 
- etnografie şi folclor 

14 
1 
3 
5 
5 

- 
1 
1 
2 
2 

- 
0,01 
0,03 
0,1 
0,1 

3 Condiţii economico-sociale 10 2 0,2 
4 Căi de acces 10 1 0,1 
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Nr. 
crt. Elementele ofertei turistice Pondere 

(q) 
Calitate 

(c) q x c 

5 Baza tehnico-materială 20 2 0,4 
6 Forme de turism 

- balnear 
- recreere şi odihnă 
- cultural 
- de weekend 

18 
10 
4 
2 
2 

- 
2 
2 
1 
1 

- 
0,2 
0,08 
0,02 
0,02 

7 TOTAL -- -- 2,06 

Sursa: www.valceatourism.ro 
 
 
Din tabelul nr.2 se observă că staţiunile Călimăneşti-Căciulata, Olăneşti şi Govora 

au indicele de atractivitate cuprins între 2 şi 3 (2<Ia<3), ceea ce însemnă că fac parte din 
zonele de interes turistic, zone ce pot fi valorificate şi promovate pe piaţa turistică 
internaţională. 

 
Indicele de atractivitate 

Tabelul 2 
Nr. crt. Zonă turistică Indicele de atractivitate 
1 Călimăneşti-Căciulata 2,20 
2 Olăneşti 2,09 
3 Govora 2,06 
4 Voineasa 1,91 
5 Rm. Vâlcea-Ocnele Mari 1,38 
6 Munţii Coziei 1,3 
7 Horezu 1,2 
8 Depresiunea Loviştei 1,15 
9 Drăgăşani 1,13 

Sursa: www.valceatourism.ro 
 
La celelalte zone, indicele de atractivitate este cuprins între 1 şi 2 (1<Ia<2), ceea ce 

înseamnă că sunt zone de interes turistic limitat, fiind valorificate pe piaţa locală, cel mult 
naţională. Cele care au o valoare a Ia mai mică de 1 nu prezintă interes turistic. 

 
Valorificarea resurselor balneare 
Staţiunea Băile Govora  dispune de o serie de elemente favorabile turismului balnear: 

calm atmosferic, o concentraţie ridicată a conţinutului de aeroioni de o mare importanţă pentru 
staţiune, profilată în special pe tratamentul afecţiunilor respiratorii, substanţe hidrominerale 
diversificate din punct de vedere chimic de mare valoare terapeutică. Lucrările efectuate au 
relevat faptul că şi rezervele geologice sunt favorabile pentru ape clorurate, iodurate şi mici ape 
sulfuroase. Dezvoltarea activităţii balneare este posibilă datorită existenţei unei cereri mari 
pentru tratamente specifice staţiunii şi existenţei unei apreciabile rezerve de substanţă minerală. 

Stabilirea capacităţii finale de dezvoltare trebuie să cuprindă şi corelare judicioasă între 
potenţialul  balnear al staţiunii şi noile dotări, ele fiind influenţate şi de cererea turistică. Ţinând 
seama de toţi factorii care determină dezvoltarea staţiunii se poate stabili un nivel maxim de 
2.300 de locuri. În consecinţă, se pot construi încă 400 de locuri de cazare. Într-o primă etapă se 
poate avea în vedere modernizarea vilelor cu grad de uzură avansat, apoi construirea unui hotel 
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balnear având 300 de locuri, destinat cu precădere turiştilor străini, dotat cu baze de tratament, 
piscină, sală de gimnastică. În afara construirii unei noi baze de tratament este necesară 
modernizarea actualei baze şi efectuarea unor ample lucrări de înlocuire a unor instalaţii şi 
aparaturi medicale uzate, precum şi modernizarea acestora. 

Trebuie să existe adevărate unităţi medicale dotate şi încadrate în conformitate cu 
cerinţele medicinii moderne, cu componente funcţionale specializate, de la servicii de terapie 
intensivă pentru urgenţe medicale şi până la sectoare de jocuri distractive pentru terapie 
ocazională şi relaxare, de la farmacia dotată cu toată gama de medicamente până la barul de ape 
minerale sau sala de gimnastică. Trebuie să ofere turiştilor tot ce este necesar pentru boala lor. 

Se poate recurge la specializarea staţiunii în domenii de patologie, având în vedere 
eficienţa factorilor curativi pentru afecţiunile căilor respiratorii. Se consideră indicat ca 
staţiunea Govora să se profileze pentru tratarea cu precădere a acestor afecţiuni. 

În ce priveşte divertismentul, se recomandă modernizarea dotărilor existente şi crearea 
altelor noi, în corelaţie cu actualele capacităţi ale staţiunii. O mare atenţie trebuie acordată 
terenurilor de sport, mişcarea fiind factor de tratament pentru unele afecţiuni. 

Staţiunea Olăneşti. Ansamblul proprietăţilor fizico-chimice ale apelor minerale din 
Olăneşti este favorabil utilizării lor în toate formele specifice curelor balneare: cura internă şi 
externă, preventivă, terapeutică şi recuperatorie în cazul unei game largi de afecţiuni. La 
acestea se adaugă unicitatea pe plan naţional a unora din tratamentele balneare specifice 
staţiunii, acesta fiind singurul loc din ţară unde se efectuează tratamente pentru bolnavii cu 
diferite afecţiuni alergice prin injecţii cu apă minerală. 

Obiectivul central al restructurării turismului în staţiunea Olăneşti îl constituie 
realizarea unei oferte turistice moderne, competitive, deschisă pieţei internaţionale. În acest 
sens se impune modernizarea unităţilor de cazare atât în cadrul construcţiilor vechi (vile), dar şi 
a celor noi. Modernizarea vilelor constituie o soluţie avantajoasă din punct de vedere economic, 
întrucât asigură o ocupare mai bună a lor, dar şi din punct de vedere estetic, prin reconsiderarea 
unor construcţii cu valoare arhitecturală ce dau personalitate staţiunii sau ocupă 
amplasamentele cele mai favorabile în cadrul acestora. 

Datorită spaţiului construibil redus al staţiunii, capacitatea de cazare se poate limita la 
nivelul actual. O soluţie pentru satisfacerea solicitărilor de cazare o reprezintă cazarea la 
particulari prin organizarea corespunzătoare a acestei acţiuni. Calitatea şi volumul factorilor de 
cură justifică însă realizarea capacităţii de cazare cu confort ridicat. Se poate avea în vedere pentru 
turiştii străini construirea unui hotel de 200 de locuri, având trei sau patru stele, cu bază proprie de 
tratament, într-o zonă exterioară staţiunii. Cu toate acestea, în luna septembrie 2004 au fost 
demarate lucrările în vederea realizării unui hotel de patru stele cu o capacitate de 600 de locuri, 
dotat cu bază de tratament, investiţia totală fiind estimată la circa 20 milioane de euro. 

O problemă aparte o pune şi modernizarea unităţilor de alimentaţie publică, 
îmbunătăţirea serviciilor şi realizarea unei unităţi de alimentaţie cu profil dietetic sau cu 
specific: rotiserie, lactobar, restaurant dietetic, cafenele, cofetării. Printre unităţile propuse 
pentru modernizare se numără şi cantinele-pensiune. Darea în folosinţă a încă 660 de locuri în 
unităţile de alimentaţie publică va trebui să completeze cererea pentru aceste tipuri noi de 
unităţi, realizându-se în acelaşi timp şi corelarea dintre capacitatea de cazare şi capacitatea de 
alimentaţie. 

În privinţa tratamentului sunt necesare lucrări de modernizare a tuturor bazelor de 
tratament din dotarea lor cu aparatură modernă, realizarea unei noi baze de tratament. 

Pentru dezvoltarea agrementului se pot organiza de aici drumeţii şi mici excursii la 
Lacul Frumos, Peştera Pescarului, cabana Comanca, spre masivele Buila, Vânturariţa, 
Călimăneşti-Căciulata. 

Activităţile sportive: în piscina din pavilion; în apropierea plajei de pe malul lacului s-
ar putea amenaja un ştrand; ciclismul recomandat bolnavilor renali şi digestivi s-ar putea 
practica în bune condiţii (ar trebui să existe pentru aceasta un punct de închiriere a materialului 



Economie teoretică şi aplicată. Supliment 

 

53 

53

sportiv); piste de popice în aer liber, pe pajiştile de pe marginea aleilor, o popicărie acoperită şi 
un bowling; servicii pentru pescuit sportiv pe râul Olăneşti; sală de jocuri cu terenuri 
multifuncţionale (volei, baschet, tenis etc.); în perspectiva intrării staţiunii în circuitul 
internaţional, se poate amenaja un teren de golf sau un mic poligon de tir în pădure. 

De asemenea, se poate avea în vedere construirea unui club de agrement cu sală de 
spectacole şi conferinţe, sală de expoziţii, sală de audiţii muzicale, discotecă, organizarea unor 
festivaluri în aer liber. Staţiunea Olăneşti poate fi sediul unor festivaluri, congrese, conferinţe 
pe teme sau cu teme cu caracter inedit la noi, ca de pildă: „Olăneşti – un oraş al science-fiction-
ului”, prin organizarea unor cluburi, vizionarea unor filme pentru atragerea amatorilor sau 
profesioniştilor iubitori ai acestui gen. 

Pentru diminuarea sezonalităţii activităţii turistice, se pot amenaja pentru sezonul de 
iarnă o serie de minicluburi în fiecare vilă (jocuri de club, audiţii muzicale, tenis de masă). 

Staţiunea Călimăneşti-Căciulata. Aprecierile pe care le-au obţinut apele minerale la 
diferite reuniuni internaţionale, cadrul natural deosebit oferit de Valea Oltului, precum şi marile 
hoteluri construite în Căciulata sunt factori favorabili care au dus la introducerea acestei staţiuni 
în circuitul internaţional. Pentru aceasta însă sunt necesare o serie de măsuri în următoarele 
direcţii: 

- într-o primă etapă este necesar să se continue acţiunea de modernizare a 
construcţiilor vechi şi creşterea nivelului lor de confort, întrucât aceste clădiri sunt în general 
solide şi au amplasamente favorabile. În următoarea etapă trebuie să se realizeze noi unităţi de 
cazare (4-5 vile), cu un grad de confort sporit, menite să atragă şi turiştii străini; 

- sub aspect numeric, restaurantele şi pensiunile sunt insuficiente, realizarea a încă 
530 de locuri de alimentaţie urmând să suplinească aceste lipsuri cantitative. Noile unităţi vor 
avea categoria de lux şi vor asigura un nivel crescut de diversificare a unităţilor. O soluţie în 
vederea valorificării cât mai bune a spaţiului redus al staţiunii ar putea fi amenajarea unor 
unităţi de alimentaţie pe mici vase ancorate pe malul râului Olt; 

- intensificarea acţiunilor de protecţie a zăcămintelor hidrominerale; 
- valorificarea apelor minerale din zona Păuşa, eventual în cadrul unui sanatoriu 

destinat copiilor. De menţionat atractivitatea ridicată a zonei dată de un cadru pitoresc şi 
nepoluat; 

- profilul balnear al staţiunii poate fi completat de un profil de recreere, având 
scopul de a atrage un segment de turişti mai puţin întâlniţi în staţiunile balneoclimaterice, şi 
anume tinerii. Pentru aceasta este nevoie de o serie de dotări de agrement nautic, bărci şi 
hidrobiciclete. Condiţiile naturale bune pentru organizarea unui centru de recreere-divertisment 
îl constituie insula Ostrov, care ar trebui reîmpădurită şi amenajată ca parc de distracţii. Pentru 
iubitorii muntelui vor fi organizate drumeţii pe muntele Cozia, la cascada Lotrişor sau pe Valea 
Oltului. 

Staţiunea Cozia, staţiune nou apărută, are sonde cu apă hipotonă, sulfuroasă, calcică, 
ceea ce deschide perspective largi de folosire în cura intensivă asociată. Amplasarea ei pe Valea 
Oltului în apropierea staţiunii Călimăneşti o face accesibilă şi turismului de tranzit. Dezvoltarea 
echipamentelor turistice va viza construirea unui hotel balnear cu o bază de tratament modernă, 
alături de dotări specifice alimentaţiei publice. 

Staţiunea Ocnele Mari-Ocniţa este o staţiune de interes local, pe teritoriul acesteia 
exploatându-se ape minerale şi nămoluri terapeutice. Analizele efectuate au stabilit posibilitatea 
utilizării apelor minerale şi nămolului sapropelic fosil în cura afecţiunilor aparatului locomotor, 
a celor ginecologice şi cardiovasculare. Nu există probleme în asigurarea necesarului de apă 
sărată. Particularitatea factorilor de cură, precum şi apropierea de Râmnicu Vâlcea fac ca 
amenajările din Ocnele Mari şi Ocniţa să fie utilizate cu precădere pentru agrement şi 
tratament. Deoarece vilele şi bungalow-urile existente prezintă un stadiu avansat de uzură, este 
necesară construirea unor spaţii moderne de cazare şi în corelaţie cu aceasta şi puncte de 
alimentaţie publică.  
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Din păcate, exploatarea excesivă a minelor de sare, precum şi nerespectarea normelor 
privind întreţinerea acestora  au provocat în ultimii ani adevărate dezastre prin prăbuşirea 
tavanelor unor mine şi crearea unui lac, punând în pericol o parte importantă din această zonă 
şi, în consecinţă, fiind periclitat şi viitorul său ca staţiune turistică 

Surse de ape minerale se găsesc şi în alte localităţi din judeţul Vâlcea. În general 
izvoarele nu sunt captate, apele fiind utilizate în mod empiric de localnici şi pe viitor ele vor 
putea fi utilizate tot pe plan local. Valoarea curativă şi debitele importante ale izvoarelor din 
Muiereasca, Fedeleşoiu fac posibilă o valorificare a lor pe scară mai largă, pentru aceasta fiind 
necesară o cunoaştere mai aprofundată a zăcământului mineral şi protecţia acestuia. 

 
Valorificarea zonelor de munte 

 
Condiţiile naturale pe care le oferă munţii din judeţul Vâlcea permit desfăşurarea 

turismului de munte sub forme variate: drumeţie (practicată în toate staţiunile, înlesnită de 
numeroase căi de acces, dar care necesită reamenajări), alpinism (practicabil în condiţii optime 
în munţii Buila-Vânturariţa), sporturi de iarnă (practicabile prin construirea unor dotări turistice 
în zona Lotru).  

În general s-a remarcat o activitate redusă a turismului de munte în judeţul Vâlcea, ca 
urmare a numărului mic de dotări de altitudine şi a marcării recente a munţilor Cozia. 

Tendinţele existente în circulaţia turistică în ultima perioadă indică o orientare a 
fluxurilor turistice mai ales în zonele montane, locul său fiind în topul preferinţelor turistice, 
acesta fiind determinat de plurivalenţa şi accesibilitatea muntelui în tot cursul anului. Printr-o 
amenajare corespunzătoare a ariei montane a judeţului Vâlcea, circulaţia turistică va putea urma 
o curbă ascendentă. 

Staţiunea Voineasa se va amenaja în vederea atragerii tinerilor într-o staţiune de 
interes naţional prin construirea a încă 300 de locuri de cazare distribuite pe următoarele tipuri 
de unităţi: bungalow-uri destinate taberelor studenţeşti (200 locuri), construcţii joase din zidărie 
cu 4 sau 5 camere, un popas turistic cu căsuţe (100 locuri), având şi dotări pentru alimentaţie 
publică  corespunzătoare. 

Dotările pentru agrement vor viza deschiderea unui microcentru pentru tineret cu sală 
de bowling, pistă de popice, jocuri de biliard, discotecă, săli pentru desfăşurarea a diferite 
concursuri sportive. 

Deoarece staţiunea Voineasa nu oferă condiţii favorabile practicării sporturilor de 
iarnă, turiştii veniţi le vor putea practica în apropiere, pe culmea Voineşiţei. 

Staţiunea Vidra va putea reintra în circuitul turistic după modernizarea drumului de 
acces dinspre Voineasa şi prin modernizarea vilelor existente, precum şi prin construirea a încă 
două hoteluri (250 locuri) şi a unei reţele de alimentaţie publică. Staţiunea prezintă condiţii 
favorabile pentru turismul de recreere, odihnă şi practicarea sporturilor de iarnă şi nautice. 
Lacul Vidra din apropiere se poate amenaja pentru practicarea sporturilor nautice prin dotarea 
cu ambarcaţiuni nautice cu motor. Pentru sezonul de iarnă se pot amenaja o pârtie de bob, o 
pârtie de săniuţe şi o pârtie de schi cu grad de dificultate redus. Elementele favorabile ar fi: 
domeniul schiabil – 62 ha; drum modernizat; pârtii de coborâre – 8 (uşoare şi grele); 2.315 m 
diferenţa de nivel; transport cu cablu – 5 unităţi. 

Zona turistică Lotru beneficiază de peisaje sălbatice, văi adânci, o bogată haină de 
vegetaţie şi numeroase căi de acces în interiorul muntelui. Amenajarea va avea ca punct de 
atracţie staţiunile Voineasa şi Vidra. Valea Lotrului nu are dotările turistice ale Văii Prahovei şi 
nici resursele de ape termale ale Văii Cernei, însă poate fi o zonă de atracţie pentru o parte a 
populaţiei care nu-şi poate permite să facă turism de lux în Spania şi mai ales pentru tinerii care 
vor să găsească o atmosferă şi o ambianţă specifică vârstei lor. 

În urma studierii posibilităţilor de dezvoltare şi valorificare a unei staţiuni turistice la 
Obârşia Lotrului cu caracter bivalent pentru odihnă şi sporturi de iarnă, îndeosebi a domeniului 
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schiabil, rezultă următoarele oportunităţi: domeniul schiabil – 146 ha (capacitatea staţiunii să 
fie cuprinsă între 1.250 – 5.300 de locuri în raport cu capacitatea şi utilizarea domeniului 
schiabil); dotări cu pârtii de coborâre - 7 (uşoare, medii şi grele), cu telescaun (5 unităţi); poziţia 
geografică – la intersecţia unor artere turistice importante, la 160 km de aeroportul Sibiu şi 300 
km Bucureşti; energie electrică; alimentare cu apă; amplasament favorabil adăpostit de vânt. 

Elemente nefavorabile ar fi: drum de acces nemodernizat pe 17 km; lipsa unei 
infrastructuri şi a unor dotări tehnico-edilitare; distanţa de 4-5 km până la domeniul schiabil; 
defrişări pe unele tronsoane. 

Munţii Buila-Vânturăriţa dispun de condiţii favorabile practicării alpinismului şi a 
sporturilor de iarnă. În acest sens se va amenaja o pârtie de schi şi se va construi o cabană, 
dotată cu un centru de închiriere a materialelor sportive. 

Pentru amenajarea turistică a Munţilor Cozia trebuie să se aibă în vedere îmbunătăţirea 
căilor de acces, a drumului auto spre vârful Cozia, amenajarea Parcului Naţional Cozia şi 
popularizarea lui prin ghiduri, pliante. 

În ceea ce priveşte construirea de baze de cazare, trebuie să se ţină seama de faptul că 
munţii Cozia nu au o capacitate de reţinere mare, două cabane pe traseul de legătură dintre 
Cozia şi Făgăraş fiind insuficiente. 

În afara formelor de turism menţionate, zonele de munte din judeţul Vâlcea, prin 
bogăţia formei cinegetice şi valoarea trofeelor, atrag mulţi turişti vânători şi pescari amatori. 
Posibilităţile uşoare de pătrundere în munţi, construirea de case de vânătoare pe Valea Latoriţei, 
organizarea de trasee pe care turiştii amatori de vânătoare să fie însoţiţi de un ghid vânător, 
amenajarea de locuri de pândă, toate acestea vor veni în sprijinul dezvoltării acestei forme de 
turism. 

 
Turismul cultural şi monahal 
Mulţimea mănăstirilor, bisericilor şi schiturilor de pe actualul teritoriu al Episcopiei 

Râmnicului, de un excepţional interes naţional şi internaţional, se constituie în tot atâtea 
mărturii ale credinţei şi evlaviei noastre străbune, cu puternice conotaţii asupra istoriei 
naţionale, ca şi asupra puterilor creatoare ale poporului român. Mărturie sunt cele 13 mănăstiri, 
272 biserici şi 22 schituri – zestre patrimonială de valoare impresionantă şi emoţionantă, care 
situează judeţul Vâlcea pe locul al 2-lea în ţară în privinţa aşezămintelor monahale. 

Valoarea deosebită a zestrei patrimoniale este conferită şi de: 
- componentele arheologice – situri, monumente şi rezervaţii arheologice. În 

categoria acestora putem aminti cetatea dacică de la Buridava şi Castrul Roman de la Arutela, 
situat pe celebra „Cale a lui Traian", Castrul Roman „La Canton” – situat în comuna Dăeşti, şi 
Castrul de la Titeşti – Perişani, acestea datând din primele secole ale mileniului I; 

- monumente şi ansambluri memoriale (Casa Memorială Anton Pann, Cimitirul 
Eroilor din primul război mondial, Crucea Mişeilor, Monumentul Domnitorului Barbu Ştirbei, 
Statuia lui Mircea cel Bătrân, toate din Râmnicu Vâlcea, Monumentul Eteriştilor şi Pandurilor 
din Drăgăşani, Monumentul Eroilor din Brezoi etc); 

- monumente, ansambluri şi rezervaţii de arhitectură (zone istorice urbane în 
localităţile Râmnicu Vâlcea, Horezu, Călimăneşti, Bălceşti, Costeşti, Vaideeni, iar satul 
Milostea din comuna Slătioara în întregime); 

- elemente etnografice şi de artă populară, respectiv monumente, muzee în aer liber 
(Muzeul Satului de la Bujoreni, Culele Măldăreşti) şi de splendida arhitectură de cult, 
reprezentativă pentru evul mediu românesc; 

- o altă resursă turistică antropică de importanţă deosebită o constituie muzeele, 
amenajate în 16 unităţi de profil în întregul judeţ.  
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Dezvoltarea agroturismului 
 
O nouă categorie de turism, agroturismul, cunoaşte o dezvoltare accelerată în judeţul 

Vâlcea. Spaţiul rural românesc este printre puţinele din Europa în care se mai păstrează, încă 
nealterate, valenţele tradiţionale spirituale, cu precădere cele etnofolclorice, viaţa 
socioeconomică şi mediul înconjurător. Prin aceste calităţi, mediul rural oferă condiţii 
favorabile dezvoltării agroturismului şi turismului rural.  

Satele vâlcene, ca de altfel aproape toate satele româneşti, dispun de resurse turistice 
de mare varietate: tradiţii şi valori etnofolclorice (arhitectură populară, meşteşuguri, obiceiuri, 
manifestări folclorice etc.), monumente istorice şi de artă, cadrul natural nepoluat şi cu un 
potenţial divers. La acestea se adaugă o infrastructură adecvată (energie electrică, alimentare cu 
apă, accesibilitate uşoară şi alte dotări tehnico-edilitare), gospodării, în cea mai mare parte, 
confortabile şi, nu în ultimul rând, ospitalitatea proverbială a ţăranului român. Toate acestea 
permit realizarea unei oferte larg diversificată, care să se adreseze tuturor categoriilor de turişti. 

La sfârşitul anului 2006 existau în judeţul Vâlcea 25 de pensiuni agroturistice afiliate 
la Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC), cu o capacitate de 
cazare de 250 de locuri. Totuşi, trebuie menţionat  faptul că numărul pensiunilor agroturistice 
din judeţ este mult mai mare. Se impune însă afilierea lor la ANTREC, măsură ce ar ajuta atât 
turiştii ce doresc să cunoască posibilităţile de cazare în anumite zone, cât şi pensiunile, prin 
recunoaşterea lor ca unităţi intrate în circuitul turistic şi prin publicitatea asigurată.  

Dar experienţa internaţională şi, cu precădere, cea germană sau franceză arată că 
agroturismul (ca turism intern) este practicat în special de familiile cu copii şi categorii ale 
populaţiei cu venituri reduse. Deci şi în cazul judeţului Vâlcea dezvoltarea agroturismului ar fi 
o şansă de stimulare a cererii turistice din partea unor categorii sociale dezavantajate economic: 
populaţia tânără şi de vârsta a treia, populaţia cu venituri reduse etc. 

În sprijinul acestor afirmaţii stau următoarele considerente: 
a) oferta agroturismului se deosebeşte de cea clasică, specifică turismului tradiţional, 

prin: originalitate, specificitate şi o largă diversificare în raport cu aria geografică, obiceiurile, 
tradiţiile, dar şi cu paleta largă de produse agroalimentare ce diferă de la o localitate la alta şi în 
cadrul aceleiaşi zone; prezenţa în meniuri a unor produse agricole locale, unele chiar cu tentă 
ecologică; adresabilitatea largă a ofertei turistice locale din mediul rural, care poate satisface, 
chiar în acelaşi spaţiu, o paletă diversă de motivaţii: odihnă şi recreere, educaţie, instrucţie, 
cunoaştere, practicarea unor sporturi, a drumeţiei etc.; 

b) agroturismul dă posibilitatea cunoaşterii mai bune a spaţiului rural cu toate 
valenţele sale naturale, spirituale şi ocupaţionale, de către populaţia din mediul urban; 

c) sub aspectul costurilor pentru turişti, oferta agroturistică este avantajoasă faţă de 
cea clasică, fiind cu mult sub nivelul tarifelor acesteia; 

d) agroturismul nu produce mari aglomeraţii, turiştii simţindu-se în natură liberi, fără 
acea presiune specifică staţiunilor turistice. 
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Rezumat. Datorită etapelor succesive parcurse de finanţele publice, în legătură cu 
necesitatea îmbunătăţirii  indicatorilor aferenţi, procesul administraţiei publice locale este 
guvernat de anumite principii. Acestea sunt o sinteză a practicii bugetare, precum şi a 
cerinţelor de rigoare presupuse de procedura elaborării şi executării oricărui buget. Legea 
finanţelor publice locale se bazează pe aceste principii pe care le ridică la rang de normă 
juridică. Principiile aplicabile proceselor bugetare locale se referă la universalitate, 
transparenţă şi publicitate, unitate, an bugetar specific, echilibrare, solidaritate, autonomie 
financiară locală, proporţionalitate şi consultanţă. 
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Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană finanţele publice locale au 

suferit o reconsiderare prin intrarea în vigoare, la data de 1 ianuarie 2007, a Legii finanţelor 
publice locale.  

Strategia de reformă în administraţia publică locală, transformările din economie, 
transferul responsabilităţilor pentru unele activităţi publice de la nivel central la nivel local, 
necesitatea creşterii autonomiei locale şi abordarea într-o manieră transparentă a domeniului 
administraţiei publice locale au determinat nevoia elaborării într-o formă îmbunătăţită a 
Legii finanţelor publice locale. Elaborarea unei noi legi a finanţelor publice locale a fost 
determinată şi de necesitatea îmbunătăţirii principiilor şi procedurilor bugetare bazându-se 
pe experienţa ţărilor europene şi mai ales a Regulamentului financiar aplicabil bugetului 
Uniunii Europene. Au fost introduse astfel patru principii bugetare noi: principiul 
autonomiei locale financiare, principiul consultării, principiul proporţionalităţii şi principiul 
solidarităţii. 

Principiile bugetare au fost conturate odată cu victoriile revoluţiilor burgheze, care 
au inclus între obiectivele majore urmărite şi instituirea unor reguli în finanţele publice. 
Astfel au luat naştere principiile bugetare clasice care, deşi recunoscute şi în prezent, au 
suferit unele adaptări în aplicare ca urmare a apariţiei şi dezvoltării unor fenomene specifice 
societăţii moderne (Filip, 2002, p. 283). 

Principiile bugetare sunt o sinteză a experienţei practicii bugetare, dar şi a cerinţelor 
şi exigenţelor presupuse de procesul elaborării şi execuţiei oricărui buget. Legislaţia 
bugetară se bazează pe aceste principii şi le ridică la rang de normă juridică. Reflectarea lor 
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juridică nu poate fi însă rigidă, ci adaptată intereselor şi particularităţilor economice ce 
caracterizează nu doar statul, ci şi colectivităţile locale.    

Veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ teritoriale se prevăd în bugetele ce 
se elaborează pentru fiecare exerciţiu bugetar. Elaborarea, aprobarea şi executarea bugetelor 
locale sunt guvernate de o serie de principii care, în cea mai mare parte a lor, se regăsesc şi 
în cadrul celorlalte bugete publice, dar nu în totalitate. 

 

 a) Principiul autonomiei locale financiare  
 
Acesta este prevăzut de articolul 16 din noua Lege a finanţelor publice locale care 

prevede că „ alin. 1. Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare 
suficiente pe care autorităţile administraţiilor publice locale le pot utiliza în exercitarea 
atribuţiilor lor pe baza şi în limitele prevăzute de lege; alin. 2. Autorităţile administraţiei 
publice locale au competenţa stabilirii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile 
legii; alin 3. Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie să 
afecteze aplicarea politicilor bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale în 
domeniul lor de competenţă; alin. 4. Sumele defalcate cu destinaţie specială se utilizează de 
către autorităţile  administraţiei publice locale în conformitate cu prevederile legale.”   

Aşadar, în conformitate cu principiul autonomiei locale financiare, autorităţile 
administraţiei publice administrează sau, după caz, dispun de resurse financiare, precum şi 
de bunuri proprietate publică ale comunelor, oraşelor şi judeţelor. Autonomia locală se 
reflectă prin organizarea şi funcţionarea administraţiei publice în mod independent, 
asigurarea capacităţii de persoană juridică de drept public, a dreptului de a elabora, aproba şi 
executa bugetul propriu şi percepe impozitele în condiţiile legii şi de a administra resursele 
financiare. În sfera atribuţiilor consiliilor locale se încadrează aprobarea bugetului local, 
administrarea resurselor financiare, executarea bugetului, aprobarea virărilor de credite, a 
modului de utilizare a rezervei bugetare, a venitului de încheiere a exerciţiului bugetar. 
Primarul, în calitate de autoritate executivă, întocmeşte proiectul bugetului local, contul de 
încheiere a exerciţiului bugetar pe care le prezintă spre aprobare consiliului local, exercită 
funcţia de ordonator de credite, urmăreşte încasarea veniturilor şi cheltuirea sumelor din 
bugetele locale. Comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele 
întocmesc buget în condiţiile autonomiei locale. 

Aşadar elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului local reprezintă o latură 
importantă de manifestare a autonomiei locale conform căreia finanţele comunelor, oraşelor, 
municipiilor, judeţelor se administrează independent, dar ţinând seama de prevederile legale 
(Voinea, 2002, p. 109).  

În pofida progreselor care s-au făcut în România, încă nu se poate vorbi de o 
autonomie locală financiară reală. Bugetele locale depind foarte mult de resursele pe care le 
primesc de la nivel central, proporţia acestora din urmă depăşind 50% în cele mai multe 
cazuri. Foarte puţine comunităţi locale sunt cele care reuşesc să realizeze venituri proprii 
suficiente. În acelaşi timp echilibrarea bugetelor este o necesitate. În prezent o mare parte a 
comunităţilor locale româneşti au un pronunţat caracter de ruralitate, ceea ce nu le permite 
să realizeze destule venituri. 

 

b) Principiul echilibrării   
 
Acest principiu a fost conceput în contextul doctrinei financiare liberale clasice şi 

presupune balansarea (egalizarea) veniturilor cu cheltuielile înscrise în buget. Principiul a 
suferit interpretări şi reconsiderări în concepţia modernă, admiţându-se, mai întâi, 
posibilitatea unor neconcordanţe determinate de dinamica diferită a încasărilor şi plăţilor 
bugetare. Astfel s-a constatat că cheltuielile de efectuat devansează de regulă, în prima parte 
a anului bugetar, veniturile curente încasate, rezultând goluri de casă sau uneori excedente 
şi, implicit, abateri de la acest principiu. La nivelul bugetului local principiul echilibrării 
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presupune ca bugetele unităţilor administrativ-teritoriale ale căror venituri proprii nu 
acoperă cheltuielile necesare să beneficieze de sume defalcate sau cote din impozitul pe 
venit de la bugetul de stat, precum şi de transferuri. În spiritul principiului echilibrului 
autorităţile administraţiei publice locale trebuie să colecteze veniturile proprii alături de 
veniturile primite prin redistribuire, ca să acopere cheltuielile prevăzute în buget din cursul 
anului bugetar. 

În acest context apare problema privind modul în care se face echilibrarea bugetului 
stârnindu-se discuţii aprinse în fiecare an, până în prezent negăsindu-se o formulă optimă în 
acest sens. De altfel şi criteriile suferă schimbări. Cele mai multe suspiciuni sunt legate de 
repartizarea acestor sume către judeţe existând influenţe de natură politică. O soluţie ar fi ca 
un procent mai mare din impozitul pe venit să rămână pe plan local, în acest caz numărul 
localităţilor care ar avea nevoie de sume pentru echilibrare micşorându-se în mod evident.  

În acelaşi timp responsabilitatea pentru asigurarea unor venituri locale suficiente nu 
trebuie să aparţină în mare măsură autorităţilor centrale. Autorităţile locale ar trebui să fie 
preocupate în primul rând de găsirea unor soluţii de suplimentare a veniturilor pe plan local 
şi abia apoi de obţinerea unor fonduri sporite de la nivel central. 

 

c) Principiul anualităţii 
 
Pe baza principiului anualităţii se delimitează perioada pentru care se elaborează şi 

execută bugetele locale. Exerciţiul bugetar este anual şi coincide cu anul calendaristic şi se 
încheie pe baza normelor stabilite de Ministerul Finanţelor. 

Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an în contul bugetului local 
sau judeţean aparţin exerciţiului de gestiune a bugetului. Execuţia bugetară anuală care se 
încheie la 31 decembrie presupune că orice venit neîncasat şi orice cheltuială neefectuată 
până la data de 31 decembrie se efectuează  în contul bugetului pe anul următor. Creditele 
bugetare neutilizate până la închiderea anului sunt anulate. 

Motivaţia acestui principiu rezidă în faptul că intervalul de un an prezintă avantajul 
unei perioade pentru care predicţiile (propunerile de venituri şi cheltuieli) au o şansă bună de 
realizare şi evită prelungirea urmăririi şi controlului pe un interval prea mare (cum ar fi 2-3 
ani sau mai mult).  Una din  criticile  recente aduse acestui principiu se referă la faptul că cel 
puţin pentru cheltuielile de investiţii, intervalul de un an este relativ scurt. Acest neajuns 
apare şi în cazul unor programe ce vizează obiective a căror realizare necesită mai mulţi ani. 

Avantajul acestui sistem (sistem de gestiune) este că la data închiderii anuale se ştie 
clar cum s-a încheiat bugetul (care este soldul rezultat) şi în ce măsură (procentual) s-au 
realizat în intervalul dat veniturile şi cheltuielile aprobate iniţial.  

 
d) Neafectarea veniturilor bugetare locale  
 
O premisă a aplicării acestui principiu este teza despre depersonalizarea veniturilor 

preluate la fondul bugetar local conform căreia, odată încasate la buget, resursele băneşti 
sunt utilizate global, pierzând legătura cu sursa din care au provenit. În concordanţă cu 
această teză principiul neafectării veniturilor bugetelor locale  presupune ca veniturile, 
indiferent din sursa din care se realizează, să nu fie destinate finanţării unor acţiuni 
prevăzute. Pe baza prevederilor acestui principiu, veniturile din bugetele locale se folosesc 
pentru acoperirea tuturor cheltuielilor, indiferent de natura sau destinaţia lor. Conform 
legislaţiei în vigoare veniturile bugetelor locale se împart în venituri curente, venituri din 
capital şi venituri cu destinaţie specială. Veniturile curente şi veniturile din capital se pot 
utiliza pentru acoperirea tuturor cheltuielilor din bugetele locale, în spiritul principiului 
neafectării veniturilor bugetare. În schimb, veniturile cu destinaţie specială se abat de la 
principiul menţionat deoarece se folosesc numai pentru cheltuielile necesare destinaţiilor 
speciale. 
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Pe de altă parte, putem spune că motivaţia acestui principiu rezidă în faptul că este 
greoi şi incomod să se instituie câte un venit distinct special pentru o anumită cheltuială. 
Neafectarea generează o mare flexibilitate în utilizarea veniturilor, deoarece oricare dintre 
ele sau în varii câtimi poate contribui în general sau la un moment dat la acoperirea unei 
nevoi publice  

 
e) Principiul unităţii  
 
Acest principiu necesită existenţa unui buget local unic, în care se reflectă toate 

veniturile prevăzute şi cheltuielile aprobate ale unei unităţi administrativ-teritoriale. În 
spiritul unităţii bugetare, veniturile şi cheltuielile din bugetele locale includ, pe lângă 
veniturile şi cheltuielile curente şi de capital, şi veniturile şi cheltuielile cu destinaţie 
specială. Pe baza aplicării principiului unităţii la baza bugetelor locale se asigură 
cunoaşterea tuturor veniturilor bugetare şi a cerinţelor de finanţare a acţiunilor şi serviciilor 
publice, a corelaţiei dintre acestea, îmbunătăţirea fundamentării priorităţilor şi opţiunilor şi 
exercitarea controlului asupra formării şi utilizării resurselor băneşti prin bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale (Voinea, 2002, p. 110). 

Motivaţia acestui principiu rezidă şi în necesitatea de a cunoaşte importanţa relativă 
a categoriilor de venituri şi cheltuieli, dar şi starea finală a bugetului sau la un moment dat: 
excedentar, deficitar sau echilibrat. 

Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale stipulează la articolul 10 şi principiul 
unităţii monetare, constând în faptul că toate operaţiunile bugetare se exprimă în monedă 
naţională. Reamintim în acest context dispoziţiile constituţionale potrivit cărora: „ Moneda 
naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul. În condiţiile aderării la Uniunea 
Europeană, prin lege organică se poate recunoaşte circulaţia şi înlocuirea monedei naţionale 
cu aceea a Uniunii Europene.” Aşadar aplicarea principiului unităţii monetare reprezintă un 
mijloc de asigurare a unităţii de exprimare în materia planificării şi executării veniturilor şi 
cheltuielilor bugetului local. 

 
f) Principiul specializării bugetare 
 
Acesta presupune ca mişcarea veniturilor şi a cheltuielilor în bugetele locale, 

aprobarea, urmărirea execuţiei, precum şi în cadrul instituţiilor publice locale să se efectueze 
pe baza unei grupări obligatorii denumite clasificaţie bugetară pe baza unor criterii 
determinate. Gruparea obligatorie a veniturilor şi cheltuielilor ce se prevăd şi încasează prin 
bugetele locale se elaborează de Ministerul Finanţelor Publice şi se aplică în mod obligatoriu 
în toate momentele procesului bugetar. Pe baza clasificaţiei veniturilor şi a cheltuielilor din 
bugetele locale se asigură administrarea resurselor financiare locale, respectarea disciplinei 
financiare şi urmărirea utilizării resurselor din bugetele locale. 

Clasificaţia bugetară a veniturilor şi cheltuielilor din bugetele locale şi din cadrul 
instituţiilor publice locale presupune să îndeplinească anumite cerinţe: să exprime 
provenienţa veniturilor, destinaţia cheltuielilor, să asigure cunoaşterea surselor de venituri 
ale bugetelor locale şi principalele destinaţii ale cheltuielilor şi să permită exercitarea 
controlului asupra bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. 

Motivaţia acestui principiu rezidă în ordinea structurală pe care o generează 
clasificaţia din care rezultă posibilitatea unor analize pertinente la aportul diferitelor surse la 
repartizarea „poverii” fiscale, la raportul relativ între destinaţii sau între nevoi, la rolul pe 
care diferite categorii de contribuabili îl joacă în susţinerea nevoilor publice. 

Clasificaţia bugetară a veniturilor şi cheltuielilor din bugetele locale suferă unele 
modificări odată cu intrarea în vigoare a noii legi a finanţelor publice locale. 
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g)  Principiul universalităţii  
 
Se referă la faptul că atât veniturile, cât şi cheltuielile bugetului local se includ în 

acesta în sume brute, cu precizarea că veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei 
anumite cheltuieli bugetare. Ele sunt colectate, constituind fonduri publice mari, din care se 
alocă sume de bani pe anumite destinaţii, respectiv pentru a acoperi anumite cheltuieli, 
conform bugetului anual. Fac excepţie de la această regulă numai donaţiile şi sponsorizările 
pentru care sunt stabilite destinaţii distincte, ele fiind acordate de regulă pentru anumite 
destinaţii conform voinţei donatorului ori a sponsorului. 

 

h) Transparenţa şi publicitatea bugetului local  
 
Principiul necesită ca propunerile de venituri şi de cheltuieli din bugetele locale să 

fie aduse la cunoştinţa locuitorilor din unităţile administrativ teritoriale, prin publicare în 
presă sau afişare la sediu astfel încât să se poată formula contestaţii şi propuneri de care 
trebuie să se ţină seama la dezbaterea şi aprobarea bugetului local. 

În acest scop sunt folosite mijloacele de informare şi publicitate, respectiv presa, 
radioul, televiziunea etc. pentru ca cetăţenii să dispună de informaţii utile, inclusiv să 
cunoască puncte de vedere ale specialiştilor. Noua Lege a finanţelor publice locale prevede 
la art. 8 principiul transparenţei şi publicităţii: „Procesul bugetar este deschis şi transparent, 
aceasta realizându-se prin:  

- publicarea în presa locală, pe pagina de internet a instituţiei publice şi afişarea 
la sediul autorităţii administraţiei publice locale respective a proiectului de buget local şi a 
contului anual de execuţie a acestuia; 

- dezbaterea publică a proiectului de buget local cu prilejul aprobării acestuia; 
- prezentarea contului anual de execuţie a bugetului local în şedinţă publică. 
Totuşi se consideră uneori că informarea populaţiei asupra conţinutului real al 

bugetului local este insuficientă pentru că forma sub care se dă publicităţii nu permite decât 
unui număr relativ redus de cetăţeni să-şi facă o imagine completă şi corectă. Putem afirma 
că pentru nespecialiştii în domeniu bugetul apare ca un „cimitir de cifre” greu de înţeles. 

Principiul transparenţei şi publicităţii procesului bugetar local impune ca 
autorităţile locale să includă cât mai mult participarea cetăţenească în procesul decizional ca 
principiu de bază al administraţiei publice locale. În cadrul acestui proces există două 
direcţii. Prima direcţie este reprezentată de un flux constant de informaţii de la autorităţile 
locale către comunitate. Acesta ar trebui să  menţină comunitatea informată de noile planuri 
– cheltuielile bugetare pentru anul ce urmează, planificarea dezvoltării economice, 
proiectele de investiţii de capital sau alte iniţiative locale importante. Cea de-a doua direcţie 
a acestui proces este invitarea cetăţenilor să contribuie efectiv cu idei, să îşi prezinte 
problemele şi să participe în mod real la procesul decizional. Acest lucru nu este uşor de 
realizat. Punerea de informaţii la dispoziţia cetăţenilor şi ascultarea ideilor acestora necesită 
timp şi resurse. Schimbul de idei nu înseamnă că automat totul va merge bine. Dar numai 
astfel un parteneriat viabil între comunitate şi autoritatea locală se poate dezvolta şi, prin 
urmare, guvernarea democratică este întărită. Esenţa democraţiei reprezintă un sistem de 
guvernare care este cu şi pentru oameni. Democraţia reprezintă mult mai mult decât alegeri 
libere, ea fiind doar punctul de plecare. Guvernarea cu şi pentru oameni trebuie să devină şi 
să rămână un parteneriat între cetăţeni şi oficialii aleşi în care ei şi-au investit încrederea. 
Această încredere trebuie să se extindă la toţi funcţionarii publici şi la toate instituţiile 
administrative. În ţările democratice de oriunde din lume, această încredere se stabileşte prin 
onestitate şi transparenţă din partea oficialilor, şi prin oportunitatea oferită oamenilor de a 
juca un rol în procesul guvernării, chiar şi în activitatea de zi cu zi. Responsabilitatea ce 
revine cetăţenilor este să găsească avantaje în aceste oportunităţi, iar administraţia, atât 
centrală, cât şi locală, ar trebui să încurajeze cetăţenii să participe zi de zi la procesul 
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guvernării. Astăzi, în România, acest proces este bine conturat, dar mai sunt multe de 
îndeplinit până să fie pe deplin realizat. Atât autorităţile, cât şi cetăţenii sunt în plin proces 
de dezvoltare a capacităţii de înţelegere asupra puterii şi potenţialului democraţiei în 
România. Parteneriatul dintre oameni şi administraţie depinde de măsura în care cetăţenii au 
acces la informaţiile care le influenţează viaţa. 

Autorităţile ar trebui să încurajeze mai mult cetăţenii să participe activ la şedinţele 
Consiliului Local, iar procedura prin care se ia o hotărâre sau alta să fie dată pe larg 
publicităţii. Pentru a ajuta administraţia să-şi îndeplinească responsabilităţile într-un mod cât 
mai eficient, cetăţenii ar trebui invitaţi să participe ca reprezentanţi voluntari ai comunităţii 
în diferite grupuri de lucru, comisii de specialitate sau comitete consultative cetăţeneşti. În 
astfel de structuri, rolul cetăţenilor poate fi foarte creativ şi folositor în găsirea soluţiilor la 
problemele cu care se confruntă comunitatea; totodată, ei pot ajuta la rezolvarea sarcinilor 
zilnice de serviciu. Autorităţile locale care folosesc o abordare orientată către cetăţeni 
creează posibilitatea unui climat de încredere în administraţie. 

 

i) Principiul solidarităţii  
 
Potrivit acestui principiu prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea 

unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a persoanelor fizice aflate în situaţie de 
extremă dificultate prin alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară constituit în 
bugetul local. Din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local Consiliile locale, 
judeţene sau Consiliul General al municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba acordarea de 
ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale aflate în situaţii de extremă dificultate, la 
cererea publică a primarilor acestor unităţi administrativ-teritoriale sau din proprie iniţiativă. 

 

j) Principiul proporţionalităţii  
 
Poate fi explicat prin aceea că resursele financiare ale unităţilor administrativ 

teritoriale trebuie să fie proporţionale cu responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice 
locale stabilite prin lege şi  să nu fie distribuite pe baza altor criterii cum ar fi cel politic 
(vezi art. 17 din Legea nr. 273/2006). 

 

k) Principiul consultării 
 
Potrivit noii legi a finanţelor publice locale, principiul consultării presupune ca 

autorităţile administraţiei publice locale, prin structurile asociative ale acestora, trebuie să fie 
consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat către 
bugetele locale. 

Respectarea acestor principii va aduce, în opinia noastră, o îmbunătăţire a activităţii 
de elaborare, aprobare şi executare a bugetului local, îmbunătăţire ce va avea repercusiuni 
pozitive asupra vieţii economico-sociale a colectivităţilor locale. 
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Rezumat. Această lucrare reprezintă o situaţie generală a pieţei de MBA din 
România, luând în considerare principalele instituţii  implicate, precum şi profilurile 
studenţilor şi  profesorilor de MBA; lucrarea prezintă cultura MBA în România şi impactul 
acesteia asupra mediului de afaceri şi academic. Istoria programelor de MBA în România 
este de asemenea prezentată pe scurt, împreună cu o clasificare a acestor programe în 
funcţie de diverse criterii. Lucrarea se încheie cu  o analiză a oportunităţilor şi 
ameninţărilor pentru programele de MBA din România în  Uniunea Europeană.  

 
Cuvinte-cheie: şcoli de afaceri; MBA; România; oportunităţi; provocări. 
 
Clasificare REL: 4B, 4C  

 
 

 
Standarde academice în cadrul programelor de MBA  
din România 

 
Profilul cursanţilor de MBA din România 
Pentru a putea discuta de standardele academice în cadrul programelor de MBA din 

România, trebuie considerat un factor specific pentru aceste programe, şi anume profilul 
cursanţilor, din punct de vedere al vârstei şi al experienţei, precum şi din punctul de vedere 
al studiilor şi domeniului în care activează.  
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Analiza comparativă a profilului studenţilor la principalele  
programe MBA de pe piaţa din România, la nivelul anului 2006 

 
Tabelul 1 

 Vârsta 
medie 

Experienţă 
medie 

Studenţi 
străini 

Raport 
femei/ 
bărbaţi 

Ingineri Economişti Alte  
specializări 

BSM 33 7,9 7% 34/66 31% 41% 28% 
ASEBUSS 34 N/A N/A 35/65 38% 49% 12% 
CEU 28 4 N/A 38/62 22% 57% 21% 

 
După cum se poate observa din tabel, profilurile studenţilor de MBA din România 

sunt foarte eterogene. Ei provin din diverse specializări din punct de vedere al studiilor şi,0p  
mai mult, lucrează în diverse domenii de activitate.  

 

33%

21%
20%

16%

5% 3% 2% Management General

Marketing/Vanzari

Finante/Contabilitate

Tehnologia  Informatiei

Management de proiect

Juridic

Resurse umane

 
Figura 1. Structura studenţilor ASEBUSS pe funcţii  

(anul academic 2006-2007) 
 
Pe  lângă acest lucru, programele de MBA care activează pe piaţa din România sunt 

adresate în special studenţilor care lucrează.  
Funcţiile în care activează studenţii MBA sunt de asemenea foarte variate, după 

cum se poate observa din figurile 1, 2 şi 3.  
 

25%

41%
5%

13%

7%
2%

7%
Management General

Marketing/Vanzari

Finante/Contabilitate

IT

Management de proiect

Juridic

Altele

 
Figura 2. Structura studenţilor BSM pe funcţii  

(anul academic 2006-2007) 
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Marketing/Vânzãri

Finanþe/Contabilitate

IT

Management de proiect

Productie/ Inginerie

Altii

 
Figura 3. Structura studenţilor CEU pe funcţii  

(anul academic 2006-2007) 
 
Se poate observa, de asemenea, că structura din punctul de vedere al funcţiilor 

ocupate nu diferă foarte mult între cele trei programe analizate; spre exemplu, în domeniul 
Managementului general activează 25% dintre studenţii Programului MBA Româno-
Canadian şi 33% din cadrul studenţilor ASEBUSS. În domeniul Managementului proiectelor 
activează 5% din studenţii ASEBUSS, 7% din studenţii MBA Româno-Canadian şi 12% din 
studenţii CEU.  

 
Profilul profesorilor de MBA din România 

 
Deşi nu există date concludente cu privire la profesorii care predau în programele 

de MBA din România, se poate schiţa totuşi un profil al „profesorului ideal” pentru un 
program de MBA. Acesta, pentru a putea interacţiona şi pentru a putea livra un curs la cele 
mai înalte standarde academice către categoriile de studenţi descrise în secţiunea „Profilul 
cursanţilor de MBA din România” trebuie să fie un foarte bun practician în domeniul pe 
care îl predă. În completarea aspectelor practice ale profilului profesorului ideal, acesta 
trebuie să fie un foarte bun cunoscător al conceptelor teoretice ale disciplinei pe care o 
predă, pentru că experienţa practică nu are valoare în afara teoriei, în special într-un 
program postuniversitar de un anumit nivel. O a doua caracteristică fundamentală a unui bun 
profesor pentru un program MBA este atitudinea faţă de studenţi. Spre deosebire de 
programele de tip universitar sau postuniversitar (cum ar fi de exemplu programele 
masterale) într-un program de tip MBA caracteristicile studenţilor impun un stil diferit de 
predare. Din punct de vedere al atitudinii, acest stil se concretizează în perceperea 
studenţilor ca pe nişte parteneri de dialog.  

O a treia caracteristică definitorie pentru un bun profesor de MBA în România este 
dată de cunoaşterea mediului de afaceri autohton. Este adevărat că există foarte multe studii 
de caz ce se referă la diverse situaţii de afaceri, dar ceea ce poate face diferenţa în acest caz 
este tocmai capacitatea profesorului de a se referi la condiţiile actuale din România, luând în 
considerare factori precum cultura naţională, mediul sociopolitic sau caracteristicile 
economiei de tranziţie prin care a trecut şi încă mai trece ţara noastră.  
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De asemenea, un  bun profesor dintr-un program de MBA trebuie să cunoască 
problematica disciplinelor înrudite, dacă nu a majorităţii disciplinelor din programul în care 
predă. În acest fel se evită apariţia de suprapuneri sau de desincronizări între  cursurile din 
program.  

Nu în ultimul rând, profesorul ideal dintr-un program de MBA trebuie să fi fost 
expus la condiţiile de lucru din afara ţării sau cel puţin să fi venit în contact cu companii 
multinaţionale sau cu clienţi străini. Motivaţiile sunt multiple, plecând de la înţelegerea mai 
bună a culturii de afaceri a partenerilor şi clienţilor până la înţelegerea mai bună a 
diferenţelor care despart România de economiile mai avansate.  

Problema fluenţei într-o limbă de circulaţie internaţională este de asemenea una 
care nu trebuie neglijată. Profesorii din programele MBA trebuie să fie fluenţi în cel puţin o 
limbă de circulaţie internaţională. Astfel, programele de MBA din cadrul ASEBUSS, 
Bucharest School of Management sau CEU, sunt predate integral în limba engleză. 
Programul de MBA din cadrul INDE este predat în franceză (Institutul Naţional de 
Dezvoltare Economică, 2006). Există şi programe de MBA predate integral în germană, cum 
ar fi Executive MBA – Management Antreprenorial, organizat de Academia de Studii 
Economice din Bucureşti în colaborare cu Fachhochschule Gelsenkirchen Germania 
(Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2007).  

Caracteristicile de personalitate ale profesorului ideal sunt de asemenea foarte 
importante. Acesta trebuie să fie energetic, entuziast, pregătit şi bun pedagog. În acest sens, 
programele de MBA importante de pe piaţa din România organizează periodic seminarii 
pedagogice cu membrii corpului profesoral. 

Caracteristicile studenţilor MBA, arătate în secţiunea Profilul cursanţilor de MBA 
din România, determină o altă caracteristică a profesorilor care pot face cu succes unui astfel 
de public: capacitatea de a lucra cu grupuri eterogene.  

Ca o consecinţă a celor arătate mai sus, numărul de instructori români care pot să 
predea cu succes cursuri în programele de MBA este relativ redus. Un factor care contribuie 
la această situaţie este durata în care se poate forma un profesor de MBA. Chiar dacă 
respectiva persoană îndeplineşte toate condiţiile de mai sus, ea are nevoie de instruire 
specială pentru a preda în cadrul programelor MBA.  

Procedura urmată de programele de MBA cu experienţă din România, pentru a 
coopta un nou membru al corpului profesoral, este una deosebit de riguroasă. La Bucharest 
School of Mangement, care face parte din Academia de Studii Economice din Bucureşti, şi 
care derulează de aproape 14 ani Programul MBA Româno-Canadian, procedura este 
următoarea: în primul rând, se organizează o selecţie de CV-uri. După analizarea atentă a 
CV-urilor candidaţilor, conform caracteristicilor enumerate mai sus, candidaţii selectaţi 
susţin un interviu cu reprezentanţi ai University of Ottawa (partenerul Canadian al 
programului) şi cu reprezentanţi ai Bucharest School of Management. Cei care sunt selectaţi 
în urma interviului – de obicei 2 sau 3 candidaţi pentru fiecare poziţie de instructor 
disponibilă – sunt invitaţi să susţină o scurtă sesiune în cadrul programului de MBA, ca 
profesori vizitatori în cadrul unui curs. După această sesiune, sunt evaluaţi de studenţii 
MBA, iar dacă evaluările sunt mulţumitoare, cei selectaţi pleacă în Canada, unde petrec o 
perioadă cuprinsă între 3 săptămâni şi 3 luni, având ca singur obiectiv pregătirea cursului 
pentru MBA. La întoarcere, profesorii trebuie să aibă pregătit suportul de curs, manualul 
cursului, examenele, prezentările şi, în general, tot ceea ce ţine de buna desfăşurare a 
cursului. Pregătirea cursului în Canada se face sub supravegherea unui profesor canadian, iar 
după întoarcerea în România, cei doi profesori, cel canadian şi cel român, susţin cursul 
pregătit în sistem de „co-teaching”. Se face o nouă evaluare de către studenţi a profesorului 
român şi de-abia după această evaluare, în cazul în care ea este una bună, profesorul poate să 
predea cursul ca titular.  
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Pregătirea iniţială nu este însă suficientă pentru ca profesorul respectiv să continue 
bunele performanţe în cadrul programului de MBA. El trebuie format continuu, deoarece în 
anumite domenii (în special cele legate de tehnologie şi de comportamentul uman) lucrurile 
evoluează foarte repede. Din acest motiv, sesiuni de pregătire periodice sunt absolut 
necesare.  

Astfel, spre exemplu, Programul MBA Româno-Canadian din cadrul Academiei de 
Studii Economice din Bucureşti organizează anual cel puţin o sesiune de pregătire cu 
profesorii săi, astfel încât aceştia să fie la curent cu cele mai noi tehnici pedagogice folosite 
în educaţia de afaceri. De asemenea, periodic, profesorii de pe cele două direcţii majore ale 
programului de MBA (marketing şi finanţe) se reunesc, pentru a discuta modul în care îşi 
vor actualiza şi armoniza cursurile între ele.  

Standardele academice într-un program de MBA se referă în principal la 1) 
standardele academice din punct de vedere al studenţilor, 2) standardele academice din 
punct de vedere al profesorilor.  

Din punct de vedere al studenţilor, majoritatea programelor de MBA nu sunt foarte 
restrictive în ceea ce priveşte admiterea. Astfel, Programul MBA Româno-Canadian solicită 
candidaţilor să aibă cel puţin 3 ani de experienţă, ASEBUSS solicită cel puţin 3 ani de 
experienţă managerială, iar INDE, similar Programului MBA Româno-Canadian, cel puţin 3 
ani de experienţă în muncă.  

Totuşi, în ceea ce priveşte continuarea parcursului în programul de MBA, şi în cele 
din urmă în ceea ce priveşte absolvirea unui astfel de program, lucrurile se schimbă. Un bun 
exemplu din acest punct de vedere este Programul MBA Româno-Canadian, unde, pentru a 
putea absolvi, studenţii trebuie să urmeze un set de reguli stricte. Astfel, în acest program nu 
există conceptul de restanţă. Un examen, odată picat, rămâne picat. Examenele, spre 
deosebire de sistemul românesc, sunt notate conform sistemului nord-american, unde nota 
de trecere este la 65%. Un student poate totuşi să amâne până la 3 examene din totalul de 23, 
pentru motive medicale sau legate de afaceri. De asemenea, un student poate să nu 
promoveze până la 3 examene, şi totuşi să fie declarat absolvent al programului, în anumite 
condiţii.  Prezenţa la cursuri este obligatorie, iar neîndeplinirea acestei condiţii poate să 
atragă după sine exmatricularea din programul MBA (Bucharest School of Management, 
2006).  

Aceste standarde sunt unele foarte ridicate pe piaţa educaţională din România, unde 
învăţământul de tip „la distanţă” şi cel de formare profesională pentru adulţi nu se distinge 
prin standarde academice foarte riguroase.  Combinat cu faptul că studenţii sunt în general 
manageri cu multiple responsabilităţi şi cu foarte puţin timp liber la dispoziţie, aceste 
standarde duc la o rată de eşec de până la 10% în rândul studenţilor MBA. Astfel, 
ASEBUSS (ASEBUSS, 2004) declară o rată de promovabilitate de 95%, iar Bucharest 
School of Management – Programul MBA Româno-Canadian (Bucharest School of 
Management, 2007) declară o rată de promovabilitate chiar mai mică, de 92-93%.  

Din punct de vedere al profesorilor, efortul de a preda într-un program de tip MBA 
este mult mai mare decât în alte tipuri de programe. Motivul principal este tipologia 
studenţilor, prezentată mai sus, faptul că aceştia plătesc cursurile cu sume consistente, 
precum şi faptul că studenţii evaluează profesorii la sfârşitul cursului.  

Astfel, în Programul MBA Româno-Canadian din cadrul Bucharest School of 
Management, nu numai că profesorii sunt evaluaţi de studenţi la sfârşitul cursului, dar 
modalitatea de plată a acestora este stabilită în funcţie de performanţe şi, ca urmare, în 
funcţie de evaluarea studenţilor. Procedura este după cum urmează: la ultima oră de curs, 
profesorul încheie cu 10-15 minute mai devreme şi părăseşte sala. Un membru al 
personalului administrativ intră în sală cu un set de formulare de evaluare, pe care studenţii 
le completează. Întrebările din formularul de evaluare sunt de două tipuri: 10 întrebări 
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închise, cu răspunsuri numerice de la 1 la 5 (1 fiind considerat cel mai slab, iar 5 cel mai 
bun) referitoare atât la curs, cât şi la instructor, şi două întrebări deschise, în care studenţii 
pot să îşi exprime pe larg opinia despre cursul care tocmai s-a încheiat. După colectarea 
formularelor, acestea sunt sigilate într-un plic, iar unul dintre studenţi semnează respectivul 
plic. Formularele sunt păstrate în plic până la afişarea notelor de către profesor, când sunt 
desigilate de directorul academic. Deabia în acest moment profesorul află rezultatul 
evaluărilor şi i se calculează retribuţia.  

Mai există o serie de reglementări în ceea ce priveşte standardele academice din 
punctul de vedere al profesorilor. Astfel, profesorii trebuie să predea materialele de curs, 
planul cursurilor şi prezentările PowerPoint cu minimum două săptămâni înainte de data 
începerii cursurilor; acestea trebuie să fie redactate cât mai profesional şi să sintetizeze cât 
mai bine informaţia ce se doreşte a fi transmisă studenţilor.  

Toate aceste standarde pun, din punct de vedere academic, programele de MBA din 
România la nivelul programelor de MBA din restul Europei sau chiar din America de Nord. 
Acest lucru a reieşit şi din discuţiile avute cu studenţii Darden School of Business, care s-au 
aflat în vizită la Bucharest School of Management în cursul lunii martie 2007 (Darie, 2007).  

Sistemul educaţional din România se bazează în special pe metoda prelegerilor. Ca 
urmare, majoritatea profesorilor, în special cei cu foarte multă experienţă didactică, tind să 
abuzeze de această formulă şi să extrapoleze folosirea ei şi pentru programele de tip MBA.  

Experienţa programelor de MBA din lume a arătat ca metoda prelegerilor în 
programele de acest tip nu poate să funcţioneze decât acompaniată de alte metode, cum ar fi 
cea a studiului de caz, metoda simulărilor manageriale sau a lucrului pe echipe.  

 
Istoria programelor MBA în România 

 
Tipuri de  programe MBA în România 
Principalii jucători de pe piaţa programelor MBA din România (Todoran, 2006) au 

fost, până la integrarea României în Uniunea Europeană, Codecs, ASEBUSS şi Programul 
MBA Româno-Canadian. În preajma integrării (2006) pe piaţă au intrat o serie de noi 
jucători, cum ar fi CEU (Central Eastern University) şi Sheffield College UK.  

La aceştia se poate adăuga o serie de jucători mai mici, cum ar fi de exemplu 
Institutul Naţional de Dezvoltare Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din 
Bucureşti sau Institutul Bancar Român, precum şi Tiffin MBA în cadrul Universităţii din 
Bucureşti sau MBA-ul Româno-German din cadrul Academiei de Studii Economice din 
Bucureşti.  

Programele de MBA din piaţa din România se pot clasifica după cum urmează:  
A) După frecvenţă şi modalitatea de livrare 
1. Programe MBA de tip intensive. În această categorie se înscrie Programul 

MBA Româno-Canadian, prin varianta sa „Intensive”, care durează 12 luni şi în care 
studenţii au ore în fiecare zi din săptămână. Publicul-ţintă pentru acest tip de program este 
reprezentat de absolvenţi de studii superioare de lungă durată, care îşi permit din punct de 
vedere financiar să renunţe la locul de muncă pe perioada unui an şi să investească acest 
timp în formarea lor profesională. Printre avantajele acestui tip de program se numără faptul 
că perioada alocată studiilor este doar de un an şi, ca urmare, termenul de recuperare a 
investiţiei este  mai scurt. Deloc de neglijat este şi costul, care în cazul Programului MBA 
Româno-Canadian era semnificativ mai mic decât în cazul Programului In-Action.  

2. Programele de MBA de tip In-Action MBA sau de week-end. În această 
categorie se înscriu majoritatea celorlalte programe din România. Astfel, Bucharest School 
of Management oferă cursuri care se desfăşoară miercurea (3 ore, de la 18 la 21) şi sâmbăta 
(de la 9 la 16.30); INDE oferă două programe de MBA, unul „seral”, care se desfăşoară 
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seara, în fiecare zi a săptămânii, de luni până joi, şi celălalt „de weekend”, care se desfăşoară 
două weekend-uri pe lună.   MBA-ul Româno-German organizează cursuri de două ori pe 
lună, vinerea, sâmbata şi duminica.  

O categorie aparte o constituie programele ce se caracterizează de tip EMBA de pe 
piaţa din România. O serie de surse definesc conceptul de EMBA (MBA GURU, 2007): 
„Programele executive MBA sunt proiectate special pentru cei care au o expertiză 
îndelungată în domeniul lor de activitate, dar care încă doresc să fie promovaţi pe poziţii 
manageriale superioare. Concret, această diplomă este pentru cei care deţin poziţii 
manageriale sau executive, cum ar fi manageri superiori cu cel puţin 10 ani de experienţă, 
care îşi doresc să aibă mai multă responsabilitate în companiile din care fac parte”. 
Această concepţie este susţinută şi de alte surse, cum ar fi The Executive MBA Council sau 
cunoscuta enciclopedie on-line Wikipedia.  

Conform acestei definiţii, în România nu există încă un program de EMBA. Există 
totuşi câteva programe care se promovează ca fiind EMBA, cum ar fi Tiffin sau ASEBUSS. 
După cum se poate observa din secţiunea Profilul cursanţilor de MBA din România, cele 
două condiţii principale ale definiţiei de mai sus sunt doar parţial îndeplinite – 33% din 
studenţi având poziţii de management general, în timp ce experienţa necesară la admiterea în 
program este între trei şi cinci ani (Institutul de Administraţie Publică şi a Afacerilor 
Bucureşti, 2004). Cursurile în cadrul acestui program sunt tot în format „in-action”, având 
loc în fiecare săptămână, alternativ vineri sau sâmbătă.  

3. Programele de tip „open” sau „la distanţă”, din care categorie face parte 
programul MBA al Open University UK, oferit în România prin intermediul Codecs. 
Metoda de studiu în cadrul acestor programe este una aparte, studenţii trebuind să aloce un 
număr de 6 până la 12 ore pe săptămână pentru pregătire, având alocat un tutore ce le va fi 
accesibil pe telefon, e-mail sau poştă. Studenţii elaborează o serie de lucrări ce le vor fi 
necesare pentru a putea susţine examenul (CODECS, 2007). 

B) După certificarea oferită 
1. Programe cu certificare integral străină. Din această categorie fac parte 

CODECS, Sheffield şi CEU, care oferă o diplomă a unor şcoli de afaceri din ţările de 
origine: CODECS oferă o diplomă a Open University din Marea Britanie, Sheffield oferă 
diploma proprie, iar CEU de asemenea.  

2. Programe care oferă o diplomă românească şi o diplomă străină. Din această 
parte fac parte programele de mai mici dimensiuni care sunt afiliate universităţilor din 
România. Cel mai semnificativ astfel de program din punct de vedere al cifrelor de 
şcolarizare este INDE, din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, urmat de 
Tiffin din cadrul Universităţii din Bucureşti, şi de MBA-ul Româno-German, din cadrul 
Academiei de Studii Economice din Bucureşti.  

3. Programe care oferă o diplomă de MBA românească şi un certificat de MBA 
eliberat de instituţia parteneră. Din această categorie face parte Programul MBA Româno-
Canadian, care are drept partener University of Ottawa, clasată de Business Week în topul 
programelor EMBA din afara Statelor Unite (Business Week online, 2005), şi ASEBUSS, 
care are drept partener Kennesaw State University din Statele Unite.  

C) După afilierea la diverse organisme de acreditare internaţionale 
1. Şcoli acreditate. În general universităţile străine care oferă diplomă în România, 

fie în parteneriat (Codecs), fie direct (Sheffield) sunt acreditate de unul sau mai multe 
organisme de acreditare. Astfel, cursurile de MBA de la Codecs sunt acreditate de 
AMBA(1), AACSB(2) şi EFMD(3), iar cele de la Sheffield sunt acreditate de instituţii 
nespecializate pe programe de tip MBA, cum ar fi BAC(4) sau BCS(5).  

2. Şcoli acreditate prin intermediul partenerilor şi membre ale unor asociaţii de 
şcoli de afaceri. Din această categorie fac parte BSM şi ASEBUSS, care sunt membre 
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CEEMAN(6), şi care oferă un certificat MBA de la instituţiile partenere, University of 
Ottawa, respectiv Kennesaw State University. BSM, prin intermediul University of Ottawa, 
are o triplă recunoaştere internaţională (AACSB, AMBA şi EQUIS), iar ASEBUSS, prin 
intermediul Kennesaw University, oferă acreditare AACSB.  

3. Şcoli neacreditate de organisme specializate internaţional.  
După cum se poate observa, piaţa din România a început să se definească din punct 

de vedere al programelor de MBA. S-au distanţat doi concurenţi principali (BSM şi 
ASEBUSS), iar nişele de piaţă neacoperite de aceştia sunt încet-încet ocupate de alte 
programe de dimensiuni mai mici.  

 
Evoluţia pieţei  
 
În 1991, apare INDE, la Bucureşti, printr-un efort comun al Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti şi CNAM Paris.  
Piaţa programelor de tip MBA din România a început să se formeze în 1992, odată cu 

fondarea ASEBUSS de Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Washington State 
University din Seattle, Statele Unite. Imediat după aceea, Programul MBA Canadian a fost 
înfiinţat la Bucureşti, în 1993, de Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Université de 
Quebec a Montreal.  În acelaşi an, pe piaţa din România intră şi Open University din UK, prin 
intermediul Codecs. În 1997, partenerul Programului Canadian MBA a fost schimbat – noul 
partener fiind un consorţiu de două universităţi canadiene, University of Ottawa şi HEC 
Montreal. Până în 2005, structura pieţei de MBA din România rămâne aproximativ la fel, cu 
aceşti patru jucători. Singurul eveniment semnificativ din piaţă a fost reprezentat de 
introducerea, în 2002, de Programul MBA Româno-Canadian a formei de MBA In-Action, în 
paralel cu forma Intensive pe care o livra deja.  

În 2005 apar câteva modificări majore: ASEBUSS schimbă partenerul american, 
Washington State University, cu un alt partener american, Kennesaw University. Programul 
MBA Româno-Canadian încetează colaborarea cu HEC Montreal şi ca urmare singurul 
partener canadian rămâne University of Ottawa. Tot în 2005, Academia de Studii 
Economice din Bucureşti înfiinţează Programul EMBA Româno-German împreună cu 
Fachhochschule Gelsenkirchen Germania. Tot în 2005, Tiffin University intră pe piaţa din 
România în colaborare cu Universitatea din Bucureşti.  

În 2006, CEU lansează programul său de MBA în România; City College din 
Salonic, Grecia, instituţie afiliată la Sheffield Colege din UK, intră de asemenea pe piaţa din 
România.  

În 2006, Graduate School of Management, gazda Programului MBA Româno-
Canadian, îşi schimbă numele şi devine Bucharest School of Management.  

În 2007, IBR(7) va lansa un program MBA, începând cu luna aprilie, cu 
specializarea în Management Financiar (Institutul Bancar Român, 2007). De asemenea, 
Bucharest School of Management va renunţa la varianta de Intensive a programului său 
MBA.  

În 2007, România este pentru prima dată „aşezată pe harta” programelor de MBA 
de World MBA Tour, eveniment desfăşurat la Hotel Mariott  pe data de 14 martie 2007 
(World MBA Tour, 2007). 

La nivelul anului 2006, piaţa de MBA din România era estimată la 2,5 milioane de 
euro, iar numărul de absolvenţi de MBA la aproximativ 300 (Ziarul Financiar, 2006). Se 
estimează că piaţa va creşte organic, în continuare, datorită unor factori cum ar fi 
dezechilibrul mare între ofertă şi cerere pe piaţa managerială, posibilitatea de a crea un 
networking local, precum şi existenţa multor antreprenori care doresc să capete cunoştinţe 
manageriale pentru a-şi putea dezvolta afacerea (Todoran, 2006). Structura actuală a pieţei 
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(la nivelul anului 2006) este ilustrată în graficul din figura 4. Se poate observa că BSM 
ocupă primul loc, urmat fiind la mică distanţă de INDE şi ASEBUSS. „Alţii” includ 
CODECS, pentru care cifrele de şcolarizare pentru 2006 nu sunt disponibile public, precum 
şi alte programe de mici dimensiuni care activează pe această piaţă.  
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Figura 4. Structura pieţei de MBA din România  

(ca  număr de absolvenţi) în 2006 
 
Cultura MBA 
 
Programele MBA din România s-au constituit într-un promotor al culturii de afaceri 

aşa cum este ea percepută în economiile dezvoltate. Astfel, Programul MBA Româno-
Canadian şi ASEBUSS sunt promotorii unei culturi de afaceri nord-americane, CODECS şi 
Sheffield aduc pe piaţa din România o cultură de afaceri tipic britanică, iar INDE şi MBA-ul 
Româno-German aduc o cultură de afaceri de tip francofon, respectiv german.  

Această cultură de afaceri se dezvoltă în mediul românesc prin câteva componente. 
Există în primul rând o componentă legată de studiile de caz folosite, precum şi de metoda 
de predare. Apoi, profesorii străini cu care studenţii vin în contact aduc o contribuţie 
culturală majoră, datorită mediului de afaceri la care au fost expuşi. De exemplu, 30% din 
cursurile Programului MBA Româno-Canadian din cadrul Bucharest School of Management 
sunt susţinute de către profesori canadieni. În al treilea rând, standardele academice după 
care programul de MBA funcţionează îşi aduc propria contribuţie la formarea culturii 
studenţilor MBA. Impunerea unor reguli stricte, a unor termene-limită şi a unor standarde 
academice înalte în redactarea temelor şi a lucrărilor de echipă îi formează pe studenţi pe 
parcursul perioadei programului de MBA să gândească şi în termenii unei alte culturi decât 
cea nativă.  

O altă componentă deosebit de importantă a culturii MBA din punct de vedere al 
studenţilor, cel puţin în programele nord-americane, este lucrul în echipă. După cum se arată 
în secţiunea Profilul cursanţilor de MBA din România,  studenţii provin din medii foarte 
diferite, dar ceea ce îi caracterizează în general este faptul că se află într-o poziţie 
managerială şi că doresc să avanseze în carieră. Atunci când acced într-un program MBA, ei 
sunt repartizaţi pe echipe eterogene din punct de vedere al aptitudinilor, experienţei 
anterioare, experienţei în afaceri, sexului şi pregătirii profesionale. Acest lucru împinge la 
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limită capacitatea studenţilor MBA de a lucra în echipă, de a se integra într-un mediu pe care 
nu îl controlează şi de a îşi asuma succesul sau eşecul echipei ca un întreg.  

Din punct de vedere al profesorilor care predau într-un program de MBA, cultura 
MBA se reflectă în primul rând în nivelul profesionalismului de care dau dovadă. Faptul că 
sunt atent selecţionaţi, instruiţi, iar ulterior sunt evaluaţi îşi pune amprenta în mod 
definitoriu asupra calităţii muncii pe care o prestează. Mai mult, există momente, în cadrul 
unui curs MBA, în care profesorii pot să înveţe de la studenţi – aceştia din urmă, datorită 
experienţei şi aptitudinilor, nu sunt spectatori pasivi, ci participanţi activi în cursurile de 
MBA. Nu rare sunt situaţiile în care în cadrul unui curs se dezbat aprins diverse probleme de 
afaceri.  

Deşi mediul este foarte motivant din punct de vedere al dezvoltării profesionale, 
chiar şi pentru profesori, presiunea psihică este uneori foarte mare, şi mulţi profesori renunţă 
după o perioadă să predea în cadrul programelor de MBA. Spre exemplu, în cadrul 
Programului MBA Româno-Canadian au fost pregătiţi în Canada mai mult de 60 de 
profesori români. Dintre aceştia, în prezent mai fac parte din corpul profesoral al 
programului doar aproximativ 20. Este totuşi un fapt incontestabil că cei care continuă să 
predea, cel puţin în cazul Programului MBA Româno-Canadian, se ridică cel puţin la 
aceleaşi standarde ca şi profesorii canadieni care predau în cadrul aceluiaşi program.  

În cadrul oricărui program de MBA un rol fundamental îl are asociaţia absolvenţilor 
sau asociaţia Alumni. Absolvenţii sunt cartea de vizită a oricărui program, iar rolul lor este 
unul fundamental în dezvoltarea oricărei şcoli de afaceri. Asociaţia Alumni are rolul de a 
promova Şcoala, Programul MBA, în mediul de afaceri, de a susţine programul pe care l-au 
absolvit, atât din punct de vedere financiar, cât şi din punct de vedere al relaţiilor şi 
networking-ului.  

Absolvenţii sunt practic forţa care stă în spatele programelor mari de MBA din 
piaţa autohtonă. Atât Programul MBA Româno-Canadian, cât şi ASEBUSS au peste 600 de 
absolvenţi, unii dintre ei cu poziţii cheie în mediul de afaceri autohton. Principalul 
diferenţiator faţă de programele nou intrate pe piaţă, precum şi faţă de programele de mici 
dimensiuni este dat tocmai de acest număr ridicat de absolvenţi, care 1) pot să aprecieze la 
justa valoare un alt absolvent al aceluiaşi program, 2) pot oferi un loc de muncă unui alt 
absolvent al aceluiaşi program, şi 3) pot să relaţioneze mult mai uşor cu un membru al 
aceleiaşi asociaţii de absolvenţi MBA.  

O altă componentă importantă a culturii MBA este dată de Advisory Board. 
Misiunea unui astfel de organism este de a furniza suport pentru Programul MBA din punct 
de vedere al relevanţei conţinutului pentru mediul de afaceri, al lobby-ului instituţional, al 
susţinerii studenţilor şi absolvenţilor, ca şi din punct de vedere al iniţiativelor filantropice 
(Bucharest School of Management, 2005). Membrii Advisory Board sunt de obicei 
personalităţi marcante ale mediului de afaceri, persoane de o înaltă ţinută morală, care pot şi 
doresc să promoveze şcoala prin acţiunile lor.  

 
Perspective 
 
Piaţa programelor de MBA din România este încă una imatură. Marii jucători de pe 

piaţa mondială de programe de tip MBA nu sunt  încă prezenţi în mod direct – aceştia doar 
recrutează candidaţi din România pentru programele lor, fără a avea o localizare clară. Acest 
fenomen a putut fi  resimţit la  World MBA Tour, organizat în Bucureşti în martie 2007.  

Programele autohtone, pe de  altă parte, resimt acut lipsa unei acreditări 
internaţionale solide, precum şi lipsa (în unele cazuri) unor cadre didactice pregătite şi 
capabile să predea la nivelul unui MBA.  
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Perspective de dezvoltare pentru programele MBA autohtone 
 

Există o serie de factori favorizanţi pentru dezvoltarea programelor de MBA 
româneşti. Printre aceştia se pot enumera: 

1. Specificitatea mediului de afaceri românesc şi ca urmare nevoia pe care o 
resimt managerii de a se  pregăti pentru acest mediu de afaceri.  

2. Creşterea economiei per  ansamblu. 
3. Maturizarea companiilor româneşti şi străine din piaţă şi ca urmare creşterea 

gradului în care acestea sunt dispuse să investească în angajaţi. Un studiu efectuat de 
PriceWaterhouseCoopers, citat în Business Magazin (Todoran, 2006) arată că printre cele 
mai populare cursuri de lungă durată sponsorizate de companii se numără şi MBA-urile. În 
ultimii ani se observă o creştere accentuată a numărului studenţilor ale căror studii sunt 
sponsorizate total sau parţial de compania la care lucrează. Astfel, în cadrul Programului 
MBA Româno-Canadian aproximativ 90% din studenţii de  la varianta In-Action au studiile 
susţinute de companiile la care lucrează. La ASEBUSS acest lucru reprezintă regula, 
excepţia fiind atunci când studenţii îşi susţin singuri studiile  din punct de vedere financiar 
(ASEBUSS, 2004).  

4. Maturizarea parteneriatelor dintre programele MBA şi companii. În Statele  
Unite de exemplu, sau în Canada, programele de MBA au dezvoltat parteneriate strategice  
cu companii, care trimit anual un număr de candidaţi pentru programele respective, le susţin 
prin sponsorizări sau prin oferirea de locuri de muncă absolvenţilor.  

5. Integrarea României în UE. Acesta este un factor favorizant foarte important 
pentru programele MBA din România. Diploma de MBA oferită în România va deveni o 
diplomă de MBA recunoscută în toată Uniunea Europeană şi, implicit, în lume. Acest lucru 
poate conduce la o extindere regională a programelor MBA româneşti, la fel cum 
programele MBA din Ungaria sau Slovenia, de exemplu, s-au extins spre est în  anii care au 
urmat  aderării acestor ţări la UE. Acest factor favorizant este însă cel mai periclitat de 
factorii prezentaţi în secţiunea Ameninţări pentru programele MBA autohtone.  

6. Dezvoltarea reţelei de absolvenţi. Unul din principalele avantaje ale 
programelor MBA autohtone este reţeaua de absolvenţi. În condiţiile în care principalul 
criteriu de cumpărare  a unui program MBA este, conform unui studiu realizat de Daedalus 
Consulting în 2006, recomandarea unui absolvent al respectivului program, faptul că BSM 
sau ASEBUSS au mai mult de 700 de absolvenţi fiecare reprezintă un avantaj net faţă de 
orice nou intrat pe piaţă.  

 
Ameninţări pentru programele MBA autohtone 

 
Odată cu maturizarea pieţei, şi odată cu globalizarea din  ce în ce mai accentuată, 

şcolile de afaceri din România nu mai trebuie să facă faţă doar concurenţei interne. 
Companiile îşi vor permite din ce în ce mai mult să trimită angajaţii spre şcolarizare în alte 
ţări ale Uniunii Europene, în special pentru programe MBA de weekend. Ca urmare, una 
dintre ameninţările majore pentru dezvoltarea şcolilor de afaceri autohtone este, pe de o 
parte, intrarea pe piaţă a unor şcoli de afaceri puternice şi dispuse să investească sume  
considerabile, iar, pe de altă parte, concurenţa şcolilor de afaceri din spaţiul european 
(IEDC Bled School of Management, 2007). Acest factor defavorizant nu se va manifesta 
însă imediat, ci deabia în momentul în care dezvoltarea economică le va permite 
companiilor să sponsorizeze pe scară largă angajaţii pentru participarea în programe de 
MBA la  costuri mult mai ridicate  decât cele autohtone.  
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O altă posibilă ameninţare pentru programele de MBA este lipsa acreditării 
conform unor standarde internaţionale. Într-un fel sau altul, şcolile româneşti de MBA sunt 
acreditate prin partenerii pe care îi au, dar nu au o acreditare  proprie. Acest lucru îşi poate 
pune amprenta asupra  evoluţiei lor pe termen lung – principalele  programe de  pe piaţă 
funcţionează în baza unor contracte comerciale cu partenerii străini.  

Cadrul legislativ din România reprezintă o altă potenţială problemă pentru 
programele  de tip MBA. Astfel, în momentul de faţă, programele MBA româneşti 
eliberează o diplomă de Master, cu specializarea MBA, şi nu o  diplomă de MBA în sine. 
Reglementarea acestui aspect reprezintă una din condiţiile  esenţiale pentru ca şcolile 
româneşti  să se poată dezvolta organic, după modelul IEDC Bled School of Management, 
din Slovenia. De asemenea, cadrul legislativ din România, în ceea ce priveşte învăţământul 
superior, nu promovează retribuirea conform performanţelor – iar  un program MBA de top 
nu poate  funcţiona decât dacă membrii corpului profesoral, precum şi personalul 
administrativ sunt plătiţi şi în funcţie de performanţă.  

În categoria ameninţărilor pentru programele de MBA autohtone se poate înscrie şi 
previzibila lipsă a unor cadre didactice  specializate, care să îndeplinească cumulativ 
condiţiile exprimate în secţiunea Profilul profesorilor de MBA din România. După cum s-a 
arătat, formarea unui profesor pentru un program de MBA poate să dureze până la doi ani, 
iar în condiţiile în care investiţiile în cadrele didactice se opresc, efectele nu se vor vedea 
decât într-un interval de 3-4 ani, iar remedierea eventualelor probleme va dura probabil la fel 
de mult.  

O altă posibilă problemă este ridicată de dificultatea identificării şi motivării 
membrilor Advisory Board – cei care  corespund ca profil sunt de obicei persoane foarte 
importante care, deşi doresc să se implice, nu întotdeauna pot găsi timpul necesar să o facă.  

 
Concluzii  

 
Deşi demarate într-un mediu neprielnic, fiind mai degrabă văzute ca o ameninţare 

decât ca o oportunitate, programele MBA din România au avut şi continuă să aibă un 
puternic impact asupra culturii manageriale şi asupra procesului educaţional din România, 
din câteva puncte de vedere:  

- Standardele educaţionale în instituţiile care găzduiesc programe de MBA s-au 
îmbunătăţit considerabil, datorită următorilor factori:  

• Profesorii care predau în programele de MBA au transferat cunoştinţele şi 
modul de predare şi asupra activităţii din universităţi; 

• Standardele şi procedurile academice au fost preluate de unele universităţi din 
programe de MBA. Spre exemplu, Academia de Studii Economice din Bucureşti a preluat o 
parte din procedura de evaluare a profesorilor din cadrul Programului MBA Româno-
Canadian.  

- Cultura managerială, fie ea de tip Nord-American, Britanic sau Francez, adusă 
de aceste programe, le asigură absolvenţilor atât un limbaj comun cu partenerii de afaceri 
sau cu colegii, cât şi deschiderea necesară pentru a performa într-o economie globală. 

Programele MBA continuă să aibă o provocare în:  
- Prezervarea unui anumit nivel de autonomie financiară şi managerială, aspect 

foarte important în condiţiile în care majoritatea partenerilor provin din sistemul privat; 
- Scăderea ca număr a candidaţilor de MBA pe plan mondial, şi ca urmare 

intensificarea concurenţei pe această piaţă;  
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- Deşi nu constituie o ameninţare directă pentru programele importante, pe piaţa 
educaţională din România au apărut o serie de programe masterale care conţin în  denumire 
şi „MBA”, şi al căror preţ este semnificativ mai mic decât cel al programelor de MBA 
recunoscute în piaţă. Provocarea din acest  punct de vedere  constă în  reflectarea diferenţei 
de preţ în calitate, standarde, resurse;  

- Certificarea de către organismele de acreditare  internaţionale. 
Conjunctura actuală, de creştere economică şi de formare a unei pieţe mature, nu 

poate fi decât  benefică programelor MBA din România. Totuşi, în condiţiile intensificării 
concurenţei, în condiţiile în care  România o să devină din ce în ce mai  atractivă pentru 
marile şcoli de afaceri şi în condiţiile în care globalizarea are un cuvânt din ce în ce mai greu 
de spus, şcolile de afaceri din România nu pot decât să mizeze pe calitatea procesului 
didactic, pe menţinerea unor standarde academice cât mai înalte şi pe diferenţierea din 
perspectiva experienţei (atât de afaceri, cât şi educaţionale) într-o economie în dezvoltare, 
atipică, cum este cea a României.  

 
 

Note  
 

(1) Association of Masters of Business Administration 
(2) The Association to Advance Collegiate Schools of Business 
(3) European Foundation for Management Development 
(4) British Accreditation Council 
(5) British Computer Society 
(6) Central and East European Management Development Association 
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Rezumat. O piaţă competitivă în sectorul serviciilor este importantă pentru 
stimularea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană. În 
momentul de faţă sunt numeroase obstacole pe piaţa internă care împiedică firmele (în 
special IMM-urile) să-şi extindă activitatea în afara graniţelor naţionale şi să aibă avantaje 
considerabile pe piaţa internă. Această situaţie limitează competitivitatea tuturor 
producătorilor pe întreg cuprinsul Uniunii Europene. O piaţă liberă care să permită 
statelor membre eliminarea restricţiilor de pe piaţa serviciilor şi creşterea transparenţei şi 
obţinerea de informaţii care să dea consumatorilor posibilitatea alegerii unor servicii mai 
bune la preţuri avantajoase. 

 
Cuvinte-cheie: servicii; piaţă; dificultăţi; liberalizare; creştere economică. 
 
Clasificare REL: 20I, 8E, 10D 

 
 

 
I. Introducere 
 
Deblocarea forţelor pieţei în sectorul serviciilor este un element cheie al 

Programului de la Lisabona, plasându-se în centrul preocupărilor Comisiei Europene. 
Principalul instrument pentru realizarea acestui obiectiv l-a constituit proiectul directivei 
serviciilor prezentat de Comisie pe 13 ianuarie 2004. Potrivit acesteia, o mai mare fluiditate 
a pieţei interne a serviciilor ar stimula productivitatea activităţii firmelor, creşterea 
economică şi forţa de muncă într-un sector care angajează 70% din populaţia activă 
europeană, şi ar consolida competitivitatea altor sectoare care recurg la servicii în calitate de 
input-uri intermediare (Bénassy-Quéré et al., 2006, pp. 24-29); câştigurile de eficacitate 
aşteptate vor favoriza capacitatea inovatoare pe întreg cuprinsul Uniunii Europene. 

Parlamentul European a înaintat, în februarie 2006, amendamente textului propus 
de Comisie în ianuarie 2004; acestea au suprimat controversatul principiu al „ţării de 
origine” şi au exclus un anumit număr de sectoare din sfera de aplicabilitate a directivei. 
Reluând esenţialul acestor amendamente, o a doua versiune a directivei a fost prezentată de 
Comisie în aprilie 2006. 
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Directiva serviciilor se fundamentează pe articolele 43 şi 48 ale Tratatului instituind 
Comunitatea Europeană referitoare la „libertatea de stabilire” şi pe articolul 49 care vizează 
„libera prestare a serviciilor în interiorul Comunităţii”. Dar, în practică, aceste principii 
întâmpină un număr mare de obstacole, Comisia Europeană întocmind în anul 2002 o listă 
exhaustivă a acestora, principalele restricţii identificate fiind: 

 Existenţa monopolurilor naţionale, mai ales în cazul unora dintre serviciile 
poştale. 

 Restricţiile cantitative care limitează numărul prestatorilor străini de servicii în 
favoarea operatorilor naţionali prin prisma investiţiilor potenţiale. 

 Obligaţiile asociate obţinerii permisului de rezidenţă se răsfrâng asupra 
acţionarilor, cât şi asupra personalului din anumite profesii reglementate. 

 Interzicerea furnizării unor servicii diferite de către aceeaşi întreprindere poate 
împiedica vânzările acesteia în ţările în care o asemenea restricţie nu există. 

 Tratamentul fiscal favorabil poate fi rezervat doar serviciilor procurate de la 
furnizorii locali. 

 Diferenţele în regimurile fiscale ale întreprinderilor şi în regulile contabile pot 
antrena costuri ridicate impuse de respectarea reglementărilor de către prestatorii străini care 
operează la scară internaţională, mai ales în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii. 

 Excepţiile de la regula potrivit căreia taxa pe valoare adăugată este datorată în 
ţara de stabilire pot complica mult rambursarea TVA pentru furnizorii de servicii 
internaţionale, care vor fi dezavantajaţi în raport cu întreprinderile autohtone. 

 Regulile referitoare la calificările profesionale, care solicită, în mod obligatoriu, 
anumite diplome, pot avea ca efect limitarea accesului operatorilor stabiliţi în străintate în 
condiţiile inexistenţei unor echivalări ale diplomelor. 

 Normele tehnice naţionale pot dezavantaja grav investiţiile străine potenţiale. 
Telecomunicaţiile şi transportul aerian sunt, în special, afectate de aceste obstacole. 

 Criteriile economice impuse de autorităţile ţării gazdă, prin care acestea se 
asigură că cererea este suficientă pentru a permite viabilitatea economică a prezenţei 
comerciale, pot constitui obstacole de intrare pe piaţă care garantează protecţia 
întreprinderilor locale. 

 Aplicarea regulii ţării gazdă prestatorilor originari dintr-un alt stat membru (de 
exemplu, necesitatea de a crea o infrastructură locală sau de a dispune de o garanţie locală). 

Directiva serviciilor vizează aplicarea principiilor enunţate anterior în ansamblul 
Uniunii Europene, rolul jurisprudenţei în propagarea acestei „libertăţi” la scară comunitară 
fiind esenţial. Dar jurisprudenţa Curţii Europene prezintă o serie de deficienţe din 
perspectiva reglementării care se manifestă pe trei planuri. Sub aspect calitativ, se remarcă 
incapacitatea Curţii de a contura un acquis în domeniu şi o asimetrie în impunerea deciziilor 
sale statelor membre. Securitatea reglemetării este ameninţată de incertitudinea care 
planează asupra relevanţei deciziilor pentru situaţii cu circumstanţe care nu sunt identice, iar 
legitimitatea acesteia este influenţată de reţinerea membrilor de a-şi da acordul în acele 
probleme care sunt legate de suveranitatea naţională. 

 
II. Controverse ale directivei Bolkestein 
  
În acest context, Comisia Europeană şi-a focalizat eforturile de realizare a liberei 

circulaţii a serviciilor într-un amplu proiect de Directivă în domeniu, cunoscut iniţial ca 
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„Directiva Bolkestein”, după numele fostului comisar responsabil cu Piaţa internă între anii 
1999-2004.  

Obiectivul directivei serviciilor este de a realiza o veritabilă piaţă internă a 
serviciilor prin suprimarea tuturor barierelor juridice şi administrative care inhibă 
dezvoltarea activităţilor terţiare între statele membre. Directiva garantează o mai mare 
securitate juridică prestatorilor de servicii în exercitarea drepturilor lor fundamentale 
(libertatea de stabilire şi libertatea de prestare a serviciilor) garantate în Tratatul CE. 

Propunerea iniţială a Comisiei a suscitat ample contestaţii în statele membre, 
polemica fiind determinată, cu precădere, de dispoziţiile referitoare la libera circulaţie a 
serviciilor care statuează aplicabilitatea principiului ţării de origine, responsabil în ochii 
unora de propagarea dumpingului social. Potrivit regulii ţării de origine, furnizorii de 
servicii ar fi putut să îşi ofere serviciile în alte ţări membre decât cea de origine fără a fi 
obligaţi să se supună altor cerinţe administrative şi legale decât cele impuse de ţara de 
origine. În plus, prerogativa de a supraveghea şi controla îndeplinirea cerinţelor 
administrative şi legale revenea exclusiv ţării de origine.  

Chiar dacă principiul ţării de origine nu reprezintă decât o codificare a principiului 
recunoaşterii reciproce de către statele membre a reglementărilor lor în absenţa unei 
armonizări comunitare, el a făcut obiectul unor ample controverse suscitate de următoarele 
aspecte: 

 neglijarea de către ţara de origine a obligaţiilor sale de supraveghere şi control în 
contextul în care furnizorul respectiv desfăşoară activităţi foarte limitate în ţara sa de origine 
(ECB, 2006, p. 15);  

 remunerarea forţei de muncă străine în condiţii neconforme cu legislaţia ţării de 
destinaţie pentru a preveni avalanşele de muncitori care ar face dificilă misiunea autorităţilor 
locale de a  controla corespunzător această situaţie; 

 intensificarea concurenţei dintre sistemele naţionale de reglementare în 
încercarea de a oferi un avantaj competitiv propriilor resortisanţi. 

Un alt aspect controversat l-a reprezentat controlul exercitat asupra stabilirii 
întreprinderilor în alte state membre. Pentru opozanţii directivei, insuficienţa controalelor 
prevăzute prin acest act normativ ar fi permis unei firme să îşi stabilească sediul într-o altă 
ţără mai puţin protejată din punct de vedere social cu scopul de a presta servicii la preţuri 
inferioare celor din ţara de origine. 

Claritatea redusă a textului a generat animozităţi întrucât excluderea serviciilor de 
interes general din câmpul de aplicare al directivei nu ar fi fost clar specificată în propunerea 
iniţială, fiind obscure şi dispoziţiile privind condiţiile de muncă (dreptul de muncă şi 
convenţiile colective). 

 
III. Compromisul final al directivei serviciilor 
 
Într-o primă lectură, eurodeputaţii au remaniat de o manieră substanţială „proiectul 

Bolkestein”. Parlamentarii au recurs, în special, la suprimarea principiului ţării de origine şi 
au adus numeroase modificări textului iniţial cu scopul de a preveni conflictele juridice cu 
reglementarea existentă în vigoare. Pe această bază, Comisia a adoptat, pe 4 aprilie 2006, o 
propunere modificată ce include quasi-totalitatea amendamentelor votate de parlamentari. 

Directiva serviciilor în noua sa formă vizează instalarea prestatorilor de servicii 
într-un alt stat membru şi exercitarea transfrontalieră a activităţii lor. Ea acoperă un evantai 
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larg de sectoare economice, sub incidenţa sa intrând doar serviciile furnizate în schimbul 
unei contrapartide economice. Textul precizează clar că directiva nu se aplică serviciilor de 
interes general şi nu afectează dreptul de muncă şi legislaţia în materie de securitate socială 
din statele membre. 

Directiva prevede o simplificare administrativă prin crearea unor ghişee unice în 
fiecare ţară, care să ofere informaţii şi să permită îndeplinirea formalităţilor necesare 
exercitării activităţii prestatorilor de servicii. Demersurile acestora pot fi facilitate prin 
uzitarea mediului electronic în vederea desăvârşirii procedurilor administrative. Destinatarii 
serviciilor se pot adresa, în egală măsură, acestor puncte unice pentru a obţine informaţiile 
necesare. 

Statul căruia îi revine obligaţia de a respecta dreptul prestatorului de a furniza 
servicii şi de a-i garanta accesul liber la activitatea de servicii, precum şi liberul exerciţiu pe 
teritoriul său poate să limiteze exercitarea acestor libertăţi din motive care ţin de ordinera 
publică, securitatea socială, protecţia mediului şi sănătatea publică, dar cu menţiunea ca 
aceste restricţii să respecte trei criterii care reies din jurisprudenţa Curţii Europene de 
Justiţie: nediscriminarea, proporţionalitatea şi transparenţa. 

Principiul ţării de origine a fost omis la redactarea directivei în favoarea 
principiului liberei prestări a serviciilor nu fără a lăsa să subziste o anumită ambiguitate 
redacţională care nu permite întotdeauna aprecierea punctului de la care legea ţării gazdă se 
poate aplica. Principiul ţării de origine care nu este decât o inovaţie a unei Comisii Europene 
liberale rămâne mascat în vigoare, el aplicându-se, în mod natural, în virtutea articolului 49 
al Tratatului CEE. În schimb, s-au ivit temeri privind concurenţa neloială creată prin 
utilizarea abuzivă a regulii ţării de origine. S-a încercat o limitare a acestor riscuri prin 
consolidarea procedurilor de control naţional al întreprinderilor de servicii şi o cooperare 
sporită în domeniu pentru concretizarea unui sistem electronic care să permită schimbul 
eficient de informaţii între statele membre. Capacitatea de control este elementul cheie al 
principiului încrederii mutuale pe care se fundamentează principiul ţării de origine. Chiar 
dacă directiva nu mai menţionează concret acest principiu, el devine primul demers în 
direcţia armonizării regulilor naţionale, încetând a mai fi un levier al intereselor sociale 
(Garabiol-Furet, 2006, pp. 19-23). 

Adevărata provocare a dezbaterilor a constituit-o dimensiunea câmpului de 
aplicabilitate a directivei, fiind ştiut faptul că nu s-a pus niciodată problema ca ea să 
substituie ansamblul directivelor sectoriale. Astfel, serviciile de interes general sunt excluse 
din aria sa de interes, fiind vorba în special despre serviciile de sănătate, private sau publice, 
şi serviciile de transport, inclusiv cele portuare. Cu toate acestea, sub incidenţa directivei 
intră serviciile de interes economic general, precum serviciile de distribuţie şi de purificare a 
apei, serviciile poştale şi cele energetice, prelucrarea deşeurilor, în timp ce serviciile sociale 
care relevă aspecte economice de interes general au fost adăugate listei de excluderi. De 
asemenea, sunt excluse şi agenţiile de muncă temporară şi cele de securitate. Nu mai sunt 
acoperite de directivă nici serviciile de sănătate, serviciile audiovizuale, jocurile de noroc, 
profesiile şi activităţile care participă la exerciţiul autorităţii publice, fiscalitatea. 

Serviciile de interes economic general au fost, în realitate, provocarea principală a 
negocierilor. Un anumit număr de state a susţinut extinderea ariei de aplicare a directivei 
deoarece lista de excluderi întocmită de Parlament a fost considerată excesivă. În acest 
context,  serviciile juridice excluse de acesta au fost reintroduse de Comisie în sfera de 
acţiune a directivei.  
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Nucleul negocierilor l-a constituit, însă, lista serviciilor de interes economic general 
care intră sub incidenţa directivei. Acestea nu beneficiau, la finalul lecturii Parlamentului 
European, decât de dispoziţii referitoare la dreptul de stabilire şi erau supuse anumitor 
restricţii specifice care se doreau a fi protecţioniste. Este vorba de serviciile cu un pronunţat 
caracter lucrativ, precum furnizarea apei, a gazului sau a electricităţii. În pofida puternicei 
presiuni exercitate în vederea eliminării acestor restricţii, ele au fost totuşi menţinute de 
Comisie. Câmpul de acţiune al directivei rămâne, deci, restrâns, în virtutea exercitării 
misiunilor serviciului public. 

Directiva simplifică şi regimurile de autorizare pentru ca acestea să nu acţioneze ca 
bariere protecţioniste mascate. Au fost interzise anumite exigenţe cu tentă discriminatorie, 
de exemplu cele privind naţionalitatea sau necesitatea înscrierii în registrele profesionale ale 
mai multor state membre. 

 
IV. Efectele economice ale directivei serviciilor 
 
Bilanţul studiilor referitoare la efectele economice ale directivei serviciilor se poate 

rezuma la trei remarci: un număr de studii relativ limitat, efecte teoretice evaluate cu 
uşurinţă şi o estimare dificilă a impactului real al liberalizării sectorului de servicii (Artus, 
2006, pp. 18-24). Prima remarcă vizează numărul relativ limitat al studiilor întrucât înainte 
de propunerea iniţială privind directiva serviciilor, avansată în februarie 2004, problema 
deschiderii acestui sector nu s-a aflat în centrul preocupărilor economiştilor, iar în prezent 
cercetările întreprinse în acest domeniu rămân mai degrabă limitate. Acest slab interes se 
datorează probabil faptului că liberalizarea serviciilor a fost luată în considerare ca o simplă 
extindere a efectelor observate după 1992, în urma propagării libertăţii de circulaţie a 
mărfurilor. 

Pe plan teoretic, efectele liberalizării schimburilor de servicii sunt clar evaluate. 
Deschiderea pieţelor antrenează beneficii datorate specializării ţărilor în funcţie de avantajul 
lor comparativ. Potenţialul acestor câştiguri se manifestă prin diferenţele de preţuri relative 
existente în cadrul Uniunii Europene. Avantajele rezultă, totodată, ca urmare a creşterii 
surplusului producătorului care dispune de un avantaj comparativ (acesta profită de accesul 
la o piaţă de dimensiuni mai mari) şi a unei creşteri a surplusului consumatorului (acesta din 
urmă profită de o reducere a preţului). De altfel, deschiderea pieţei serviciilor poate să 
îmbunătăţească productivitatea prin prisma economiilor de scară sau prin eliminarea de pe 
piaţă a întreprinderilor cel mai puţin productive. Toate aceste aspecte converg, de fapt, către 
o accelerare a potenţialului de creştere economică. 

A treia remarcă se referă la impactul real al studiilor asupra liberalizării serviciilor, 
care sunt puţin numeroase, dar cvasiunanime în privinţa efectului real. Astfel, cercetările 
empirice ale OECD confirmă că deschiderea pieţei serviciilor ar putea avea importante 
efecte economice pozitive şi ar genera câştiguri echivalente cu cele observate ca urmare a 
liberei circulaţii a mărfurilor. 

Din perspectiva câmpului său vast de aplicare, directiva poate genera beneficii 
considerabile din punct de vedere al locurilor de muncă şi al bunăstării. Comisia Europeană 
apreciază că PIB-ul Uniunii va creşte de la 3% la 6% ca urmare a aplicării acestui act 
normativ, estimându-se crearea a 600.000 de locuri de muncă şi reducerea tarifelor 
serviciilor cu 7% (Artus, 2006, pp. 18-24). Caracterul fragmentat şi difuz al obstacolelor din 
calea liberei circulaţii a serviciilor face foarte dificilă cuantificarea efectelor sale. Potrivit 
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Comisiei, crearea unei pieţe unice funcţionale a serviciilor ar putea genera beneficii 
congruente cu cele estimate de pe urma aplicării Programului Pieţei Unice în sfera 
mărfurilor (creştere de 1,8% din PIB şi 2,5 milioane de locuri de muncă) (Jervelund, 2005, 
p. 125).  La cealaltă extremă, un calcul foarte prudent al Copenhagen Economics (2005) 
făcea publice câştiguri în termeni de bunăstare şi locuri de muncă de 0,3% şi 0,7%. Totuşi, 
cifrele de la Copenhagen Economics ţin cont doar de efectele statistice – chiar dacă cea mai 
mare parte a avantajelor unei concurenţe crescânde sunt de natură dinamică – şi pot astfel 
subestima avantajele. 

Un alt studiu întreprins, în Olanda, de Central Planbureau (CPB) sugerează că 
materializarea directivei Bolkestein ar amplifica volumul schimburilor bilaterale de servicii 
de la 15% la 35%, precum şi PIB-ul Uniunii de la 1% la 3% (Artus, 2006, p. 18-24). CPB a 
fost tentat să estimeze efectele din perspectiva fiecărei ţări, astfel că cele mai mari câştiguri 
le-ar obţine Danemarca (o creştere a schimburilor cu peste 31%), Germania, Austria, Grecia, 
Italia, Irlanda (10-20%) şi Franţa (mai puţin de 10%). Această situaţie se explică prin prisma 
actualei structuri a schimburilor. Ţările care derulează schimburi cu parteneri ale căror 
bariere din calea liberei circulaţii a servicilor au acelaşi nivel ca al lor înregistrează efecte 
mai puţin importante. 

Pe lângă câştigurile de eficienţă – mai ales reducerea preţurilor şi intensificarea 
concurenţei – estimate a se obţine ca urmare a aplicării directivei, liberalizarea sectorului de 
servicii poate avea în egală măsură importante efecte redistributive (Schwellnuss, 2006). 
Acestea din urmă fac obiectul criticilor care gravitează în jurul directivei. Concret, opozanţii 
se tem de eventuale pierderi salariale şi de locuri de muncă în serviciile comparativ 
dezavantajate.  

 
V. Măsuri pentru transpunerea în practică  

a directivei serviciilor 
 
Schiţarea măsurilor care vor însoţi aplicarea directivei face necesară în primul rând 

studierea naturii şi formelor opoziţiei întâmpinate de aceasta. Pe plan economic, 
antagonismul s-a dezvoltat pe baze sectoriale. Oponenţii au fost atât muncitorii mai puţin 
calificaţi, cât şi mâna de lucru foarte calificată. Un alt aspect important vizează originea 
geografică a acestora. Directiva serviciilor a stârnit reacţii mai ales în vestul Europei, dar 
acestea nu au fost unanime: anumite ţări din Vest s-au declarat favorabile directivei (Regatul 
Unit, Irlanda), altele s-au opus cu desăvârşire acesteia (Germania, Franţa). Explicaţia acestor 
reacţii divergente rezidă în gradele diferite de mobilitate intersectorială (costurile de 
angajare reprezintă, de exemplu, un obstacol important în calea acestei mobilităţi). În Franţa 
sau Germania, unde piaţa muncii este mai rigidă decât în ţările anglo-saxone, această 
mobilitate este într-adevăr redusă.  

Se pot cristaliza două tipuri de măsuri asociate materializării directivei serviciilor: 
pe de o parte, măsurile care favorizează acceptarea politică a directivei fără a limita 
câştigurile de eficienţă, iar, pe de altă parte, măsurile care sacrifică o parte din aceste 
beneficii (Schwellnuss, 2006). În prima categorie se înscriu măsurile care vizează creşterea 
mobilităţii intersectoriale sub forma programelor de formare profesională şi de indemnizare. 
Comisia Europeană a creat un „Fond de Globalizare” care ar putea fi afectat acestor tipuri de 
măsuri. În acelaşi scop, se pot iniţia şi politici vizând reducerea costurilor de angajare prin 
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modificarea reglementărilor muncii sau prin diminuarea barierelor de intrare pe piaţă a 
anumitor profesii. 

O altă categorie de măsuri ar consta în acceptarea sacrificării unei părţi a 
câştigurilor de eficienţă. În această sferă se înscriu toate derogările şi scutirile deja luate în 
considerare sau cele care se întrezăresc şi vizează anumite norme de calitate, securitate, 
mediul înconjurător sau sectoarele cele mai sensibile sub aspect politic. Cu scopul de a 
limita pierderile de eficienţă, aceste măsuri nu ar trebui adoptate decât temporar pentru a 
lăsa sectoarelor respective suficient timp de adaptare sau, în cazul unor măsuri permanente, 
devine necesar un mecanism de examinare periodică care să le justifice existenţa. 

 
VI. Cuantificarea efectelor pentru România 
 
Din perspectiva României, directiva serviciilor va permite cetăţenilor români să 

presteze servicii în oricare stat al Uniunii, după intrarea sa în vigoare – cel mai târziu peste 
doi ani. Libera circulaţie a serviciilor în piaţa internă va facilita, pentru prestatorii autohtoni, 
stabilirea activităţii profesionale în spaţiul comunitar prin eliminarea restricţiilor birocratice 
discriminatorii şi posibilitatea accesării unui ghişeu unic în vederea obţinerii de informaţii 
care să permită desfăşurarea eficientă a activităţii. Nu mai este necesară nici dovada unui 
domiciliu stabil pe teritoriul ţării în care se doreşte exercitarea temporară a unei profesii, în 
această situaţie prestatorul fiind obligat să respecte însă dreptul muncii şi legislaţia socială a 
statului în care îşi exercită activitatea. Angajaţii trimişi temporar de întreprinderea lor în 
străinătate vor avea aceleaşi drepturi ca şi omologii lor în plan local (drepturile la securitate 
şi igiena muncii, timpul şi condiţiile de muncă, salariul minim). Furnizorii naţionali nu vor 
mai fi obligaţi să îşi creeze o infratructură pe teritoriul ţării gazdă şi nici să se mai 
înregistreze în cadrul unui organism profesional. În plus s-a renunţat la ideea recurgerii la 
angajamente contractuale între furnizor şi primitor. 

Întreprinzătorii români din domeniu sunt de părere că noua lege va face mai uşoară 
intrarea firmelor autohtone de softwer şi servicii pe piaţa unică europeană. Directiva ar 
constitui o perioadă de tranziţie benefică pentru firmele româneşti, ea putând minimaliza 
impactul integrării în UE. Este vorba despre o piaţă mult mai vastă şi posibilitatea de a 
dezvolta o prezenţă la nivel european mult mai uşor. Un alt efect al aplicării directivei l-ar 
constitui concentrarea firmelor autohtone pe creşterea calităţii produselor.   

Indiferent în ce formă va fi aprobată, Directiva serviciilor va însemna o nouă nişă 
de oportunitate pentru România. Puternic deficitară la capitolul „servicii”, structura 
economiei româneşti conţine un potenţial de dezvoltare imens prin capacitatea de absorbţie a 
propriei pieţe, unde va fi loc imens şi pentru operatorii din alte state membre. Forţa de 
muncă disponibilizată în procesul restructurării (mai ales a sectorului agricol, care absoarbe 
în prezent cel mai ineficient segment al populaţiei active) îşi va putea găsi valorificarea pe o 
piaţă deschisă, conducând la sporirea rentabilităţii proceselor economice şi, în final, a 
bunăstării românilor. 
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Rezumat. Abordările europene în managementul calităţii sunt structurate într-un 

ansamblu coerent, ce cuprinde acţiuni desfăşurate în principal sub egida Comisiei 
Europene şi având ca finalitate primordială îmbunătăţirea competitivităţii. Astfel Comisia a 
introdus în cadrul preocupărilor sale conceptul de calitate în Cartea Albă intitulată 
„Creştere, competitivitate, noi locuri de muncă, în scopul promovării activităţilor cu 
valoare adăugată înaltă şi a propus ca preocupărilor pentru calitate să li se aloce resurse 
financiare adecvate, în cadrul comunicării intitulate O politică de competitivitate 
industrială pentru Uniunea Europeană”. 
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1. Introducere 
 
Abordarea de tip european a managementului calităţii (fără a se dori un model 

contrapus celor american sau japonez) se regăseşte şi în preocupările forurilor comunitare  
orientate în direcţia dezvoltării şi consolidării infrastructurilor tehnice ale calităţii şi 
realizării unor iniţiative industriale şi economice cum sunt benchmarking, premiile pentru 
calitate, autoevaluare. Toate aceste preocupări şi acţiuni au ca scop asigurarea coerenţei, 
direcţiei şi sensului necesare le nivel european pentru diversele iniţiative care au loc la nivel 
local, naţional şi comunitar, urmărindu-se optimizarea rezultatelor preconizate. 

La originea abordării calităţii la nivel pan-european s-a aflat obiectivul creării 
pieţei unice şi a liberei circulaţii a bunurilor, lucru posibil doar prin crearea unor 
caracteristici comune ale acestora, care să asigure interconectarea şi să faciliteze o 
concurenţă reală. Intenţia s-a tradus prin directivele(1) privind armonizarea tehnică, în special 
prin decizia Consiliului de Miniştri din 1985 privind adoptarea „Noii Abordări” care 
urmăreşte reducerea legislaţiei comunitare. Conform acestei decizii, legislaţia are în vedere 
doar cerinţele esenţiale, urmând ca specificaţiile detaliate să fie prevăzute în standarde 
elaborate pentru  agenţii economici de organismele de standardizare. Atât „Vechea 
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Abordare”, cât şi „Noua Abordare” reprezintă un instrument adecvat utilizabil în scopul 
satisfacerii acestui principiu, prin crearea condiţiilor necesare pentru evaluarea reciprocă a 
conformităţii.  

Abordările europene în managementul calităţii sunt concretizate prin câteva acţiuni 
fundamentale, cum sunt Premiul european pentru calitate, Benchmarking-ul,  Săptămâna 
europeană a calităţii, Sistemul european de certificare a specialiştilor calităţii. 

 
2. Premiul European Pentru Calitate 
 
Una dintre modalităţile de răspuns la provocările mediului ambiant, în care calitatea 

devine element esenţial, este Abordarea Fundaţiei Europene pentru Managementul Calităţii 
(European Foundation for Quality Management - EFQM). Fundaţia a fost înfiinţată în anul 
1988 la iniţiativa a 14 companii europene de top (printre care se numără Volkswagen, 
British Telecom sau Philips). Modelul de calitate abordat  de această fundaţie  poate fi 
utilizat atât ca instrument de autoevaluare la toate nivelurile unei organizaţii, cât şi ca 
referenţial de audit în vederea candidaturii la Premiul European pentru Calitate. În anul 
1999, Modelul EFQM a fost revizuit, devenind Modelul European al Excelenţei, dar 
principiile sale au rămas neschimbate. În concordanţă cu principiile Fundaţiei, 
managementul calităţii trebuie să se  focalizeze asupra tuturor activităţilor, la toate 
nivelurile, şi să reprezinte un proces continuu de îmbunătăţire a performanţei. Esenţa 
abordării promovată de model constă în faptul că performanţa trebuie să satisfacă aşteptările, 
cerinţele şi nevoile tuturor partenerilor interesaţi de buna desfăşurare a activităţii 
organizaţiei: acţionari, salariaţi, furnizori, clienţi, bănci, comunitatea locală, statul etc. 
Această descriere a managementului calităţii se află în relaţie directă cu filosofia 
managementului calităţii totale şi excelenţei organizaţionale. 

Modelul European al Excelenţei prezintă o serie de similitudini cu Premiul 
American Pentru Calitate Malcolm Baldridge(2), precum şi cu Premiul Japonez pentru 
Calitate Deming. Premiul Baldridge a fost introdus prin Legea pentru Îmbunătăţirea Calităţii 
şi se constituie într-un cadru foarte detaliat de criterii şi proceduri ce pot fi folosite în 
vederea aprecierii calităţii unei organizaţii. Premiul prevede şapte dimensiuni de evaluare 
denumite „Cei Şapte Piloni”, în timp ce Modelul European al Excelenţei prezintă nouă 
dimensiuni de evaluare. Criteriile premiului Baldridge sunt revizuite anual. 

În cadrul Modelului EFQM s-a prevăzut, încă de la introducerea sa în anul 1993,  o 
procedură anuală de revizuire. Pe baza acestei proceduri, în anul 1997 s-a constituit Grupul 
de iniţiativă în vederea propunerii unei variante îmbunătăţite a modelului. Primul pas în 
realizarea acestui demers l-a constituit colectarea unui număr mare de sugestii de 
îmbunătăţire şi analiza acestora prin utilizarea Hărţii Conceptelor (Concept Mapping). În cea 
de-a doua etapă de lucru, modelul a fost testat şi analizat de peste  500 de utilizatori 
europeni. Forma îmbunătăţită finală a fost denumită Modelul European al Excelenţei, 
prezentat în primăvara anului 1999, cu ocazia întâlnirii de la Geneva a reprezentanţilor 
EFQM şi acceptată ca abordare pentru anii următori. În comparaţie cu vechiul model din 
anul 1997, cel din 1999 prezintă câteva modificări, astfel: în timp ce numărul criteriilor 
considerate, structura de bază şi conceptele fundamentale au rămas aceleaşi, semnificaţia 
celor 32 de subcriterii este schimbată în noul model, exprimând o mai puternică focalizare 
asupra performanţei, rezultatelor, clienţilor şi partenerilor.  

Modelul European al Excelenţei este în fapt un model generic de management al 
calităţii, care se poate utiliza în orice fel de organizaţie, indiferent de sectorul de activitate, 
dimensiunea, structura sau maturitatea acesteia. Esenţa abordării este dată de modelul cu 
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nouă dimensiuni denumite criterii, respectiv: leadership(3), gestionarea personalului, politică 
şi strategie, parteneriate şi resurse, procese, satisfacţia personalului, satisfacţia clienţilor, 
integrarea în viaţa societăţii şi rezultate economice. Cele nouă criterii sunt grupate în factori 
determinanţi respectiv rezultate. Criteriile grupate în categoria factori determinanţi se referă 
la modul în care organizaţia a obţinut performanţele sale, prin abordări specifice, acoperind 
dimensiunile ce ţin de procese, structură şi resurse. Criteriile grupate în categoria rezultate 
acoperă aspectele referitoare la performanţă în sens larg. Modelul are ca premisă de bază 
faptul că rezultatele sunt în legătură directă cu factorii determinanţi. În figura 1 procentele 
indicate între paranteze reprezintă ponderile aferente fiecărui criteriu şi sunt utilizate la 
evaluarea candidaturilor la Premiul European pentru Calitate. Cei mai importanţi 
determinanţi sunt consideraţi procesele şi leadership-ul, iar cele mai importante rezultate sunt 
satisfacţia clienţilor şi cele economice. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modelul European al Excelenţei 
 
Modelul nu se bazează pe o anumită definiţie a calităţii şi este neprescriptiv. Ţinând 

seama de acest model, se poate accepta următoarea definiţie a calităţii: satisfacţia clienţilor, 
a personalului şi integrarea în viaţa societăţii sunt obţinute prin modul de conducere a 
strategiei şi politicilor de gestionare a personalului, a relaţiilor de  parteneriat şi 
resurselor, determinând ca ultimă şi cea mai importantă realizare obţinerea unor rezultate 
economice excelente. Fiecare criteriu al modelului se divide în subcriterii, numărul acestora 
din urmă fiind de 32. Factorii determinanţi se împart în 24 de subcriterii, cu ajutorul cărora 
se apreciază modul de abordare, dezvoltare şi evaluare a sistemului. 

Criteriile referitoare la rezultate se divid în opt subcriterii ce determină aprecieri 
obiective pe bază de date şi fapte, oferind posibilitatea unor comparaţii cu alte organizaţii. 
Aprecierea asupra fiecăruia dintre subcriterii se face pe baza a 172 de zone de adresare şi 
evaluare. Utilizarea acestor zone determină un plus de înţelegere şi claritate în privinţa 
subcriteriilor. O privire de ansamblu asupra relaţiilor dintre cele două categorii menţionate 
este prezentată în tabelul 1. 
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       Tabelul 1*  

Criterii Subcriterii Zone de adresare  
şi măsurare 

1. Leadership 4 24 
2. Gestionarea personalului 5 28 
3. Politică şi strategie  5 30 
4. Parteneriate  şi resurse  5 33 
5. Procese 5 29 
6. Satisfacţia personalului 2 8 
7. Satisfacţia clienţilor 2 5 
8. Integrarea în viaţa societăţii 2 8 
9. Rezultate economice 2 8 
Total 32 172 

* Privire de ansamblu asupra subcriteriilor şi zonelor de adresare şi măsurare în Modelul 
European al Excelenţei. 

 
Abordarea Europeană a Excelenţei se aplică la nivelul organizaţiilor în trei moduri: 

reprezintă cadrul de referinţă pentru managementul calităţii unei organizaţii; este instrument 
de autoevaluare; se foloseşte în scopul acordării premiilor naţionale şi a celui european 
pentru calitate pe baza  evaluării criteriilor. 

Multe firme, instituţii sau organizaţii au ales Modelul European al Excelenţei ca 
referenţial în evaluarea politicii calităţii. În cele mai multe dintre cazuri, directorul general, 
preşedintele, managementul superior sau Comitetul de Direcţie iau decizia de a utiliza 
Abordarea Europeană a Excelenţei, ca rezultat al unui proces de investigare şi documentare 
sau ca urmare a faptului că aceasta îşi desfăşoară activitatea într-un mediu foarte competitiv. 
Următoarea etapă este, în cele mai multe dintre cazuri, un amplu program de instruire a 
salariaţilor care să le faciliteze înţelegerea şi asumarea mentalităţii specifice. Se poate proceda 
la alinierea politicii calităţii şi a proiectelor de îmbunătăţire la cele nouă criterii ale modelului 
concomitent cu efectuarea analizelor comparative (benchmarking) şi a evaluării.  

Aplicarea Modelului European al Excelenţei se face şi în scop de autoevaluare care, 
în mod frecvent, reprezintă un instrument valoros de îmbunătăţire. Există şase metode de 
autoevaluare, ce se desfăşoară cel mai frecvent cu ajutorului unui consultant intern sau 
extern, care pregăteşte şi realizează autoevaluarea împreună cu conducerea. Cele nouă 
criterii şi sistemul de evaluare sunt utilizate ca instrument de identificare a punctelor forte şi 
slabe în managementul calităţii organizaţiei. 

Modelul European al Excelenţei poate să reprezinte punctul de pornire în eforturile 
organizaţiilor cu un sistem matur de management al calităţii, de a candida la premiile 
naţionale şi europene pentru calitate. În acest caz, o echipă de manageri sau consultanţi 
experimentaţi în domeniul calităţii colectează informaţiile şi redactează un raport care este 
admis şi punctat de asesorii EFQM. Dacă raportul este evaluat la peste 500 de puncte, se 
efectuează o vizită în organizaţie pentru o evaluare la faţa locului. Dacă, în urma vizitei, 
asesorii evaluează la peste 550 de puncte candidatura organizaţiei, atunci aceasta întră în 
rândul finaliştilor, iar la peste 620 de puncte, candidatul este unul dintre câştigătorii 
Premiului. Juriul Premiului European pentru Calitate va alege pe cel mai bun dintre 
câştigătorii premiului, pentru a-i decerna Trofeul European al Excelenţei. Trofeul se acordă 
distinct pe întreprinderi mari şi pe întreprinderi mici şi mijlocii. În anul 2006, câştigătorii 
trofeului au fost: BMW Group Chassis and Driveline Systems Production, Grundfos A/S şi 
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TNT Express, respectiv St Mary’s College pentru organizaţiile din sectorul public. La 
categoria întreprinderi mici şi mijlocii, trofeul nu s-a acordat. 

 
3. Benchmarking 
 
Alături de Premiul European pentru Calitate, benchmarking-ul reprezintă un 

instrument important de difuzare a celor mai bune practici de management, astfel încât 
producătorii de bunuri sau servicii să poată beneficia de cea mai bună experienţă. Accesul la 
această abordare în direcţia îmbunătăţirii calităţii este posibilă, la nivel de organizaţie, prin 
intermediul iniţiativelor şi programelor de benchmarking.  

Pe lângă iniţiativele Comisiei Europene, de sprijinire a utilizării benchmarking-ului 
în anumite domenii şi proiecte specifice, există iniţiative în acest sens şi la nivelul unora 
dintre statele membre. Astfel, în Suedia şi Italia există reţele de benchmarking. Marea 
Britanie este o adevărată campioană europeană în domeniul iniţiativelor de acest fel prin 
programele PROBE (a Confederaţiei Industriale Britanice), ASSESS (aparţinând Fundaţiei 
Britanice pentru Calitate), parteneriatul SMMT/ Bywatter, precum şi cele ale unor asociaţii 
industriale britanice sau ale Şcolii de Management din Cranfield. O altă iniţiativă este cea a 
Departamentului pentru Comerţ şi Industrie din guvernul britanic denumită  Schemă 
naţională de benchmarking, în cadrul căreia organizaţiile amintite mai înainte au rol de 
parteneri pentru a facilita difuzarea la nivel naţional a unor date şi identificarea  celor mai 
bune practici. 

După modelul Global Benchmarking Network (Reţeaua Globală de Benchmarking), 
care are ca obiectiv şi facilitează difuzarea celor mai bune practici, membrii europeni ai 
acesteia au creat The European Best Practice Benchmarking Award (Premiul European 
pentru cele mai bune practici).  

Datorită multitudinii tehnologiilor şi proceselor implicate în realizarea unui anumit 
bun, promovarea în condiţii adecvate şi utile a tehnicilor de management al calităţii devine 
dificilă. În aceste condiţii, crearea unor reţele de cooperare între întreprinderi în domeniul 
celor mai bune practici ar putea reprezenta o soluţie foarte utilă pentru realizarea unui mod 
de producţie european, ca modalitate de fortificare a economiei europene şi de asigurare a 
competitivităţii acesteia pe piaţa mondială. 

 
4. Săptămâna europeană a calităţii 
 
Una dintre cele mai importante căi de îmbunătăţire a calităţii este reprezentată de 

campaniile de comunicare şi sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanţa socială a 
conceptului şi construirii, pe această bază, a unei mentalităţi naţionale europene.   

O asemenea acţiune are loc în întreaga lume cu ocazia Zilei Mondiale a Calităţii, 
care se ţine a doua zi de joi a lunii noiembrie alături de zilele naţionale ale calităţii din 
fiecare ţară. În anumite ţări există însă Săptămâna sau chiar Luna Calităţii. La iniţiativa 
Comisiei Europene, Fundaţia Europeană pentru Managementul Calităţii şi Organizaţia 
Europeană pentru Calitate (EOQ) au colaborat în vederea corelării iniţiativelor naţionale 
existente la nivel european, astfel încât acestea să aibă coerenţă şi să reflecte dimensiunea şi 
obiectivele comunitare.  

Prima săptămână europeană a calităţii a fost organizată în perioada 6–10 noiembrie 
1995, în cadrul căreia au avut loc evenimente în toate statele membre sub deviza Calitatea 
în Europa – Drumul spre Excelenţă. Dat fiind succesul primei ediţii, considerată un proiect-
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pilot,  Săptămâna Europeană a Calităţii a continuat să se organizeze în cadru european 
abordând teme specifice europene.  

Săptămâna Europeană a Calităţii a fost celebrată încă de la această primă ediţie şi 
în România, iar Ziua mondială a calităţii este marcată începând cu anul 1990. În prezent, 
evenimentul organizat sub egida Uniunii Europene poartă denumirea de Săptămâna 
Europeană, având semnificaţia unei arii de cuprindere mult mai largi a temelor avute în 
vedere. În anii 2005 şi 2006, în cadrul evenimentului, s-a acordat o atenţie deosebită 
managementului sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform strategiei comunitare în 
domeniu  adoptată sub denumirea Starea de bine la locul de muncă, definită ca fiind starea 
de bine fizică, morală şi socială, ceea ce exprimă mai mult decât diminuarea numărului de 
accidente de muncă şi boli profesionale. Conceptul  Stării de bine în muncă este corelat cu 
cel al creşterii calităţii în muncă. În mod evident, sănătatea şi securitatea sunt elemente 
esenţiale în termenii calităţii muncii şi se numără printre indicatorii calităţii muncii recent 
adoptaţi de Comisia Europeană. 

 
5. Sistemul European de Certificare a Specialiştilor Calităţii  
 
Desfăşurarea unor programe de educaţie şi instruire reprezintă una dintre cele mai 

importante metode utilizate în direcţia obţinerii unei abordări coerente a calităţii la nivelul 
Uniunii Europene, prin abordări similare în managementul calităţii, şi răspunde în mod 
adecvat solicitărilor tot mai numeroase ale întreprinderilor şi instituţiilor de a angaja ingineri 
şi manageri instruiţi în mod corespunzător şi având o viziune europeană. Organizarea 
acestor programe nu este în sarcina Comisiei Europene, chiar dacă sunt desfăşurate sub 
egida sa; implicarea Comisiei este în sensul încurajării acelor organisme, instituţii şi 
organizaţii ce prezintă competenţa necesară de a crea un sistem european transparent, 
deschis şi credibil de calificare a profesioniştilor în calitate.  

Organizaţia Europeană pentru Calitate a avut o contribuţie importantă în acest 
sistem prin crearea, în anul 1994, a Schemei armonizate pentru calificarea şi înregistrarea 
profesioniştilor în domeniul calităţii. Conform acestei scheme, care a fost  preluată şi de 
anumite organizaţii din România încă din anul 1995, la începutul anului 2001, existau nouă 
categorii de specializări: EOQ – Quality Professional (Expert al calităţii); EOQ – Quality 
Systems Manager (Manager al sistemelor calităţii); EOQ – Quality Auditor (Auditor al 
calităţii); EOQ – Environmental Systems Manager (Manager al sistemelor de mediu); EOQ 
– Environmental Auditor (Auditor de mediu); EOQ – TQM Leader (Lider în managementul 
calităţii totale); EOQ – TQM Assessor (Evaluator în managementul calităţii totale); EOQ – 
Health and Safety Systems Manager (Manager al sistemelor de sănătate şi securitate); EOQ 
– Health and Safety Systems Auditor (Auditor al sistemelor de sănătate şi securitate). 

Începând din anul 2002, clasificarea ocupaţiilor din România include grupa de bază 
2423 denumită Specialişti în domeniile standardizării, auditului şi evaluării conformităţii, 
ce cuprinde următoarele ocupaţii: 

242301  Specialist în domeniul calităţii  
242302  Manager al sistemelor de management al calităţii 
242303  Auditor în domeniul calităţii 
242304  Manager al sistemelor  de management de mediu 
242305  Auditor de mediu 
242306  Expert /Specialist standardizare 
242307  Analist calitate 
242308  Analist măsurători metrologice 



Economie teoretică şi aplicată. Supliment 

 

91 

91

242309  Analist studiul materialelor 
242310  Consultant sistem calitate  
242311  Monitor mediu înconjurător  
242312  Inspector pentru conformare ecologică 
242313  Asistent standardizare. 
 
6. Concluzii 
 
Abordarea calităţii ca preocupare majoră a forurilor europene este o consecinţă 

imediată a faptului că pieţele globale necesită strategii globale. Facilitând economiei 
europene în ansamblu accesul şi utilizarea adecvată a instrumentelor calităţii, sunt posibile 
progresul şi dezvoltarea acesteia în cadrul global prin creşterea competitivităţii. Mai mult, 
anumite cercetări efectuate la solicitarea Comisiei Europene în legătură cu efectele 
sistemului calităţii asupra performanţelor economice ale întreprinderilor evidenţiază faptul 
că implementarea strategiilor de management al calităţii declanşează îmbunătăţiri ale 
performanţelor întreprinderilor (prin reducerea ratei defectelor, ratei rebuturilor, ratei 
neconformităţilor) şi îmbunătăţirea performanţelor proceselor. Pe lângă beneficiile obţinute 
prin reducerea costurilor şi creşterea rentabilităţii, cifra de afaceri a întreprinderilor care au 
implementat un sistem de management al calităţii a crescut în medie cu 6%, ceea ce este în 
concordanţă şi cu alte studii (Trochim, 1989, pp. 1-16). 

Abordarea şi implementarea strategiilor privind calitatea reprezintă, în mod 
esenţial, responsabilitatea întreprinderilor. Autorităţile publice, indiferent de nivel, prin 
iniţiativele pe care le desfăşoară, asigură mediul legislativ, politic şi macroeconomic 
favorabil dezvoltării economice în condiţii de concurenţă. Amplificarea acestor preocupări, 
în special în ultimii ani şi cu referire expresă la managementul calităţii, se observă prin 
introducerea aspectelor referitoare la calitate şi în cadrul altor politici ale Uniunii (politicile 
industriale, politica de mediu, politica socială, politicile regionale, politicile structurale), 
asigurând o coerenţă transsectorială şi o integrare mai adecvată a măsurilor adoptate în 
aceste domenii. 

Certificarea sistemului calităţii organizaţiilor reprezintă doar o primă etapă în 
cadrul eforturilor de creştere a competitivităţii, însă nu se poate constitui sub nicio formă 
într-o condiţie suficientă pentru supravieţuirea economică. Această afirmaţie apare evidentă 
dacă se compară criteriile Premiului European al Excelenţei în Afaceri cu cerinţele 
elementelor sistemului calităţii. Se poate astfel constata că, în timp ce criteriile Premiului 
European al Excelenţei în Afaceri se referă într-o manieră cât se poate de comprehensibilă la 
toate aspectele manageriale ale unei organizaţii, cerinţele standardului  EN ISO 9001:2000 
se suprapun doar în mică măsură cu aceste criterii, întrucât au obiective diferite. În timp ce 
standardele ISO şi medalia Malcolm Baldridge se referă la calitatea produselor şi serviciilor, 
abordarea europeană vizează calitatea organizaţiilor, orientate spre satisfacerea clienţilor şi 
bazată pe îmbunătăţirea continuă prin implicarea întregului personal. Această stare de spirit 
se creează atât la nivel de întreprindere prin adoptarea Modelului European al Excelenţei şi 
diseminarea celor mai bune practici, cât şi la nivel social prin procese de comunicare şi de 
creare a unei mentalităţi specific europene în domeniul calităţii, alături de abordarea 
uniformă a standardizării şi reglementării profesionale în domeniu. 
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Note 

 
(1) Directivele sunt reglementări suprastatale, specifice Uniunii Europene. Importanţa 
acestora constă în caracterul obligatoriu pentru statele membre, transpunându-se ca atare în 
legislaţia naţională. 
(2) Malcolm Baldridge National Quality Award, 2007 Criteria for Performance Excellence. 
Gaithensburg: NIST, 2007. 
 (3) Acest criteriu definit printr-un termen fără un echivalent adecvat în limba română face 
referire la modul în care toţi managerii unei întreprinderi iniţiază, sprijină şi asigură 
promovarea culturii TQM (Management prin calitate totală). Termenul de LEADERSHIP 
desemnează atât capabilităţile unui conducător (lider), cât şi conducerea unei organizaţii 

 
 
 

Bibliografie 
 

European Foundation for Quality Management. Assessing for Excellence. A Practical Guide 
for Self-Assessment, Brussels: Representative Office, 1999 

European Foundation for Quality Management. Eight Essentials of Excellence – The 
Fundamental Concepts and their Benefit, Brussels: Representative Office, 1999 

European Foundation for Quality Management. The EFQM Excellence Model Changes, 
Brussels: Representative Office, 1999 

European Foundation for Quality Management. The EFQM Excellence Model, Brussels: 
Representative Office, 1999 

Hart, W. L., Bogan, E. (1992). The Baldridge. New York: McGraw Hill,  
Malcolm Baldridge National Quality Award, 2007 Criteria for Performance Excellence. 

Gaithensburg: NIST, 2007 
Mieilă, M. (2006). Eficienţa integrării sistemelor de calitate în întreprinderile mici şi 

mijlocii, „Teză de doctorat”, ASE, Bucureşti 
Trochim, W. M. K. (1989). An Introduction to concept mapping for planning and 

evaluation, Eval Prog Plan, no. 12 
*** ISO 14001/2004, Environmental management systems 
*** ISO 9001:2000, Quality management systems – Requirements 
*** ISO 9004:2000, Quality management systems – Guidelines for performance 

improvements 
 
 
 

 



 

 

 
NORMALIZAREA CONTABILITĂŢII ROMÂNEŞTI – 

REZULTAT AL PROCESULUI DE ARMONIZARE 
 
 

 
   Alexandru Sălceanu  

Lector universitar doctor 
  Universitatea „Petrol-Gaze”, Ploieşti 

 
 

Rezumat. Normalizarea contabilă poate fi definită ca fiind procesul de 
reglementare a contabilităţii şi de emitere a normelor ce organizează practica contabilă în 
cadrul unui stat. În România, statul are, prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice, 
rolul principal în conceperea şi aplicarea normelor ce organizează practica contabilă. 
Armonizarea contabilă internaţională reprezintă un proces instituţional care are ca obiectiv 
asigurarea convergenţei normelor şu practicilor contabile naţionale şi, în consecinţă, 
facilitarea comparaţiei situaţiilor financiare produse în întreprinderi din diferite ţări.  

 
Cuvinte-cheie: normalizarea contabilă; informaţii omogene; standarde 

internaţionale de contabilitate; investitori de capital; situaţii financiare.  
 
Clasificare REL: 14I, 20H 

 
 

 
Literatura de specialitate şi practica contabilă definesc normalizarea contabilă ca 

fiind procesul de reglementare a contabilităţii şi de emitere a normelor ce organizează 
practica contabilă în cadrul unui stat. 

Normalizarea contabilităţii are drept scop obţinerea de către puterea publică a unor 
informaţii omogene, referitoare la activitatea desfăşurată în cadrul fiecărei întreprinderi, în 
vederea asigurării comparabilităţii în timp şi spaţiu a informaţiilor. 

În acest context, profesorul Bernard Colasse arată că: „armonizarea contabilă 
internaţională reprezintă un proces instituţional care are ca obiectiv asigurarea 
convergenţei normelor şi practicilor contabile naţionale şi, în consecinţă, facilitarea 
comparaţiei situaţiilor financiare produse de întreprinderi din diferite ţări” (Colasse, 2000, 
p. 757). Pe plan mondial, s-a căutat o armonizare a modului de organizare şi conducere 
a contabilitătii în diferite ţări cu scopul realizării următoarelor obiective: 

a) îmbunătăţirea organizării şi conducerii contabilităţii în diferite ţări; 
b) mai buna înţelegere a informaţiilor contabile şi controlul lor; 
c) compararea informaţiilor contabile în timp şi spaţiu. 
De aceea, în vederea coordonării activităţii de armonizare a contabilităţii, în anul 

1973 a luat fiinţă Comitetul de Standarde  Contabile Internaţionale (International 
Accounting Standards Commitee IASC), cu sediul la Londra, care urmăreşte realizarea 
următoarelor obiective: 

1) elaborarea şi publicarea normelor de contabilitate care trebuie avute în vedere 
la întocmirea situaţiilor financiare, precum şi promovarea aplicării lor pe plan mondial; 
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2) urmărirea armonizării procedeelor de întocmire a bilanţurilor contabile. 
Normalizarea contabilităţii este cerută, în principal, de marii investitori 

internaţionali care vor să compare, după criterii echivalente şi unitare, oportunitatea plasării 
capitalului lor în ţări diferite. 

Mergând mai departe pe firul istoriei IASC, în anul 1987 a fost iniţiat procesul de 
revizuire a standardelor, care şi-a propus reducerea numărului de opţiuni permise de IAS, 
proces care s-a finalizat în anul 1993, când au fost adoptate zece standarde revizuite. 

În urma solicitărilor venite din partea Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor 
Valorilor Mobiliare (IOSCO) , Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate 
(IASC) a înfiinţat în anul 1995 un comitet tehnic care a stabilit necesitatea realizării unui set 
de patruzeci de standarde de bază care au fost promovate la nivel global. 

Acest proces a fost accelerat în perioada anilor 1997 -1998 de crizele financiare din 
Asia, când investitorii de capital au constatat lipsa de corectitudine şi de relevanţă a 
sistemelor contabile naţionale din unele ţări, ceea ce a permis manipularea cu uşurinţă a 
conturilor anuale ale unor societăţi cotate în cadrul burselor asiatice. Acest fapt a condus la 
imposibilitatea detectării cu promptitudine a dificultăţilor financiare prin care treceau 
firmele asiatice şi retragerii capitalului într-un mod controlat. Datorită lipsei unor sisteme 
contabile credibile, investitorii străini au fost nevoiţi să facă apel la un sistem contabil 
relevant, care s-a dovedit a fi cel promovat de IASC. 

Procesul de modernizare a sistemelor contabile folosite la nivel mondial a evoluat, 
astfel că, în  anul 2000, IASC şi-a schimbat structura şi statutul, asimilând modelul FASB  
(organism american de reglementare contabilă), transformându-se în IASB. 

Incapacitatea sistemelor contabile naţionale de a produce o informaţie contabilă la 
standardele solicitate de investitorii străini a impus adoptarea de către majoritatea ţărilor a 
referenţialului contabil internaţional, ca sistem de întocmire a Situaţiilor financiare pentru 
firmele care sunt listate pe piaţa de capital. 

Armonizarea sistemului contabil românesc cu normele contabile internaţionale a 
necesitat desfăşurarea unor ample activităţi de renovare şi normalizare a contabilităţii. 

 În România, principalele obiective ale programului de normalizare sunt 
următoarele: 

• asigurarea conformităţii cu standardele contabilităţii internaţionale, prin 
structura conturilor anuale, a situaţiilor financiare şi a raportului anual; 

• asimilarea unor principii contabile noi cum sunt:  
 principiul prevalenţei economicului asupra juridicului; 
 principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv, cu scopul 

respectării cerinţei imaginii fidele; 
• elaborarea unor ghiduri profesionale cu scopul aplicării corespunzătoare a 

programului de dezvoltare a sistemului contabil; 
• implementarea eşalonată a reglementărilor contabile, armonizate cu Directivele 

a IV-a şi VII-a ale Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de 
Contabilitate, în funcţie de cerinţele impuse de dezvoltarea pieţei de capital.  

În prezent, există două concepţii principale privind normalizarea contabilităţii: 
1) Prima, conform căreia normalizarea în contabilitate se realizează printr-un 

mecanism dirijist, respectiv prin emiterea de legi sau alte acte normative de către stat, de 
către Ministerul Finanţelor Publice sau alte organisme abilitate. 

2) A doua, conform căreia normalizarea se realizează prin intermediul 
organismelor profesiei contabile liberale. În această situaţie, experţii contabili, contabilii 
autorizaţi şi alţi profesionişti în domeniul contabilităţii, organizaţi în corpuri sau asociaţii 
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profesionale, stabilesc şi impun o serie de principii şi convenţii contabile care au rolul de a 
ghida activitatea în contabilitate. 

În România se aplică prima concepţie, conform căreia statul are, prin intermediul 
Ministerul Finanţelor Publice rolul principal în conceperea şi aplicarea normelor ce 
organizează practica contabilă.  În această situaţie, caracteristica de bază este existenţa unei 
legi contabile, corelată cu un plan de conturi general, având la bază anumite instrucţiuni de 
aplicare. 

Legea contabilităţii nr. 82/1991 a reformat sistemul contabil existent în ţara noastră, 
ţinând cont de Directiva a IV-a CEE privind situaţiile financiare anuale întocmite de 
societăţile comerciale.  Conform prevederilor acestei legi, Direcţia Generală de Legislaţie 
Contabilă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice s-a ocupat de elaborarea 
Regulamentului de aplicare a legii contabilităţii, a planului de conturi general, a normelor 
metodologice necesare utilizării conturilor, a modelelor registrelor contabile şi ale situaţiilor 
financiare de sinteză, a normelor de întocmire şi utilizare a acestora. 

Preocupările în domeniul perfecţionării contabilităţii şi-au găsit materializarea în 
Programul de Dezvoltare a Contabilităţii în România, publicat în 1997, al cărui scop 
principal este realizarea compatibilităţii cu Standardele Internaţionale de Contabilitate emise 
de IASC. Profesorul Nicolae Feleagă opinează pentru „definirea unui sistem contabil care 
să ţină seama de particularităţile de mediu ale ţării noastre, în acord cu dispozitivul 
european şi, implicit, cu normele contabile internaţionale” (Feleagă, 2000, p. 2354). 

O primă etapă în procesul de armonizare a contabilităţii româneşti s-a realizat de 
către întreprinderile mari cotate la Bursa de Valori, regiile autonome, companiile şi 
societăţile naţionale care au aplicat prevederile OMFP nr. 94/2001, având în vedere 
Directivele Comunităţii Economice Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate. 

A doua etapă în procesul de armonizare a presupus continuarea acesteia cu 
microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, care începând cu 01 ianuarie 2003 au 
aplicat prevederile OMFP nr. 306/2003. 

Potrivit acestor reglementări, armonizarea s-a realizat la două niveluri, astfel: 
1. la nivel european, pentru întreprinderile mici şi mijlocii, la care armonizarea se 

bazează pe Directivele a –IV-a, a VII-a şi a VIII-a a CEE; 
2. la nivel internaţional, în situaţia întreprinderilor mari şi foarte mari, la care 

armonizarea se fundamentează pe IAS/IFRS. 
A treia etapă marchează un progres în armonizarea contabilităţii româneşti, care are 

la bază OMFP nr.1752/2005, ale cărui prevederi au intrat în vigoare începând cu data de 1 
ianuarie 2006 ( prevederile OMFP nr. 94/2001 şi OMFP nr. 306/2002 au fost abrogate). 

Prezentele reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, 
principiile contabile şi regulile de evaluare precum şi regulile de întocmire, aprobare, 
auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale. 

Aceste reglementări se aplică de următoarele categorii de persoane juridice 
(denumite în continuare entităţi): 

a) Societăţile comerciale: 
– societăţile în nume colectiv; 
– societăţile în comandită simplă; 
– societăţile pe acţiuni; 
– societăţile în comandită pe acţiuni; 
– societăţile cu răspundere limitată. 
b) Societăţile/companiile naţionale; 
c) regiile autonome; 
d) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare; 
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e) societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale 
de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale; 

f) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin 
persoanelor prevăzute la lit.a) – e) cu sediul sau domiciliul în România, precum şi sediile 
permanente din  România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în 
străinătate, în condiţiile specificate de prezentele reglementări.  

În cadrul acestor entităţi contabilitatea se ţine în limba română şi moneda naţională. 
Operaţiunile efectuate în valută se înregistrează în contabilitate, atât în moneda naţională, 
cât şi în valută. Pentru necesităţile proprii de informare, entităţile pot opta pentru întocmirea 
situaţiilor financiare anuale şi într-o altă monedă. 

Cursul utilizat pentru conversia în moneda naţională a situaţiilor financiare anuale, 
întocmite într-o altă monedă, este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a 
României, valabil pentru data bilanţului. Acest curs se prezintă în notele explicative. 

Conform dispoziţiilor OMFP nr. 1752/2005, începând cu data de 1 ianuarie 2007, 
entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două din următoarele criterii de mărime: 

- total active: 3.650.000 euro; 
- cifră de afacere 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 modificării capitalului; 
- situaţia fluxului de trezorerie, propriu ; 
- notele explicative la situaţiile anuale. 
Situaţiile financiare anuale ale acestor entităţi sunt auditate, potrivit legii,  de 

auditori financiari autorizaţi. 
Entităţile care la data bilanţului nu îndeplinesc limitele a două dintre criteriile de 

mărime, prezentate anterior, întocmesc situaţii anuale simplificate care cuprind: 
- bilanţ prescurtat; 
- cont de profit şi pierdere; 
- note explicative la situaţiile anuale simplificate. 
Opţional pot întocmi şi celelalte două situaţii. 
Situaţiile financiare anuale simplificate sunt certificate, potrivit legii, de cenzori 

aleşi de adunarea generală a acţionarilor. 
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Rezumat. Astăzi România este membră a Uniunii Europene, având parte de 
provocări teribile în cadrul acestei entitităţi europene. Oportunităţile nu întârzie nici ele să 
apară. Cu toate acestea, încă ne confruntăm cu dezechilibre majore, care afectează 
calitatea noastră de membru al Uniunii Europene. Pe lângă disensiunile din sfera 
conducerii şi a clasei politice, ca element de perturbare a echilibrului european, remarcăm 
prezenţa şi adâncirea evaziunii fiscale în România. În acest context este necesară analiza 
presiunii fiscale, relaţionată cu noţiunile de proprietate şi individualism, ca atribute de bază 
în prezenta economie de piaţă. 

 
Cuvinte-cheie: Europa; individualism; modernitate; proprietate; fiscalitate.   
 
Clasificare REL: 8K, 13 I 

 
 

 
„Evitarea impozitelor este singura ambiţie intelectuală în urma 
căreia te mai simţi răsplătit.” 

 J. M. Keynes 
 
„Statele Unite” ale Europei şi provocările momentului 
 

Moto 
„Va veni o zi în care Franţa, Rusia, Italia, Anglia, Germania, 
toate naţiunile continentului, fără a vă pierde calităţile distincte şi 
individualitatea glorioasă, vă veţi contopi într-o unitate 
superioară şi veţi constitui fraternitatea europeană, Statele Unite 
ale Europei”. 

            Victor Hugo  
 

Uniunea Europeană este ca mărime a treia formaţiune de guvernământ din lume. 
Cele 455 de milioane de cetăţeni ai săi sunt împrăştiaţi pe aproximativ jumătate din 
suprafaţa continentală a Statelor Unite ale Americii. În următorii ani cetăţenii Uniunii vor 
ratifica o constituţie, angajându-şi în mod solemn vieţile şi averile, legându-şi destinul 
personal şi colectiv de succesul politic al Uniunii. 

Oamenii de ştiinţă susţin că Europa are o moştenire culturală comună, având drept 
argument rădăcinile ei greco-romane, creştinismul şi iluminismul secolului al XIII-lea. Din 
perspectiva acestora Europa este un mod de a privi lucrurile care rezultă dintr-un trecut şi un 
destin comune.  
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Până în prezent, nu a mai existat o astfel de entitate asemănătoare Uniunii 
Europene. Cadrul legislativ este valabil pentru toţi cei 27 de membri ai săi. Moneda euro 
este folosită de mulţi dintre membrii Uniunii. Reglementează comerţul şi schimburile şi 
coordonează energia, transporturile, cumunicaţiile şi educaţia. Cetăţenii Uniunii circulă liber 
având paşaport comun; un parlament propriu şi o Curte Europeană de Justiţie, ale căror 
decizii sunt obligatorii pentru ţările membre şi cetăţenii săi. Are un preşedinte şi o forţă 
armată. Uniunea Europeană are multe din caracteristicile importante ale unui stat; cu toate 
acestea, nu îşi poate impozita cetăţenii. (Rifkin, 2006, p. 166). 

Pentru a putea vorbi de impozitare este musai să cunoaştem înainte de toate 
individul ca parte pasivă şi statul ca parte activă în acest proces unidirecţional. Din aceste 
considerente propun spre analiză două aspecte relevante în acest sens, şi anume individul vs. 
individualismul şi proprietatea privată vs. proprietatea publică.  

 
De ce presiunea fiscală trezeşte în noi simţul proprietăţii ? 
 
După anul 1990 sistemul fiscal românesc era caracterizat de resurse financiare 

precare şi o cerere sporită de fonduri publice. Din experienţa sa, autoritatea statală a utilizat 
cea mai facilă modalitate de procurare a resurselor, şi anume creşterea fiscalităţii. Acest 
lucru s-a întâmplat ani la rând, fără a ţine seama de presiunea fiscală generată, drept 
simptom advers. În anul 2007, momentul integrării în Uniunea Europeană, sistemul fiscal 
românesc trebuie guvernat de principiul influenţării pozitive a contribuabilului, iar 
obiectivul fundamental trebuie să-l reprezinte creşterea gradului de acceptare voluntară a 
impozitelor şi taxelor (Pătroi, 2007, p. 79). 

Presiunea fiscală este considerată în rândul cercetătorilor drept cea mai puternică 
cauză de apariţie şi dezvoltare a economiei subterane încă din perioada iluminismului. Într-
un studiu prezentat la Conferinţa cu titlul „Impactul economiei subterane”, organizată de 
Institutul Fraser din Vancouver, în aprilie 1994, Peter Spiro  utilizează exemplul Canadei 
pentru a arăta impactul creşterii unor taxe sau introducerea altora noi asupra psihicului 
contribuabilului (Spiro, 1997). Astfel că, în urma introducerii în anul 1991 a taxei pe bunuri 
şi servicii (GST- Goods and Services Tax), economia subterană a crescut la mijlocul anului 
1992 cu 0,8%, respectiv cu 2% din PIB la sfârşitul anului 1993, în sumă totală de 14 
miliarde de dolari candieni, venit naţional scăpat impozitării. Această taxă a devenit peste 
noapte cea mai nepopulară măsură impusă de guvernul canadian în timp de pace. Ziarele 
timpului erau pline de titluri de genul: „Argumente pentru o revoltă împotriva GST”; „Două 
treimi din canadieni sunt încă împotriva taxei”; „Zdrobiţi de taxe în timp ce companiile se 
sustrag uşor”; „Cât mai poate Canada să suporte?” ş.a.m.d. Studii psihologice asupra 
comportamentului plătitorului de taxe au demonstrat o creştere simţitoare a evaziunii fiscale 
doar dacă acesta percepe taxa ca fiind incorectă. Dacă cetăţeanul conştientizează că taxa 
este rezultatul unui consens exprimat şi nu un decret arbitrar, conştiinţa îl va îndemna la 
plata datoriilor către stat. Acest comportament, pe care majoriatatea îl susţinem, este un 
adevăr de mult ştiut, astfel că Adam Smit, în “Avuţia naţiunilor”, scria: „în acele guverne 
corupte unde există cel puţin o suspiciune generală cu privire la o cheltuială inutilă sau o 
utilizare greşită a venitului public, legile nu sunt respectate în totalitate”.  

Edificatoare în ceea ce priveşte sistemul de taxare dintr-o ţară este teoria Curbei 
Laffer, conform căreia scăderea ratei impozitării va conduce la reducerea veniturilor 
colectate la bugetul statului (Covaci, 2006, p. 520). Teoria economică vine şi completează 
teoria lui Arthur Laffer conform căreia o rată a impozitării care depăşeşte nivelul optim are 
un efect descurajator asupra investitorilor şi salariaţilor. Ea este urmată de o reducere a 
producţiei, a bazei de impozitare şi, implicit, a veniturilor bugetare provenite din impozite şi 
taxe. Conform Curbei Laffer, manifestările ţării noastre în materie de impozitare par a fi 
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atipice. Referitor la sistemul de taxare, Ronald Reagan spunea cândva că „economistul este 
acea persoană care descoperă ceva care funcţionează în practică şi care se întreabă dacă 
va funcţiona şi în teorie. Aşadar, de ce atunci când ne confruntăm cu ceva ce funcţionează 
atât in practică, cât şi în teorie, mulţi dintre noi refuzăm să credem?” Curba Laffer arată că 
un guvern poate mări rata impozitării până în maximul curbei venitului, iar acest nivel al 
impozitării asigură nivelul maxim al colectării. Aparent paradoxal, veniturile colectate din 
impozitare pot creşte atunci când este redusă impozitarea. Raţionamentul este următorul: 
dacă rata impozitării este de 0%, guvernul colectează zero lei, iar dacă rata impozitării este 
100%, oamenii nu mai au câştig şi în acest caz guvernul câştigă zero lei. Punctul de maxim 
al curbei situează această problemă undeva la mijloc. Teoria lui Laffer a fost completată de 
Gutmann, care arată că o conştientizare a concepţiei politice de creştere a fiscalităţii îi 
determină psihologic pe aceştia să aibă tentaţia evazionistă, chiar dacă nu sunt afectaţi în 
acel moment de un nivel ridicat de fiscalitate (Gutmann, 1979). 
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Figura 1. Curba Laffer 

 
unde: 
 T = veniturile bugetare încasate de pe urma taxării; 

t = rata impozitării; 
xt = nivelul optim al ratei de impozitare la care veniturile bugetare ating nivelul 

maxim. 
 
 
 
 
 
 
 

T 

t



Integrarea României  în Uniunea Europeană. Oportunităţi şi provocări 

 

100 

100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        0                     xt   yt                          100% 
 

Figura 2. Curba Gutmann 

unde: 
 T = veniturile bugetare încasate de pe urma taxării; 
t = rata impozitării; 
xt = nivelul ratei de impozitare la care veniturile bugetare nu ating nivelul maxim; 
yt = nivelul optim al ratei de impozitare la care veniturile bugetare ating nivelul 

maxim. 
 
Încercarea teoriei Laffer-Gutmann este foarte elocventă pentru explicarea 

comportamentului evazionist al cetăţenilor, şi  nu poate formula explicaţia completă din 
simplul motiv că acest fenomen de eludare nu este doar un fenomen economic, ci mai degraba 
unul social, cu puternice implicaţii psihologice. Literatura economică a găsit ieşire cu următorul 
argument: „este în natura omului de a agonisi şi de a evita cât mai mult posibil cedarea unor 
părţi din avuţie” sau „omul are întotodeauna reacţia adversă faţă de autoritate, pe care încearcă 
să o înşele” sau „individualismul este o trăsătură de comportament uman mai puternică decât 
colectivismul”, însă întrebarea care mă stăpâneşte necontenit este: Fiinţa umană s-a născut, 
oare, rea? (Le Bars, 1979). 

 Conform studiilor sociologice ale lui Anthony Giddens, în care sunt prezentate 
amănunţit treptele evolutive ale speciei umane, prin prisma studiilor lui Charles Darwin, putem 
trage concluzia că specia umană este predispusă „selecţiei naturale”, asemenea animalelor din 
acelaşi teritoriu care luptă pentru supremaţie (Giddens, 2000, p. 27). Aceasta însemnând că, 
pentru a supravieţui şi pentru a perpetua specia, fiinţa umană participă la selecţie, cine este mai 
înzestrat, cine deţine puterea prin informaţie, înzestrare de la natură, aptitudini dobândite şi 
resurse disponible abundente, acela va rezista, acela va procrea, acela va deţine supremaţia şi 
acela va rezista selecţiei naturale despre care vorbeşte Darwin. Încă de la primele trepte 
evolutive omul s-a dovedit a fi înclinat sprea individualism mai mult decât spre colectivism, 
aceasta rezultând din instinctul primar de autoapărare. Aşadar, explicaţia plauzibilă, în ceea ce 
priveşte comportamentul uman faţă de impozitare, este că şi atunci când rata impozitării creşte 
implicit cetăţeanul trebuie să aloce o sumă mai mare plăţii taxelor, intervine instinctul de 
apărare a proprietăţii. Analizând comparativ cele două tipuri de comportamente, lumea 

T 

t
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necuvântătoarelor şi specia umană, putem trage următoarea concluzie: animalele atacă doar 
dacă sunt agresate, intervenind instinctul de apărare, şi animalele nu sunt fiinţe rele prin natura 
lor, aşa cum şi fiinţa umană îşi declanşează  instinctul de apărare când se simte agresată de 
autoritatea statală, care vine să îi ştirbească veniturile şi să descurajeze spiritul antreprenorial, 
care şi aşa nu este foarte dezvoltat în cazul poporului român.  

Concluzia este că omul nu s-a născut rău, ci are un simţ al apărării dezvoltat, care îi 
permite să „perpetueze specia” în timp şi spaţiu, instinct fără de care specia umană ar fi sortită 
pierzaniei. 

 
Cota unică, eşec sau succes economic? 
 
Întrebările fireşti care se pun sunt: care este nivelul optim al taxării şi cum se stabileşte 

acesta? În ce condiţii reducerea fiscalităţii ar avea efecte pozitive pentru economia României?   
Aşa cum am menţionat mai sus, reducerea fiscalităţii are efecte atât asupra cererii 

agregate, cât şi asupra ofertei agregate. Este demonstrat că modificarea ratei impozitării are 
efecte mai puternice asupra cererii agregate decât asupra ofertei agregate. Creşterea ofertei 
agregate este realizată pe seama creşterii motivaţiei lucrătorilor de a munci, însă PIB creşte cu o 
rată mai mică. PIB potenţial creşte cu o rată mult mai mică decât cea a PIB pe termen scurt, 
care rezultă din creşterea cererii agregate. Efectele reducerii impozitării asupra ofertei agregate 
trebuie analizate pe segmente economice, respectiv: situaţia pe piaţa muncii, a stocului de 
capital, venituri încasate la buget, efecte asupra economiei nedeclarate etc. În ceea ce priveşte 
creşterea stimulentelor lucrătorilor de a munci, lucrurile nu sunt chiar atât de certe, şi când spun 
asta mă refer la comportamentul lucrătorului raţional, care de cele mai multe ori acţionează în 
interes propriu. Studiile arată că ratele marginale ale taxării reduse influenţează output-ul 
potenţial al economiei, prin influenţarea cantitativă şi calitativă a muncii oferite de angajaţi. 
Reducerea cotelor impozitării afectează numărul orelor muncite de un angajat, pe de o parte, 
iar, pe de altă parte, calitatea muncii este afectată. Spre exemplu, va afecta efortul depus de 
angajat sau nivelul de educaţie pe care acesta îl va alege. Analiza efectelor pe termen scurt 
demonstrează că o rată marginală redusă a impozitării înseamnă mai mulţi bani rămaşi în 
posesia lucrătorului pentru fiecare oră lucrată, care va încuraja lucrătorii să dorească să lucreze 
mai mult. O analiză pe termen lung va arăta că, pe măsură ce lucrătorul va rămâne cu bani mai 
mulţi pentru aceleaşi ore lucrate, numărul orelor lucrate va scădea.  O altă modalitate în care 
reducererea impozitării poate afecta numărul orelor lucrate este schimbarea aşteptărilor 
oamenilor în ceea ce priveşte politicile fiscale viitoare. Astfel încât o reducere a impozitării va 
genera pe termen lung (10 ani) deficite bugetare severe, populaţia se va aştepta ca în 
următoarea perioadă cotele impozitării să crească pentru a se putea acoperi deficitul. Dacă 
lucrătorii se vor aştepta să plătească mai mulţi bani pe impozite sau să beneficieze de servicii 
publice mai proaste, aceştia vor alege să lucreze mai mult acum când nivelul impozitării este 
redus şi mai puţin când nivelul impozitării va creşte. Aşadar, chiar dacă va exista o creştere a 
ofertei agregate pe piaţa forţei de muncă, datorită acestor fluctuaţii, va deveni tot mai 
neîncrezătoare faţă de autoritatea statală, comportament care pe termen lung va conduce tot la 
dezechilibre şi comportamente atipice. Pe termen lung, ocuparea nu va cunoaşte o înviorare 
pentru că asupra ei planează insurmontabil povara contribuţiilor ridicate la asigurările sociale; 
pe de altă parte, cantitatea şi compoziţia stocurilor de capital productiv sunt influenţate prin 
reducerea ratelor de impozitare. O impozitare redusă va afecta cuantumul capitalului în primul 
rând prin impactul asupra consumului şi economisirii. Cum este influenţat consumul şi cum 
sunt influenţate economiile de o impozitare redusă? Reducerea impozitării va genera mai mulţi 
bani în buzunarul cetăţeanului. Cum va aloca acesta banii primiţi în plus ? Efectele reducerii 
impozitării asupra cererii agregate trebuie analizate din toate unghiurile, astfel încât teoria să 
reflecte cât mai fidel realitatea. Este greu de estimat cum va acţiona cetăţeanul român, trezit 
peste noapte cu mai mulţi bani în buzunar, între consum şi economisire. Pentru aceasta nu 
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trebuie să ignorăm semnalele din piaţă conform cărora România are o societate de consum. 
Acest lucru îl demonstrează proporţia crescută a consumului populaţiei, în special consumul de 
bunuri alimentare. Astfel, 52,1% sunt alocate consumului de bunuri alimentare în total consum. 
Populaţia ocupată alocă 45,4% din totalul consumului pentru bunuri alimentare, şomerii 
utilizează 55,8% din consumul total, iar pensionarii 56,5%. Agricultorii folosesc 68,9% din 
consumul lor total pentru procurarea de bunuri alimentare. Un alt element care va inflama 
cererea agregată este creşterea alarmantă a creditelor de consum acordate de instituţiile 
financiare populaţiei. Toate acestea vor duce la o creştere puternică a ratei inflaţiei pe termen 
lung.  În urma unor calcule ale Ministerului Finaţelor Publice, s-a constatat că veniturile medii 
ale populaţiei au crescut cu 21% în primele patru luni ale anului 2005, comparativ cu  aceeaşi 
perioadă a anului 2004. Un alt studiu realizat de Mercury Research arată că majoritatea 
românilor, în proporţie de 65%, susţin că nu au simţit nicio îmbunătăţire a nivelului de trai după 
1 ianuarie 2005, iar alţi 12% afirmă că introducera cotei unice de impozitare le-a provocat o 
scădere a nivelului de trai. În aceste condiţii mai bine de ¾ din populaţia României nu simte 
efectele benefice ale reducerii impozitării. Este foarte bine ştiut că din impunerea cotei unice de 
impozitare la 16% vor avea de câştigat doar menajele cu venituri ridicate, în timp ce menajele 
cu venituri medii sau mici nu vor simţi niciun soi de îmbunătăţire, după cum arată şi studiul 
făcut de Mercury Research. Aşadar, de rezultatele benefice ale noii impozitări beneficiază doar 
populaţia cu venituri situate peste medie, ceea ce se traduce într-un procent foarte scăzut al 
populaţiei României. Este foarte sigur ca o creştere a cererii agregate  să depăşească cu mult 
creşterea PIB potenţial, în condiţiile în care productivitatea muncii înregistrează o creştere 
uşoară (Dinu, Socol, 2005). Aşadar, pe termen lung, veniturile fiscale colectate la bugetul de 
stat, din creşterea bazei impozabile, cresc cu o rată mult mai mică faţă de rata de scădere a 
încasărilor la buget; ca urmare a aplicării cotei unice, creşte deficitul bugetar, apar presiuni 
inflaţioniste puternice, iar pe termen lung va creşte rata inflaţiei.  În condiţiile caeteris paribus, 
un nivel înalt al consumului prezent înseamnă că din ce în ce mai puţine resurse produse de o 
economie sunt disponible pentru a fi investite în capital productiv. Datele statistice arată că 
baza impozabilă nu a crescut în ultima perioadă, fapt care confirmă lipsa de reacţie a 
contribuabililor la stimulentul impozitării. Credeţi că întreprinzătorul român va fi determinat să 
declare veniturile realizate doar pentru că s-a redus cota de impozitare cu 9 puncte procentuale? 
Acest lucru pare imposibil în condiţiile în care mentalitatea românilor este de a câştiga cât mai 
mult într-un timp cât mai scurt. 

 
Individul versus  individualismul.  Proprietatea  publică  
versus proprietatea privată 
 
Analiza de mai sus vine să susţină un curent ideologic cu rădăcini solide din punct de 

vedere al teoriei economice. Ataşat acestei analize se simte nevoia unei analize în aparenţă 
sociologică, dar cu puternice implicaţii în spectrul economiei.  

Mi-am propus să studiez individul ca fiinţă raţională şi socială, fără a omite 
caracteristica individului conform căreia acesta este fiinţă  biologică. Când ne gândim la 
caracteristica individualistă a noastră ca cetăţeni europeni, avem impresia să credem că nu ne 
aparţine. Prima naţiune care îţi vine în minte când foloseşti termenul individualist probabil că 
este cea americană. Cu toate acestea, studiile Comisiei Europene privind spiritul antreprenorial 
demonstrează că în timp ce două treimi din americani preferă să lucreze pentru ei înşişi, 
jumătate dintre cetăţenii Uniunii Europene preferă să lucreze ca angajaţi pentru altcineva. 
Paradoxal, deşi caracteristica individualistă este un atribut al americanilor, individualismul nu a 
apărut în societatea americană, ci este un atribut făurit pe teritoriul european. Apoi, datorită 
progresului ştiinţei, filosofiei, politicii, comerţului, a apărut ideea de individ raţional. Însuşi 
modul cum s-au schimbat locuinţele, între evul mediu şi epoca modernă timpurie, a condus la 
apariţia individului autonom. În evul mediu, casa era un loc public, în timp ce în epoca 
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modernă timpurie casa este un spaţiu privat, foarte bine delimitat, în care persoana este foarte 
conştientă de ceea ce deţine în proprietate. Astfel au început să se utilizeze din ce în ce mai des 
cuvinte şi expresii precum: eu, dragostea de sine, autocunoaştere, autocompătimire. În artă a 
început să se utilizeze din ce în ce mai mult autoportretul, iar casele burgheze erau decorate cu 
oglinzi de dimensiuni uriaşe, care arată grija faţă de propria persoană şi felul în care suntem 
percepuţi de ceilalţi.  

John Locke este unul dintre pasionaţii vremii de proprietatea privată. Acesta consideră 
că proprietatea privată este un drept natural şi imuabil. Locke a demonstrat că fiecare om îşi 
creează proprietatea adăugând munca sa la materia primă, transformând-o astfel în obiecte de 
valoare. El recunoaşte că Pământul şi toate creaturile sale aparţineau tuturor oamenilor, însă 
fiecare om, la rândul său, „are o proprietate în persoana sa...la care nimeni altul nu are dreptul”, 
afirmând că „munca trupului său şi cea a mâinilor sale...sunt numai ale lui”. Concluzia sa este 
că: „în orice ar lua din natură, el îşi amestecă munca şi, aşadar, adăugând ceva ce îi aparţine, 
rezultatul va trece în proprietatea sa. Odată ce materia este scoasă de el din starea naturală, 
prin această muncă s-a adăugat ceva care exclude dreptul altor oameni. Deoarece această 
muncă este proprietatea exclusivă a lucrătorului, numai el are dreptul asupra a ceea ce s-a 
adăugat, cel puţin atunci când a rămas ceva suficient şi la fel de bun în comun pentru ceilalţi.” 

Aceste trepte evolutive au condus la apariţia proprietăţii private, care astăzi este sursa 
principală de izolare atât a individului, cât şi a unei societăţi per ansamblul ei. La întrebarea cât 
pământ poate deţine în proprietate o persoană, Locke a spus: „atât cât poate un om ara, planta, 
îmbunătăţi, cultiva şi poate folosi produsul rezultat, atât este proprietatea sa”.  

David Hume, Jeremy Bentham şi John Stuart Mill, Georg Friedrich Hegel au adăugat 
valoare noţiunii de proprietate, încărcând proprietatea cu sensul de utilitate. Astăzi noţiunea de  

proprietate este o extensie a personalităţii şi o marcă a eului. Proprietatea în spaţiul 
european este definită prin sloganul „al meu vs. al tău”, slogan purtat pe braţe de europeni. 

Iluminiştii priveau proprietatea privată drept libertatea de a-i exclude pe alţii. 
Proprietatea însemnând „al meu, nu al tău”. 

În acest context statul îşi are şi el rolul său, şi anume de protector al relaţiilor de 
proprietate privată şi crearea condiţiilor prielnice astfel încât acumularea şi schimburile de 
proprietate să ia amploare. 

Jean Baptise Say observă că acolo unde guvernul „practică el însuşi hoţia sau este 
incapabil să o reprime în cazul altora, cât şi acolo unde proprietatea este într-o permanentă 
nesiguranţă din cauza încâlcelilor din actele legislative”, piaţa nu poate să funcţioneze. 
Argumentând că numai atunci când drepturile de proprietate sunt apărate de lege „sursele de 
producţie, şi anume pământul, munca şi capitalul, pot atinge maxima lor productivitate”. 

Aceste curente de gândire exprimă poziţii diferite faţă de ceea ce înseamnă proprietate 
privată. Astfel, oponenţii proprietăţii private susţin că o societate bazată exclusiv pe 
proprietatea privată şi pe atitudinea „al meu vs. al tău” va duce la distrugerea civilizaţiei. 
Relevantă în acest sens este contribuţia lui Jean Jacques Rousseau, care pledează astfel pentru 
ideea sa (Rousseau, 1755):  „Prima persoană care, după ce a împrejmuit o parcelă de pământ, s-
a hotărât să spună aceasta este a mea şi a găsit oameni suficient de naivi ca s-o creadă a fost 
adevăratul fondator al societăţii civile. De câte crime, războaie, omoruri, de câtă mizerie şi orori 
nu ar fi fost scutită rasa umană, dacă cineva ar fi smuls ţăruşii şi ar fi strigat către ceilalţi 
oameni: Nu-l ascultaţi pe acest impostor. Sunteţi pierduţi dacă uitaţi că fructele pământului 
aparţin tuturor, dar pământul nu este al nimănui”.  

Cu toate că Europa a fost considerată „pepinieră” (Rifkin, 2006, p. 126) pentru 
dezvoltarea regimului proprietăţii private, în permanenţă au existat opoziţii şi controverse.   

Concluzia acestui studiu este că proprietatea privată conduce la izolare, în niciun caz 
la cooperare şi coeziune socială, drept carecteristici ale modelului european. Simţul proprietăţii 
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este cel care stârneşte goana după agoniseală. Din dorinţa de a avea mai multe bogăţii individul 
va fi tentat să ocolească plata contribuţiilor către stat.  

Frauda fiscală apare din simţul proprietăţii sau din conştientizarea dreptului de 
proprietate privată.  
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Rezumat. Această lucrare prezintă în ansamblu  indicatorii dezvoltării agriculturii 
şi locul agriculturii în economia statelor membre. Datele sunt colectate din diferite baze de 
date Eurostat. 

Ponderea persoanelor ocupate în agricultură, vânătoare şi pescuit a fost în 2005 
de 4,9% în UE-25, în schimb, ca valoarea adăugată adusă de agricultură în economie este 
într-o continuă scădere. Această parte a lucrării prezintă câteva statistici ale dezvoltării 
rurale bazate pe gradul de urbanizare, concept care împarte teritoriul UE în: zone puţin 
populate, zone cu o populaţie medie şi zone dens populate. 

 
Cuvinte-cheie: dezvoltare agricolă; state membre; zone rurale; grad de 

urbanizare;forţă de muncă. 
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1.  Agricultura în economie 
 
Această lucrare prezintă în ansamblu indicatorii dezvoltării agriculturii şi locul 

agriculturii în economia statelor membre. Datele sunt colectate din diferite baze de date 
Eurostat. 

Ponderea persoanelor ocupate în agricultură, vânătoare şi pescuit a fost în 2005 de 
4,9% în UE-25, în schimb ca valoarea adăugată adusă de agricultură în economie este într-o 
continuă scădere. 

Curtea de Conturi măsoară valoarea în bani a bunurilor şi serviciilor produse într-o 
economie. Dezagregarea economiei pe activităţi arată că agricultura, pescuitul şi vânătoarea 
aduc o valoare adăugată brută exprimată în preţuri curente, de 1,9% din PIB în UE-25. 

Baza de date a comerţului exterior conţine date dezagregate la nivelul bunurilor. Se 
poate observa că comerţul exterior cu produse agricole reprezintă 4,9 % din totalul 
exporturilor şi 6,5 % din totalul importurilor Uniunii (excluzând comerţul între statele 
membre). 
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Sursa: Baza de date a comerţului exterior 

 
Figura 1. Ponderea ocupării pe sectoare economice în UE-25, 2005 

 
 

Ponderea persoanelor ocupate în principalele activităţi economice ca şi cotă în totalul 
persoanelor ocupate UE-25, 2005 

Tabelul 1 
1995 2000 2005 1995-2000 2000-2005 

  1000 AWU schimbări anuale % 

EU-25 : 10540 9310 : -2,5 
EU-15 7209 6529 5797 -2 -2,3 
BE 84 75 71 -2,3 -1,2 
CZ : 166 157 : -1,1 
DK 90 76 65 -3,3 -2,9 
DE 792 658 583 -2,9 -3,2 
EE 70 65 38 -1,7 -10,2 
EL 654 586 610 -1,9 0,8 
ES 1102 1102 989 0 -2,1 
FR 1137 1028 943 -2 -1,7 
IE 232 172 167 -5,8 -0,5 
IT 1463 1383 1159 -1,1 -3,5 
CY : 24 22 : -1,7 
LV : 149 136 : -1,7 
LT : 187 151 : -4,1 
LU 5 4 4 -2,6 -1,4 
HU 780 676 521 -2,8 -5,1 

servicii, 67.60%

agricultura, 
vanatoare si 

pescuit, 4.90% 

industrie, 27.50%



Economie teoretică şi aplicată. Supliment 

 

107 

107 

1995 2000 2005 1995-2000 2000-2005 

  1000 AWU schimbări anuale % 

MT 5 4 4 -0,4 -0,8 
NL 221 220 197 -0,1 -2,2 
AT 198 175 169 -0,4 -0,7 
PL : 2495 2292 : -1,7 
PT 619 503 370 -4,1 -5,9 
SI 111 104 91 -1,3 -2,6 
SK 203 143 101 -6,8 -6,6 
FI 141 111 96 -4,6 -2,8 
SE 90 77 76 -3,3 -0,2 
UK 391 334 299 -3,1 -2,2 
BG : 771 626 : -4,1 
RO : 3645 2515 : -7,2 

Sursa: Eurostat, Forţa de muncă în agricultură, 2006. 
 
Legenda: BE = Belgia, CZ = Republica Cehă, DK = Danemarca, DE = Germania, EE = 
Estonia, EL = Grecia, ES = Spania, FR = Franţa, IE = Irlanda, IT = Italia, CY = Cipru, LV 
= Letonia, LT= Lituania, LU = Luxemburg,  HU= Ungaria, MT = Malta,  NL = Olanda, 
AT = Austria, PL = Polonia, PT = Portugalia, SI = Slovenia, SK = Republica Slovacă, FI = 
Finlanda,  SE= Suedia, UK =Marea Britanie, BG= Bulgaria RO= România, HR= Croaţia, 
TR = Turcia. 

 
Oficiul de monitorizare a forţei de muncă (LES) defineşte ca fiind ocupate în 

agricultură persoanele al căror venit din agricultură, vânat sau pescuit reprezintă venitul 
principal.  

Oficiul de monitorizare a forţei de muncă a calculat că în 2005 4,9% din totalul 
populaţiei ocupate era în agricultură. Ţările care au o pondere a populaţiei ocupate în 
agricultură mai mare decât media UE-25 sunt: Grecia, Letonia, Lituania, Austria şi Polonia. 

Inputurile de forţă de muncă sunt măsurate anual, conform definiţiei forţei de 
muncă în agricultură, în unităţi de muncă anuale (Annual Work Units, AWU’s). AWU’s 
reprezintă echivalentul unei slujbe full-time, adică ca număr total de ore lucrate într-o slujbă 
full-time într-un teritoriu economic. AWU’s ia în calcul toate persoanele care aduc un input 
în industria agricolă, fie că prestează o muncă salariată sau una nesalariată. 

Pe parcursul anilor 1995-2000, numărul persoanelor ocupate în agricultură a scăzut 
cu 2% pe an în UE-15. Această rată şi-a mărit declinul după 2000 cu încă 2% până în 2005, 
când pentru UE-25 ea a mai scăzut cu încă 2,5%. 
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2.  Ocuparea forţei de muncă în zonele rurale 
 
Această parte a lucrării prezintă câteva statistici ale dezvoltării rurale bazate pe 

gradul de urbanizare, concept care împarte teritoriul UE în: zone puţin populate, zone cu o 
populaţie medie şi zone dens populate. 

Definiţia gradului de urbanizare se bazează pe următoarele criterii: 
- zonă cu o populaţie densă: o zonă care are o populaţie de peste 500 de locuitori 

pe km2 şi o populaţie totală de cel puţin 50.000 de locuitori pe întreaga regiune luată în 
calcul. 

- zonă cu o populaţie de densitate intermediară: acea zonă a cărei populaţie nu 
depăşeşte 50.000 de locuitori şi are o densitate de cel puţin 100 locutori pe km2. 

- zonă slab populată: acea zonă care nu se încadrează în niciunl din tiparele de 
mai sus. 

Mai multe localităţi care totalizează mai puţin de 100 km2 şi care nu se încadrează 
cerinţelor pentru a fi o zonă cu o densitate ridicată, dar totuşi este o zonă foarte populată este 
considerată ca fiind o zonă cu o densitate intermediară. 

Termenul de „zonă locală” corespunde, în marea majoritate a cazurilor statelor 
membre, termenului de comună. Acest concept este folosit şi de Oficiul de monotorizare a 
forţei de muncă (LFS) şi de Oficiul de monitorizare a venitului şi condiţiilor de viaţă (EU-
SILC). 

Datele prezentate în continuare sunt extrase din  Labour Force Survey Collection 
(2005) al Eurostat. Datele pentru Polonia, Franţa şi Slovacia nu au fost disponibile. Din 
acest motiv s-au folosit termenii: UE-14 şi UE-22. 

 
Rata şomajului în funcţie de urbanizare – 2005 

Tabelul2 

% 
Zona dens populată Zona cu o populaţie medie 

  total femei bărbaţi diferenţa total femei bărbaţi diferenţa 
EU-22 8,6 9 8,4 0,6 7,4 8,5 6,5 2 
EU-14 8,7 9,1 8,5 0,6 7,3 8,4 6,4 2 
BE 10,5 11,3 9,9 1,3 5,9 7,2 4,9 2,2 
CZ 7,4 8,6 6,4 2,3 8,7 11 7 4 
DK 5,4 5,5 5,3 0,2 4,7 4,5 4,8 -0,3 
DE 12,8 11,9 13,6 -1,7 8,9 9 8,8 0,2 
EE 9,8 8,4 11,2 -2,8 8,4 9,1 7,7 1,4 
GR 10,4 15,6 6,6 9 9,6 16,3 5,5 10,9 
ES 8,8 10,7 7,3 3,5 9,8 13,4 7,4 6 
IE 4,8 3,8 5,6 -1,8 : : : : 
IT 8,2 10 6,9 3,1 7,3 10 5,6 4,3 
CY 5,9 6,8 5,2 1,7 4,2 6,2 2,7 3,4 
LV 9,8 9,9 9,7 0,2 8,5 12,2 5 7,2 
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Zona dens populată Zona cu o populaţie medie 
  total femei bărbaţi diferenţa total femei bărbaţi diferenţa 
LT 7,9 8,2 7,6 0,5 : : : : 
LU 5,3 6,2 4,6 1,6 4,1 5,5 3,1 2,4 
HU 5,5 6,1 4,9 1,2 7,2 7,1 7,3 -0,2 
MT 7,6 8,6 7,2 1,4 5,4 9,4 3,5 5,9 
NL 5,3 5,4 5,1 0,3 3,9 4,4 3,5 0,9 
AT 7,3 6,5 8 -1,5 4,6 5,4 3,8 1,6 
PT 10 10,5 9,5 1 6,5 8 5,3 2,7 
SI 7,3 6,9 7,7 -0,8 7 7,5 6,5 0,9 
FI 7,5 7,1 7,9 -0,7 9 9,6 8,5 1,1 
SE 8 7,7 8,2 -0,5 7,7 7,8 7,6 0,2 
UK 5,4 4,8 6 -1,2 3,4 3 3,8 -0,8 

Sursa: Eurostat, Labour Force Survey.  

Data extragerii: nov. 2006, datele pentru Polonia, Franţa şi Slovacia nu sunt disponibile. 

Legenda: BE = Belgia, CZ = Republica Cehă, DK = Danemarca, DE = Germania, EE = 
Estonia, EL = Grecia, ES = Spania, FR = Franţa, IE = Irlanda, IT = Italia, CY = Cipru, LV 
= Letonia, LT= Lituania, LU = Luxemburg,  HU= Ungaria, MT = Malta,  NL = Olanda, AT = 
Austria, PL = Polonia, PT = Portugalia, SI = Slovenia, SK = Republica Slovacă, FI = Finlanda,  
SE= Suedia, UK =Marea Britanie, BG= Bulgaria RO= România, HR= Croaţia, TR = Turcia. 

 
 

Rata şomajului în funcţie de urbanizare – 2005 
Tabelul 2 (continuare) 

% 
Zona slab populată Total 

  total femei bărbaţi diferenţa total femei bărbaţi diferenţa 
EU-22 8,1 9,3 7,1 2,2 8,1 8,9 7,5 1,4 
EU-14 8,1 9,5 7 2,4 8,2 9 7,6 1,4 
BE 8,4 11 6,5 4,5 8,5 9,5 7,7 1,9 
CZ 7,3 9 6 3 8 9,9 6,6 3,3 
DK 4,7 5,8 3,7 2,1 4,9 5,3 4,5 0,8 
DE 11,8 12,3 11,4 0,9 11,3 11 11,6 -0,6 
EE 6,5 5,8 7,1 -1,2 8,2 7,2 9,1 -1,9 
GR 9 14,2 5,8 8,5 10 15,4 6,3 9,2 
ES 9,7 14,7 6,5 8,1 9,2 12,2 7,1 5,1 
IE 4,2 4,2 4,2 0 4,4 4 4,7 -0,7 
IT 8,2 10,9 6,4 4,5 7,8 10,1 6,3 3,8 
CY 5,2 6,1 4,5 1,7 5,5 6,6 4,6 2 
LV 8,5 7,6 9,3 -1,7 9,2 8,8 9,5 -0,6 
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Zona slab populată Total 
  total femei bărbaţi diferenţa total femei bărbaţi diferenţa 
LT 8,7 8,7 8,8 -0,1 8,4 8,4 9,3 0,1 
LU 3,7 5,7 2,4 3,3 4,5 5,8 3,5 2,3 
HU 8,7 8,9 8,6 0,3 7,2 7,4 7,1 0,4 
MT 5,9 13,5 2,3 11,2 7,4 8,9 6,6 2,2 
NL 4 4,7 3,4 1,3 4,8 5,1 4,5 0,6 
AT 3,7 4,5 3,1 1,4 5,2 5,5 5 0,5 
PT 6,6 8,2 5,3 2,9 8,1 9,2 7,1 2 
SI 6,2 7,1 5,5 1,6 6,7 7,2 6,2 1 
FI 8,8 9,3 8,4 0,9 8,5 8,7 8,3 0,4 
SE 7,5 7,2 7,6 -0,4 7,6 7,4 7,8 -0,3 
UK 3,5 3,5 3,5 0 4,8 4,3 5,2 -0,9 

Sursa: Eurostat, Labour Force Survey 
Data extragerii: nov. 2006, datele pentru Polonia, Franţa şi Slovacia nu sunt disponibile. 

Legenda: BE = Belgia, CZ = Republica Cehă, DK = Danemarca, DE = Germania, EE = 
Estonia, EL = Grecia, ES = Spania, FR = Franţa, IE = Irlanda, IT = Italia, CY = Cipru, LV 
= Letonia, LT= Lituania, LU = Luxemburg,  HU= Ungaria, MT = Malta,  NL = Olanda, 
AT = Austria, PL = Polonia, PT = Portugalia, SI = Slovenia, SK = Republica Slovacă, 
FI = Finlanda,  SE= Suedia, UK =Marea Britanie, BG= Bulgaria RO= România, HR= 
Croaţia, TR = Turcia. 

 
În 16 din cele 22 de state membre luate în calcul, rata şomajului este mai mare în 

zonele mai puţin populate. Numai în 6 state membre diferenţa dintre rata şomajului din 
diferite zone este de numai 3%. În două state membre (Letonia şi Ungaria), ratele şomajului 
sunt mai crescute în zonele mai puţin populate. 

Rata şomajului în cazul femeilor este uşor mai mare decât cea în rândul bărbaţilor. 
În schimb nu se poate observa tendinţa de creştere a şomajului în rândul femeilor în zonele 
mai puţin populate. 

Dacă luăm în calcul diferenţa în funcţie de sexe în interiorul diferitelor zone, 
observăm că rata şomajului la femei este cu peste 3% mai mare în anumite zone, şi anume 
cea a Mării Mediterane (Grecia, Spania, Italia şi Malta) şi Republica Cehă şi numai în câteva 
cazuri rata şomajului este mai pronunţată în zonele mai puţin populate, decât în zonele cu o 
populaţie mai densă (Spania, Italia şi Republica Cehă). 

În zonele populate în 8 state membre rata şomajului este mai mare la bărbaţi decât 
la femei. 
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Sursa: Eurostat. 
Figura 2. Rata şomajului pe sexe în UE-22 
 în funcţie de gradul de urbanizare - 2005 

 
 
Figura 2 arată că diferenţa dintre rata şomajului la bărbaţi şi cea la femei are 

tendinţa de a fi mai mare în zonele mai puţin populate. 
Dacă luăm în calcul datele pentru UE-22, ratele ocupării la bărbaţi sunt mult mai 

mari decât cele la femei în cazul tuturor statelor membre cu o diferenţă între cei doi 
indicatori de 14,5 până la 16,2%. 

Nu apare nicio diferenţă vizibilă atunci când sunt comparate ratele ocupării între 
diferitele zone în funcţie de densitatea populaţiei. 

Cu toate acestea, dacă luăm fiecare stat membru în parte, diferenţa dintre ratele de 
ocupare pe sexe este foarte mare în funcţie de densitatea populaţiei în zonele respective, în 
special pentru ţările din jurul Mediteranei, unde se înregistrează o diferenţă de 21 până la 
40% (excluzând Portugalia). 

Un alt grup unde această diferenţă este mai mare este zona Benelux. În contrast, se 
observă mici diferenţe în zonele Baltice şi Scandinave (de numai 8%). 

Diferenţa dintre ratele de ocupare dintre bărbaţi şi femei este uşor mai mică în zonele 
mai populate, comparativ cu zonele mai puţin populate. 
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Sursa: Eurostat. 

Figura 3. Rata ocupării pe sexe în UE-22 
 în funcţie de gradul de urbanizare – 2005 

 
Figura 3 arată că în 2005 rata ocupării în agricultură pentru toate tipurile de zone a 

fost similară, şi că diferenţa ratelor de ocupare pe sexe este aproape aceeaşi pentru aceste 
zone indiferent de gradul de urbanizare. 

 
 

Rata ocupării în funcţie de gradul de urbanizare – 2005 
Tabelul 3 

% 
Zona dens populată Zona cu o populaţie medie 

  total femei bărbaţi diferenţa total femei bărbaţi diferenţa 
EU-22 64,9 57,7 72,3 -14,6 65,3 56,3 74,3 -18 
EU-14 64,9 57,6 72,4 -14,7 65,6 56,5 74,7 -18,2 
BE 58,9 51,8 66 -14,3 63,9 54,6 72,3 -17,8 
CZ 66,6 59,9 73,6 -13,8 63,5 56,7 70,9 -14,2 
DK 75,2 72,6 77,8 -5,2 76,7 72,6 80,8 -8,2 
DE 63,3 58,2 68,4 -10,2 67,7 60,8 74,5 -13,8 
EE 68 66,2 70,1 -3,9 64,2 60,3 68,5 -8,3 
GR 59,4 46,3 73,1 -26,8 60,6 43,8 76,8 -33 
ES 65 54,9 75,1 -20,2 61,9 48,4 75 -26,5 
IE 67,9 60,8 75,2 -1404 : : : : 
IT 57,7 46,5 69,2 -22,7 58,1 45 71,1 -26 
CY 68,1 59,4 77,8 -18,4 69,6 57,4 82 -24,6 
LV 65,9 61,9 70,4 -8,5 68,2 53,6 98,4 -35,8 
LT 66,2 63,4 69,4 -6 : : : : 
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Zona dens populată Zona cu o populaţie medie 
  total femei bărbaţi diferenţa total femei bărbaţi diferenţa 
LU 66,2 57,9 74,4 -16,6 61,8 51,8 71,7 -19,9 
HU 62,9 57,9 68,6 -10,8 56,9 50,8 63,2 -12,4 
MT 53,9 33,9 73,7 -39,8 56,8 34,6 78,4 -43,8 
NL 72,9 66,7 79 -12,3 73,9 65,7 81,7 -15,9 
AT 66,3 61,8 71 -12,3 69 61,8 76,4 -14,9 
PT 65,6 61,5 69,8 -8,2 68,8 61,7 76,1 -14,4 
SI 64 60,2 68 -7,8 65,3 61,1 69,3 -8,2 
FI 72 70,8 73,2 -2,3 68 65,9 70,1 -4,2 
SE 72,6 70,8 74,4 -3,6 72,3 70,3 74,3 -4,1 
UK 70,1 64,2 76,2 -11,9 75,3 70,2 80,6 -10,3 

 
Sursa: Eurostat, Labour Force Survey. 

Data extragerii: nov. 2006, datele pentru Polonia, Franţa şi Slovacia nu sunt disponibile. 

Legenda: BE = Belgia, CZ = Republica Cehă, DK = Danemarca, DE = Germania, EE = 
Estonia, EL = Grecia, ES = Spania, FR = Franţa, IE = Irlanda, IT = Italia, CY = Cipru, LV 
= Letonia, LT= Lituania, LU = Luxemburg,  HU= Ungaria, MT = Malta,  NL = Olanda, 
AT = Austria, PL = Polonia, PT = Portugalia, SI = Slovenia, SK = Republica Slovacă, 
FI = Finlanda,  SE= Suedia, UK =Marea Britanie, BG= Bulgaria RO= România, HR= 
Croaţia, TR = Turcia. 

 
Rata ocupării în funcţie de gradul de urbanizare – 2005 

Tabelul 3 (continuare) 
% 

Zona slab populată Total 
  total femei bărbaţi diferenţa total femei bărbaţi diferenţa 
EU-22 65,1 56,7 73,4 -16,7 65,1 57,1 73,1 -16 
EU-14 66,2 57,4 74,8 -17,5 65,4 57,2 73,5 -16,3 
BE 61,3 51,7 70,4 -18,7 31,1 53,8 68,3 -14,5 
CZ 65,6 56,3 74,6 -18,3 64,8 56,3 73,3 -17 
DK 75,9 70,6 80,9 -10,2 75,9 71,9 79,8 -7,9 
DE 67,2 61,1 73,1 -12 65,4 59,6 71,2 -11,7 
EE 61,2 58,3 64,3 -6 64,4 62,1 67 -5 
GR 62,4 46,9 76,6 -29,6 60,1 46,1 74,2 -28,1 
ES 61,1 45,8 75,6 -29,8 63,3 51,2 75,2 -24 
IE 67,5 56,9 77,8 -20,9 67,6 58,3 76,9 -18,5 
IT 55,7 42,2 68,9 -26,7 57,6 45,3 69,9 -24,7 
CY 68,6 56,6 80,3 -23,7 68,5 58,4 79,2 -20,8 
LV 61 57 65 -7,9 63,3 59,3 67,6 -8,2 
LT 60,1 56,5 63,9 -7,4 62,6 59,4 66,1 -6,7 
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Zona slab populată Total 
  total femei bărbaţi diferenţa total femei bărbaţi diferenţa 
LU 62,7 50,3 74,4 -24,1 63,6 53,7 73,3 -19,6 
HU 52,5 45,7 59,3 -13,6 56,9 51 63,1 -12,1 
MT 49,1 28,9 69,2 -40,3 53,9 33,7 73,8 -40,2 
NL 73,9 66,5 81 -14,6 73,2 66,4 79,9 -13,5 
AT 70,5 62,2 78,7 -16,5 68,6 62 75,4 -13,4 
PT 69,4 61,9 76,8 -14,8 67,5 61,7 73,4 -11,7 
SI 67,1 61,9 72 -10 66 61,3 70,4 -9,1 
FI 66,6 64,2 68,8 -4,6 68,4 66,5 70,3 -3,7 
SE 72,1 70 74,2 -4,2 72,3 70,2 74,3 -4,1 
UK 74,2 67,7 80,9 -13,2 71,6 65,8 77,6 -11,8 

Sursa: Eurostat, Labour Force Survey. 

Data extragerii: nov. 2006, datele pentru Polonia, Franţa şi Slovacia nu sunt disponibile. 
Legenda: BE = Belgia, CZ = Republica Cehă, DK = Danemarca, DE = Germania, EE = 
Estonia, EL = Grecia, ES = Spania, FR = Franţa, IE = Irlanda, IT = Italia, CY = Cipru, LV = 
Letonia, LT= Lituania, LU = Luxemburg,  HU= Ungaria, MT = Malta,  NL = Olanda, AT = 
Austria, PL = Polonia, PT = Portugalia, SI = Slovenia, SK = Republica Slovacă, FI = 
Finlanda,  SE= Suedia, UK =Marea Britanie, BG= Bulgaria RO= România, HR= Croaţia, 
TR = Turcia. 
 
 

Rata şomajului în rândul tinerilor în funcţie de gradul  
de urbanizare – 2005 

Tabelul 4 
% 

  
Zonă dens 
populată 

Zonă cu o 
populaţie medie 

Zona slab 
populată Total 

EU-22 8,1 7,3 7,4 7,9 
EU-14 8,3 7,4 7,9 8,1 
BE 8,1 6,3 10,2 7,5 
CZ 6,5 6,8 6,1 6,5 
DK 5,6 6,4 5,7 5,9 
DE 8,1 6,9 8,2 7,7 
EE 7,4 2,6 4,1 5,5 
GR 7,9 10,3 11,4 8,8 
ES 9,5 9,9 8,7 9,4 
IE 4,9 : 4,4 4,6 
IT 8,4 7,7 8,1 8,1 
CY 6,1 4,1 6,9 5,9 
LV 6,3 14 4,1 5,1 
LT 4,1 : 3,8 3,9 
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Zonă dens 
populată 

Zonă cu o 
populaţie medie 

Zona slab 
populată Total 

LU 4,7 3,3 4 3,9 
HU 4 5,1 6,1 5,2 
MT 9,5 6,7 6,3 9,1 
NL 6,3 4,9 5,6 5,8 
AT 8,6 5,1 4,6 6,1 
PT 7,7 6,1 6,7 6,9 
SI 6,1 7,4 6 6,5 
FI 9,4 11,2 10,3 10,2 
SE 11,3 11,9 10,5 10,9 
UK 8,6 6,4 5,7 8,8 

 
Sursa: Sursa: Eurostat, Labour Force Survey. 
 
Data extragerii: nov. 2006, datele pentru Polonia, Franţa şi Slovacia nu sunt disponibile. 
Rata şomajului în rândul tinerilor: şomerii cu vârste între 15 şi 24 de ani, ca procent din 
populaţia totală pentru această categorie. 
 
Legenda: BE = Belgia, CZ = Republica Cehă, DK = Danemarca, DE = Germania, EE = 
Estonia, EL = Grecia, ES = Spania, FR = Franţa, IE = Irlanda, IT = Italia, CY = Cipru, LV 
= Letonia, LT= Lituania, LU = Luxemburg,  HU= Ungaria, MT = Malta,  NL = Olanda, 
AT = Austria, PL = Polonia, PT = Portugalia, SI = Slovenia, SK = Republica Slovacă, 
FI = Finlanda,  SE= Suedia, UK =Marea Britanie, BG= Bulgaria RO= România, HR= 
Croaţia, TR = Turcia. 

Rata şomajului în rândul tinerilor este reprezentată de şomerii cu vârste între 15 şi 
24 de ani, ca procent din populaţia totală pentru această categorie. 

Datele din UE-22 arată că problema şomajului în rândul tinerilor este aproximativ 
aceeaşi pentru toate tipurile de zone. Nu se pot face deosebiri semnificative în funcţie de 
gradul de urbanizare.  

În patru state membre rata şomajului în rândul tinerilor este mult mai mare în 
zonele mai puţin populate (Belgia, Grecia, Cipru şi Ungaria). 

Sectorul agricol, care asigură ocuparea a 5% din forţa de muncă a Uniunii Europene 
(şi o proporţie considerabil mai mare în noile state membre), parcurge în prezent o nouă 
perioadă de schimbări structurale majore, nu în ultimul rând ca urmare a reformei Politicii 
Agricole Comune şi a recentei extinderi către est. 
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Rezumat. Migraţia internaţională reprezintă o importantă parte a fenomenului 
globalizării actuale, cu implicaţii majore asupra bunăstării populaţiei şi creşterii 
economice, atât în ţările de origine, cât şi în cele de destinaţie. În momentul de faţă, 
aproximativ două sute de milioane de oameni locuiesc în afara ţării lor natale şi se 
estimează că numărul lor va creşte substanţial în anii ce vin. 

Unde migrează oamenii astăzi şi de ce? Care este impactul pentru economiile 
naţionale în curs de dezvoltare? Care sunt problemele cheie cu care se confruntă ţările de 
origine, de destinaţie şi de tranzit?  

Această lucrare încearcă să răspundă întrebărilor precedente, având ca punct de 
plecare migraţia în ţările Europei de Est şi ale Asiei Centrale, concentrându-se asupra 
României. 

 
Cuvinte-cheie: exodul creierelor; risipa materiei cenuşii/deprofesionalizarea; 

migraţia circulatorie; remiteri/remisii/expedieri monetare/ transfer de fonduri; navetism 
transfrontalier.  

 
Clasificarea REL: F24, O15 
 

 
 

 
Scurtă introducere în fenomenul migraţiei internaţionale  
 
Migraţia internaţională reprezintă o importantă parte a fenomenului globalizării 

actuale, cu implicaţii majore asupra bunăstării populaţiei şi creşterii economice, atât în ţările 
de origine, cât şi în cele de destinaţie. 

Se poate afirma că, în prezent, migraţia internaţională a devenit o componentă 
esenţială, inevitabilă şi potenţial benefică a vieţii sociale şi economice a fiecărei ţări şi 
regiuni. 

Există mai multe tipuri de migraţie, fiecare cu caracteristici specifice ce depind de 
motivaţiile migrării (forţată sau voluntară), intenţia migrantului odată ajuns „dincolo” 
(rezidenţă permanentă, temporară, circulatorie sau tranzitorie) şi o multitudine de alţi factori 
obiectivi şi subiectivi (monetari, preferenţiali etc.). 

În general, oamenii care migrează provin din regiuni mai puţin dezvoltate şi tind să 
se îndrepte spre regiunile relativ mai bogate şi mai dezvoltate. Nu este dificil de înţeles de ce 
oamenii din regiunile sărace ale globului doresc să emigreze către ţările mai prospere. Din 
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totdeauna oamenii s-au mutat în interiorul regiunilor sau dintr-o regiune în alta, cu motivaţia 
îmbunătăţirii standardului de viaţă, pentru a le oferi copiilor oportunitatea avansării sau 
pentru a scăpa de sărăcie, război şi foamete. Aceasta este regula de fier care a guvernat 
migrarea de la începutul timpurilor. 

Actualitatea nu mai este reprezentată de problema existenţei migraţiei şi 
dimensiunilor ei, cât mai ales de cum să se gestioneze în mod efectiv pentru a-i amplifica 
efectele pozitive şi pentru a le diminua pe cele negative. 

Anul 2006 a constituit „anul migraţiei şi al dezvoltării”, care a culminat cu Dialogul 
la nivel înalt desfăşurat în septembrie în New York în cadrul Adunării Generale a ONU. În 
momentul de faţă, conform statisticilor ONU, aproximativ două sute de milioane de oameni 
locuiesc în afara ţării lor natale şi se estimează că numărul lor va creşte substanţial în anii ce 
vin. Presiunea viitoare pe plan internaţional în ceea ce priveşte migraţia va deveni din ce în 
ce mai mare, determinată de diferenţele demografice şi de decalajul mare între veniturile 
reale dintre ţări/regiuni. Problemele principale le reprezintă modul de adaptare la scară largă 
a migraţiei internaţionale şi îmbunătăţirea impactului ei asupra dezvoltării economice. 

Dimensiunile multiple şi complexe ale migraţiei contemporane includ: migraţia 
circulatorie a forţei de muncă, navetismul transfrontalier, exodul creierelor sau risipa 
creierelor. 

 Migraţie circulatorie – mişcări oscilatorii continue între ţara de origine şi una 
sau mai multe ţări de destinaţie. Durata şederii în diferite locaţii este, de regulă, determinată 
de preferinţele de a câştiga în ţara gazdă şi de a cheltui în ţara de origine. 

 Navetism transfrontalier – mişcări regulate pentru desfăşurarea de activităţi 
într-o alta ţară, fără schimbarea rezidenţei din ţara de origine. O categorie asemănătoare este 
cea a turiştilor care lucrează şi a celor ce practică micul comerţ: persoane care îşi câştigă cea 
mai mare parte a existenţei ca urmare a vizitelor pe termen scurt în alte ţări. Statutul acestor 
persoane poate fi uşor confundat cu cel al migranţilor.  

 Exodul creierelor – plecarea lucrătorilor educaţi dintr-o ţară, sector economic 
sau domeniu, pentru a beneficia de un regim favorabil al salarizării şi condiţiilor de trai.  

 Risipa materiei cenuşii/deprofesionalizarea – pierderea aptitudinilor care are 
loc atunci când lucrătorii înalt calificaţi migrează către forme de angajare care nu necesită 
utilizarea aptitudinilor şi experienţei dobândite la vechiul loc de muncă. 

Un aspect relevant al migraţiei internaţionale îl reprezintă „migraţia creierelor”, aşa-
numitul exod al capitalului uman – emigrarea indivizilor instruiţi şi talentaţi către alte ţări 
sau jurisdicţii. Aceasta problemă creează nenumărate dileme pentru ţările cu venituri mai 
scăzute.  

O consecinţă imediată însă a migraţiei internaţionale a forţei de muncă o constituie 
remiterile – banii trimişi/expediaţi de emigranţi familiilor din ţările de provenienţă, pentru 
care voi folosi termenul de „expedieri monetare.” 

 
Expedierile monetare  
 
Definite ca transferuri de sume de bani, dobândite de către emigranţi în străinătate, 

către rudele sau prietenii din ţară de origine, au devenit din ce în ce mai mult o caracteristică 
importantă pentru viaţa economică modernă. 

Debitele de expediere pentru ţările în curs de dezvoltare erau estimate a ajunge în 
2006 la 199 miliarde de dolari. Neoficial, se estimează ca adevăratul aflux de remiteri, 
provenite prin căi oficiale sau neoficiale, sunt substanţial mai mare. 

Expedierilor monetare internaţionale, către ţările de origine ale forţei de muncă, li 
se recunoaşte, în prezent, calitatea de important generator de dezvoltare globală din punct de 
vedere financiar. Ele reprezintă a două sursă de valută străină pentru ţările de primire, 
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contribuind la completarea veniturilor casnice ale milioanelor de familii sărace din întreaga 
lume. 

Creşterea importanţei expedierilor poate fi pusă pe seama a trei factori: 
 debitele de expediere reprezintă în prezent cea de-a doua mare sursă de fonduri 

externe pentru ţările în curs de dezvoltare, după investiţiile externe directe; 
 expedierile monetare sunt unele din cele mai puţin volatile surse de valută 

pentru ţările în curs de dezvoltare; 
 se estimează că expedierile monetare vor creşte semnificativ pe termen lung. 

Dintr-o perspectivă existenţială, reformele politice şi instituţionale joacă un rol 
significant în eliminarea barierelor din sistemele bancare oficiale care restricţionează accesul 
celor săraci la serviciile financiare adecvate. Perspectivele existenţiale pot contribui la 
exploatarea debitelor de expediere care pătrund în economie, de exemplu între zonele urbane 
şi rurale şi la nivel microeconomic. 

Ele pot de asemenea să furnizeze un cadru adecvat pentru înţelegerea legăturilor 
dintre şocurile volumelor de expediere de la nivel macroeconomic (exemplu: războiul, 
volatilitatea valutară) şi vulnerabilitatea existenţială şi strategiile de creştere de la nivel 
microeconomic. 

 
Migraţia internaţională şi expedierile monetare  
în Europa de Est şi Asia Centrală 
 
Migraţia internaţională este un fenomen de mare actualitate în Europa de Est şi în 

Asia Centrală (ECA). Potrivit studiului „Migration and Remittances” („Migraţia şi 
transferurile monetare”), realizat de Banca Mondială în 2006, această regiune îşi adjudecă o 
treime din numărul total al emigranţilor proveniţi din ţările în curs de dezvoltare la nivel 
mondial, dintre acestea Rusia ocupând locul secund. 

Motivaţiile economice şi perspectivele în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 
standardului de viaţă în ţările de origine ale emigranţilor conduc în mod curent la migraţia 
circulatorie pe termen lung sau scurt în ţările Europei de Est şi ale Asiei Centrale şi între 
acestea şi ţările din Europa de Vest. 

Datorita creşterii numărului de emigranţi care produc venituri în ţările de destinaţie, 
fluxurile de expedieri monetare către ţările de origine se constituie în surse de venituri 
semnificative pentru acestea din urmă şi, implicit, pentru populaţia regiunii. Pentru multe 
ţări ECA, expedierile monetare provenite de la emigranţi reprezintă deja a doua mare sursă 
de finanţare externă, după investiţiile străine directe, şi în multe ţări sărace ele devin chiar 
sursa primară de venituri valutare. 

O examinare a impactului economic a expedierilor monetare relevă o influenţă 
pozitivă asupra creşterii pe termen lung. Pe de altă parte, legăturile dintre expedierile 
monetare şi menţinerea sărăciei în ţările de destinaţie ale acestora sunt complexe. Aceste 
sume, care sunt o parte crucială a veniturilor economiei, au servit ca un tampon împotriva 
turbulenţelor politice şi economice pe care aceste ţări le-au experimentat, spun experţii 
Băncii Mondiale. Aceşti bani se constituie în sursa cererii de consum, caracterul lor repetitiv 
şi volumul fiind mai degrabă orientate către stimularea consumului decât către acumulare şi 
investiţii productive. Acest fenomen determină de fapt transformarea acestor economii în 
pieţe de desfacere pentru produsele economiilor din care s-au generat iniţial aceste venituri, 
fluxurile urmând astfel calea înapoi către economiile care le-au generat. 

Potrivit studiului realizat de Banca Mondială în 2006, migraţia în/din economiile în 
tranziţie din Europa şi Asia Centrală a fost mare şi va continua să crească pe măsură ce rata 
natalităţii, în scădere din cea mai mare parte a regiunii, va duce la o cerere sporită de forţă 
de muncă tânără. 
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Pentru a realiza o analiză a migraţiei şi a schimburilor intervenite în rândul 
populaţiei în/din Europa şi Asia Centrală (ECA), Banca Mondială a pornit de la segmentarea 
ţărilor, în funcţie de recentele profiluri ale migraţiei şi ale sporului natural (figura 1). Sporul 
natural reprezintă diferenţa dintre numărul naşterilor şi al deceselor şi este funcţie de 
structura de vârstă a populaţiei şi de nivelurile natalităţii şi mortalităţii. Aceste cifre sunt 
comparate cu migraţia netă, care reprezintă diferenţa dintre numărul imigranţilor şi al 
emigranţilor dintr-o ţară. 

Aşa cum rezultă din histograma din figura 1, România aparţine celui de-al treilea 
cadran, alături de alte nouă ţări, multe dintre ele participante la ultimul val de aderare în 
Uniunea Europeană sau noi candidate la UE (Ucraina, Moldova, Croaţia etc.). 
Caracteristicile sale indică o scădere naturală continuă a populaţiei datorată diferenţei 
negative dintre decese şi naşteri şi creşterii fenomenului migraţiei internaţionale. 

Romania este ţara cu cea mai mare proporţie de persoane care emigrează dintre cele 
şase ţări în care a fost efectuat studiul (Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Georgia, Republica 
Kirghiza, România şi Tadjikistan), dar emigranţii români doresc să se întoarcă în ţară. 
Astfel, peste 20% dintre cei intervievaţi de Banca Mondială susţin că doresc să stea în 
străinătate o perioada îndelungată de timp, însă plănuiesc întoarcerea în ţară la un anumit 
moment. 

 

 
Sursa: Oficiul naţional de statistică al ţărilor ECA şi al UNICEF, Baza de date 
TransMONEE. 

 
Figura 1. Creşterea naturală (descreşterea) şi migraţia netă  

în regiunea ECA, 2000–2003 
 
În rândul celor şase ţări, România are, după Bosnia şi Herţegovina, cel mai mic 

procent de persoane care pleacă temporar şi se întorc relativ curând în ţara natală. De 
asemenea, România înregistrează în rândul ţărilor incluse în sondaj cel mai mic procent şi la 
capitolul persoanelor ce pleacă temporar în străinătate, fără planuri de a se întoarce. 
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România reprezintă în prezent un exemplu tipic de ţară emigrantă din estul Europei 
către ţările vestice, în special către Germania, Spania, Italia, şi Franţa, care „găzduiesc” în 
mod oficial mai mult de două milioane de cetăţeni români (adevăratele cifre se estimează a 
se ridica la peste patru milioane). Deplasările în străinătate pentru afaceri sau pentru muncă 
au devenit deja o strategie de viaţă a multor români. Rute de tipul Bacău-Torino, Sibiu-
Germania, ca să nu mai menţionăm micul trafic de frontieră sau navetismul transfrontalier 
cu multiplele lor forme locale, fac parte din schema de mobilitate socioteritorială a 
românilor. Principalul motiv pentru care românii emigrează este cel economic, la care se pot 
adaugă însă şi motive secundare, precum dorinţa de reunificare familială şi apartenenţa la un 
anumit grup etnic sau religios. 

Migraţia temporară în străinătate poate deveni o strategie de viaţă tot mai larg 
adoptată în societatea românească, odată cu aderarea la Uniunea Europeană. Eliberarea de 
constrângerea vizelor prin intrarea în spaţiul Schengen poate avea efecte structurale 
importante asupra migraţiei circulatorii. Oportunităţile sporite pentru turism şi lucru în 
străinătate vor contribui, foarte probabil, la reducerea propensiunii pentru emigrarea 
definitivă în Occident şi la o accelerare a proceselor de dezvoltare economică internă. Şanse 
sporite de a se ajunge la astfel de consecinţe derivă din probabilele sporuri de venituri în 
valută, transferate de migranţii de tip circulatoriu în localităţile de origine, dar şi din 
deschiderile la nivel de mentalitate asociate cu experienţa Occidentului. 

Din statisticile Oficiului pentru Migraţie, din totalul de aproape 50.000 de români 
care au plecat la muncă în străinătate prin Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă (OMFM) 
în 2006, peste 70 de procente au vârsta cuprinsă între 25 şi 45 de ani, iar zonele din care au 
plecat cei mai mulţi sunt Muntenia, centrul ţării, zona Bucureşti-Ilfov şi de sud-est. Ţările de 
destinaţie sunt în principal Germania (peste 38.000), unde românii au câştigat aproape o sută 
de milioane de euro, şi Spania (peste 10.000) cu câştiguri de 50 de milioane de euro. 
Majoritatea românilor muncesc în agricultură, cu contracte de muncă cuprinse între o lună şi 
un an, şi cu salarii între 670 şi 1.200 de euro. 

În ceea ce priveşte expedierile către România, contribuţia lor la economia 
românească este încă nesemnificativă (figura 2). Există la nivelul anului 2007 o lipsă 
sistematică a datelor cu privire la fenomenul migraţiei din România a celor înalt calificaţi 
sau a datelor cu privire la valoarea expedierilor monetare prin căi oficiale sau neoficiale. 

Potrivit studiului amintit realizat de Banca Mondială în 2006, deşi România este, 
alături de Bulgaria, unul dintre statele cu cel mai mare procent al emigranţilor în scop 
lucrativ, banii trimişi în ţară de origine ocupă o proporţie relativ mică în produsul intern 
brut. Datele Fondului Monetar Internaţional, citate de Banca Mondială, arată că banii trimişi 
în ţară de romanii ce muncesc în străinătate reprezentau, în 2004, sub 0,3% din valoarea 
PIB-ului, în timp ce pentru Moldova aceste sume aveau, în 2004, o pondere de peste 26% 
din PIB, pentru Bosnia Herţegovina 21% din PIB, pentru Albania 16% şi pentru Armenia 
9% din PIB. 

Raportul Băncii Mondiale a relevat că nu toţi cei care emigrează trimit bani în ţara 
natală, cei care stau perioade scurte preferând să îi aducă la întoarcerea în ţară. Astfel, 
aproximativ 80% din bulgari şi 62% din români spun că nu au trimis bani niciodată acasă cât 
timp au lucrat în străinătate.  
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Sursa: IMF Statisticile cu privire la balanţa de plăţi 
Notă: Expedierile primite = compensaţiile primite de angajaţi + expedierile primite de la 
muncitori + transferurile primite de la migranţi. Datele pentru Albania şi Slovacia sunt din 
2003, pentru celelalte ţări, din 2004. Datele au fost convertite în dolari. 

 
Figura 2. Aportul ca pondere în PIB a banilor trimişi în ţară  
de emigranţi proveniţi din Europa de Est şi fostă URSS, 2004 

 
 
La ora actuală, majoritatea emigranţilor români sunt rezidenţi în Germania, Spania, 

Austria, Franţa, Grecia, Ungaria, Italia, Portugalia, Suedia, sectoarele de muncă preferate de 
aceştia fiind agricultura, construcţiile, hotelurile, restaurantele, asistenţa medicală şi socială. 
Topul zonelor generatoare de emigranţi sunt Bucureştiul, centrul şi vestul ţării. 

În 2002, expedierile monetare au fost mai mari în 2002 decât investiţiile străine 
directe şi s-au menţinut în această poziţie fruntaşă şi în 2005, aspect ce evidenţiază 
potenţialul lor impact asupra dezvoltării economice. Acum, când vizele şi permisele de 
muncă au fost ridicate, e de aşteptat ca numărul lucrătorilor şi a expedierilor monetare să 
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crească semnificativ. Dincolo de atitudinea individuală a statelor membre faţă de migraţie, 
în cadrul Uniunii Europene libera circulaţie a persoanelor reprezintă un drept şi un principiu 
fundamental, cu rol esenţial în crearea pieţei interne şi dezvoltarea economică. Pentru 
realizarea acestui obiectiv sunt necesare măsuri care să garanteze exercitarea dreptului la 
liberă circulaţie a persoanelor în interiorul Comunităţii. 

Totodată, fenomenul imigraţionist începe să capete contur demn de atenţie în 
tabloul local, existând imigranţi care decid să vină în România pentru o perioadă mai lungă 
sau mai scurtă de timp, atraşi de statutul de ţară membră a Uniunii Europene. Imigranţii 
provin din diverse parţi ale lumii: ţările arabe şi musulmane, China, Moldova etc. Imigranţii 
moldoveni reprezintă o proporţie covârşitoare de aproximativ 57%, extinzând fenomenul 
expedierilor monetare către propriile ţări de origine. 

În Uniunea Europeană s-a optat pentru libera circulaţie a persoanelor în vederea 
eficientizării şi flexibilizării pieţei forţei de muncă, permiţând indivizilor să-şi dezvolte 
cariera şi angajatorilor să recruteze personalul de care au nevoie. Chiar dacă în cadrul 
procesului de extindere a Uniunii Europene s-au stabilit aranjamente tranzitorii cu privire la 
libera circulaţie a cetăţenilor noilor state membre, este recunoscut că la nivelul pieţei muncii 
comunitare migraţia economică are efecte benefice. În plus, consecinţele demografice şi 
sociale ale îmbătrânirii populaţiei provoacă îngrijorări cu privire la perspectivele creşterii 
economice în Uniunea Europeană şi sustenabilităţii sistemelor de pensii ale statelor membre. 
Prin urmare, lucrătorii migranţi, cu precădere cei proveniţi din noile state membre, vor 
reprezenta în continuare o modalitate de a susţine creşterea economică.  

 
Concluzii 
 
Migraţia este considerată una dintre problemele globale reprezentative ale 

începutului secolului XXI, având în vedere că din ce în ce mai mulţi oameni sunt în mişcare 
astăzi decât în orice alt punct al istoriei umane. În prezent, sunt aproximativ 192 milioane de 
oameni care locuiesc în afara ţării natale, ceea ce reprezintă aproximativ 3% din populaţia 
lumii. În medie, acest lucru înseamnă ca una din 33 persoane în lume este emigrant. 

Între 1965 şi 1990, numărul migranţilor internaţionali a crescut cu 45 milioane – o 
rată anuală de aproximativ 2,1%. Rata anuală de creştere în prezent este de aproximativ 
2,9%. 

Migraţia implică multiple perspective; s-a ajuns însă la o recunoaştere globală că 
migraţia este o componentă esenţială şi inevitabilă a vieţii economice şi sociale a fiecărui 
stat şi că ar trebui gestionată eficient,  atât în beneficiul indivizilor, cât şi în beneficiul 
societăţii. 

Una dintre cele mai mari provocări ale secolului XXI este managementul migraţiei 
internaţionale atât în beneficiul ţărilor de provenienţă, de destinaţie şi de tranzit, cât şi în 
beneficiul migranţilor. Guvernanţii, comunităţile locale, societatea civilă şi sectorul privat 
pot contribui la atingerea potenţialului pozitiv al migrării în termeni sociali, economici şi 
politici. 
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Rezumat. Oferta turistică rurală se identifică, de fapt, cu produsul turistic rural, 

care actualmente este tot mai solicitat pe piaţa turistică. Activităţile de pregătire în detaliu a 
acestor tipuri de oferte, la toate nivelurile, nu pot fi transpuse în practică decât prin 
intermediul unui management funcţional, local şi global, în condiţiile respectării principiilor 
dezvoltării durabile. 

Programele şi proiectele cercetărilor trebuie să se aşeze pe domeniile 
biotehnologiilor, economiei ecologiei şi sociologiei, în domeniul culturii; este prioritară 
conservarea bogăţiei şi diversităţii patrimoniului prin protejarea tradiţiilor şi formelor 
de expresie a legăturilor din zona consolidării identităţii culturale a populaţiei şi stimularea 
vieţii asociative. 

La nivel naţional se impune punerea în aplicare a unei politici de dezvoltare rurală 
care să fie capabilă să stimuleze eforturile întreprinse în direcţia scoaterii din izolare a 
satului românesc, a unor reglementări care să permită utilizarea lor, precum şi a unor 
instituţii care să funcţioneze în acelaşi scop şi, nu în ultimul rând, existenţa unor fonduri 
alocate în direcţia dorită. 

Rolul unui management global este acela de a uni toate iniţiativele individuale în 
vederea racordării acestora la o reţea naţională şi internaţională, de a asigura transpunerea 
acestora în standarde care să devină uşor accesibile, atât în conducere, cât şi pentru oferta 
turismului rural. 

 
 
Cuvinte-cheie: produsul turistic rural; oferta turistică rurală; dezvoltare durabilă; 

piaţa turistică europeană;  management global. 
 
Clasificare REL: 14F, 15D. 

 
 
 

Tradiţionala ospitalitate românească, trăsătură specifică ţăranului român, devine 
ofertă a turismului rural, în condiţiile canalizării acesteia pe direcţia acţiunii de pregătire a 
gospodăriei ţărăneşti pentru a ajunge la stadiul în care să fie purtătoarea ofertei comerciale.  
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Ea trebuie să permită prestarea de servicii atât pentru obţinerea veniturilor, din 
care o parte sunt reinvestite pentru dezvoltarea acesteia, cât şi pentru creşterea nivelului 
prestaţiilor oferite.  

Fiecare gospodar trebuie asistat şi ajutat să obţină atestarea gospodăriei pentru a 
deveni capabil să presteze servicii turistice, conferindu-i astfel dreptul de a fi introdus în 
banca de date şi, implicit, în reţeaua turismului rural, devenind astfel cunoscută. 

Trebuie creată structura şi tehnica managerială care să supervizeze pregătirea 
ofertei comerciale a gospodăriilor. Este necesar să fie asigurate legăturile dintre oferta 
turismului rural şi turiştii-consumatori ai programelor turismului rural. 

Activităţile de pregătire în detaliu a ofertelor de produse turistice rurale la toate 
nivelurile de pregătire a gospodăriilor şi agenţilor economici nu pot fi transpuse în practică 
decât prin intermediul unui management funcţional, atât local, cât şi global. 

Întrepătrunderea  managementului local cu cel global este prezentat detaliat prin 
componentele acestora, ca un management al turismului rural în figura 1. 

Trebuie să se aibă în vedere modul de identificare a potenţialului turismului rural, 
sub toate aspectele sale, acesta trebuind să reunească şi să îmbine armonios factorii 
naturali, materiali şi spirituali, atât din punct de vedere al gazdei, cât şi al turistului. 
Pentru armonizarea acestor resurse este necesar ca, la început, să fie testată şi identificată 
persoana care să posede un minimum de însuşiri şi cunoştinţe necesare care, implicit, va fi 
instruită, devenind factorul ce trebuie să acţioneze în vederea formării şi pregătirii 
potenţialului turismului rural local. 

Evaluarea potenţialului turismului rural se face prin prisma „agreării” zonei din 
punct de vedere al existenţei unei infrastructuri minime, al unui cadru construit integrat 
armonios în cadrul natural, al posibilităţilor identificării şi realizării unor programe de 
odihnă şi agrement, care să activeze tradiţii şi meşteşuguri ce vor constitui elemente de 
atracţie pentru turişti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Componentele de bază ale managementului turismului rural 
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Agentul local, format şi atestat, a trecut astfel la desfăşurarea activităţii şi în 
cadrul unor agenţii sau organizaţii în scopul racordării zonei la reţeaua naţională şi 
internaţională.  

Pentru facilitarea intrării în corespondenţă cu partenerii interni şi externi, la toate 
nivelurile, pe orizontală şi pe verticală, este nevoie de adoptarea unor standarde în ceea ce 
priveşte criteriile de evaluare, modul de realizare a reclamei şi publicităţi, însemnele folosite 
etc. 

Turismul rural reprezintă una dintre soluţiile de dezvoltare a întregului spaţiu 
rural. Apariţia şi amenajarea lui în cadrul sătesc oferă surse noi de venituri populaţiei, mai 
ales în condiţiile în care zona dispune de un potenţial deosebit, resurse umane de calitate, 
precum şi de infrastructura corespunzătoare. 

Succesul scontat se poate realiza printr-o dezvoltare de ansamblu a mediului rural, 
pe baza unei creşteri moderate în timp şi în beneficiul spaţiului rural, deoarece o dezvoltare 
rapidă sau dezordonată a turismului rural poate deteriora mediul înconjurător, poate duce la 
o afectare a ambientului populaţiei locale. De asemenea, populaţia locală trebuie pregătită 
social şi profesional pentru activităţile turistice, iar prin studii de piaţa fezabile, trebuie 
organizată producţia alimentară cu adaptarea la cerere, precum şi prin motivaţia turistică. 
Astfel, turismul rural poate fi înscris în ansamblul activităţilor turistice ale regiunii, precum şi 
în contextul politicii zonale integrate. 

Fiecare produs folcloric reprezintă o parte a diversităţii unui anumit model cu 
calitate de unicat. El devine colectiv pentru că el include suma elementelor exprimate de o 
întreagă comunitate. Folclorul zonelor rurale, respectiv al satului, este, de regulă, cel mai 
bine conservant, coerent şi echilibrat. El oferă şi asigură identitatea fiecărei zone 
geografice a ţării.  

Indiscutabil că, în decursul timpului, cultura orală, datinile şi folclorul au suferit 
influenţe puternice, determinate de procesul evolutiv al transformărilor socioculturale 
inevitabile. Cu toate acestea se poate afirma că satul românesc a străbătut cu succes perioade 
mai puţin faste ale istoriei, păstrând în cea mai mare măsură nealterată puritatea culturii sale 
străvechi. 

Societatea modernă, deosebit de dinamică, va promova în continuare noi valori 
culturale şi noi creatori de valori spirituale. Dar pentru ca respectivele valori să fie 
durabile, este necesar ca aceia ce le creează să dispună de competenţa şi de informaţii 
previzionale corecte şi complexe, iar cultura orală reţine ca produse perene numai ceea 
ce reprezintă necesitatea reală. 

Arhitectura rurală îşi are, la rândul său, problemele inevitabile cu care se 
confruntă. Satul, ca element important al structuri administrative, este un rezultat specific al 
evoluţiei sociale şi istorice. Aşezările rurale sunt, în egală măsură, opera diferitelor comunităţi 
şi a timpului. Ele trebuie păstrate ca moştenire culturală a umanităţii. 

În condiţiile industrializări accentuate, după cel de-al doilea război mondial, peste tot 
în lume, exodul populaţiei rurale spre oraş a luat proporţii de masă, ceea ce a pus probleme 
urgente privind conservarea habitatului rural. 

Problematica conservării se situează într-un cadru mult mai larg decât politica 
de păstrare a calităţi mediului construit. Este evident că locuitorii satelor doresc şi 
trebuie să profite de progresele vieţii moderne. Ca urmare, caracterul satelor se transformă 
de la o zi la alta, omul integrându-se în epoca sa. Apare ca rezultat un conflict între tradiţie şi 
modernitate, între conservare şi evoluţie care se manifestă diferit în funcţie de condiţiile 
fiecărui spaţiu geografic. 

În vederea soluţionării acestui conflict, trebuie avută în vedere atât integrarea 
acestor construcţii în cadrul siturilor tradiţionale, cât şi continuitatea spiritului acestora. 
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Reacţii în favoarea conservării se manifestă peste tot în lume, indiferent de 
motiv şi au stimulat o acţiune concertată la scară mondială. 

Pentru zonele în care habitatul se păstrează ca în formele tradiţionale apar 
două imperative: pe de o parte, necesitatea conservării satelor şi a naturii cu toate 
elementele care formează un ambient coerent, iar, pe de altă parte, un efort maxim pentru 
trezirea conştiinţei privind inestimabila moştenire culturală în scopul păstrării identităţii 
culturale. 

Reanimarea aşezărilor rurale, trecerea de la arhitectura tradiţională la arhitectura 
modernă fără să se stânjenească una pe cealaltă reprezintă un efort dificil care cere 
studiu, timp şi fonduri; cea mai seducătoare soluţie pentru reanimarea satelor este 
introducerea lor în cadrul marilor circuite turistice. Ideea trebuie acceptată, însă, numai după 
luarea unor măsuri corespunzătoare, deoarece grupurile de turişti nu sunt întotdeauna 
orientate spre cunoaşterea şi respectul faţă de civilizaţia rurală, turismul individual 
provocând adesea uzarea materială a monumentelor. 

În acest scop sunt necesare intervenţii începând cu elaborarea sau perfecţionarea 
cadrului juridic care să permită declararea unor sate sau părţi din sate ca situri ocrotite de 
lege, ţinând cont de toate implicaţiile ce decurg din faptul că monumentele respective sunt 
în cvasitotalitatea lor proprietate particulară, elaborarea unor programe prioritare şi de 
perspectivă, privind conservarea, restaurarea subansamblurilor şi monumentelor de 
arhitectură rurală, includerea lor în trasee turistice internaţionale, crearea unor asociaţii 
locale care să participe la conservarea monumentelor şi să vegheze asupra modului de 
exploatare a lor, publicarea de monografii pentru a contribui în spiritul înţelegerii 
valorilor, implicarea reprezentaţilor administraţiei regionale şi locale şi, nu în ultimul rând, 
sprijinul populaţiei în realizarea unor proiecte de case şi construcţii, prin folosirea 
documentaţiilor privind specificul local, păstrarea arhitecturi tradiţionale etc. 

Toate aceste programe de conservare şi reanimare trebuie concepute în 
dezvoltarea culturală şi în relaţie cu alte aspecte ale dezvoltării sociale şi economice. 
Tocmai de aceea este de neconceput o separare între conservarea arhitecturii tradiţionale şi 
noile construcţii fără a aborda problemele modului în care la nivelul identităţii culturale 
regionale, bine reprezentată prin arhitectură, apar trăsăturile sale specifice; numai prin 
această perspectivă conservarea tradiţiei devine o parte a programelor de dezvoltare în care 
mediul natural, economia şi cultura se dezvoltă deschizând un dialog constructiv între 
conservarea şi dezvoltarea arhitecturii vechi şi orientările noi, moderne în domeniu. 

În ceea ce priveşte diversificarea activităţilor, în zona Bran-Moeciu se tinde la 
favorizarea industriilor mici nepoluante ale producţiei de artizanat, acţionându-se asupra 
infrastructurilor şi procedurilor administrative şi fiscale pe stimularea şi sprijinirea iniţiativelor 
în domeniul turismului rural. De asemenea, se urmăreşte punerea în valoare a resurselor locale, 
exploatarea raţională a potenţialului hidroenergetic, promovarea energiilor alternative şi 
regenerabile, precum şi ameliorarea sistemelor de încălzire a locuinţelor pentru a obţine 
randamente superioare prin folosirea reziduurilor lemnoase şi a altor resurse secundare. 

Programele cercetărilor trebuie să se aşeze pe domeniile biotehnologiilor, 
economiei ecologiei şi sociologiei, în domeniul culturii; este prioritară conservarea 
bogăţiei şi diversităţii patrimoniului prin protejarea tradiţiilor şi formelor de expresie a 
legăturilor din zona consolidării identităţii culturale a populaţiei şi stimularea vieţii asociative. 

Rolul unui management global este acela de a uni toate iniţiativele individuale în 
vederea racordării acestora la o reţea naţională şi internaţională, de a asigura transpunerea 
acestora în standarde care să devină uşor accesibile, atât în conducere, cât şi pentru oferta 
turismului rural. 
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Forma organizatorică sub care se desfăşoară acest tip de management este fie o 
asociaţie profesională sau nonprofit, fie societate comercială cu rol de dispecerat, care 
poate forma reţea proprie de agenţii, filiale locale specializate în astfel de servicii. 

Din acest punct de vedere, în România, Federaţia Română pentru Dezvoltare 
Montană a elaborat un astfel de management global pentru dezvoltarea turismului rural, 
concretizat într-o concepţie proprie, prin care s-a format şi un standard în organizarea şi 
implementarea acestui tip de turism. Ea dispune de o reţea proprie, creată pe baza 
standardului elaborat, la care se raportează şi activitatea turismului rural. 

În aceeaşi direcţie se acţionează şi prin intermediul Contului Satelit al Turismului 
(CST iniţiat de Oficiul Statistic al UE (EUROSTAT), în colaborare cu OMT şi cu WTTC. 

CST reprezintă instrumentul statistic utilizat în scopul comensurării bunurilor şi 
serviciilor conform standardelor internaţionale privind conceptele, clasificările şi definirile 
care facilitează realizarea comparaţiilor viabile cu alte industrii, între ţări sau grupuri de ţări 
(Huidumac, 2002). Acesta realizează legătura dintre informaţiile nemonetare despre turism 
(motivaţia călătoriei, număr sosiri, durata sejurului etc.) şi cele financiare (consumul 
vizitatorilor, valoarea producţiei turistice etc.), constând într-un set de fluxuri economice 
(monetare) urmărite de la unităţile de consum turistic până la cele de producţie care se ocupă 
cu producerea sau importarea bunurilor şi serviciilor cumpărate de turism. 

Informaţiile cuprinse în CST vizează (Iordache, 2004):  
- componente macroeconomice, pentru a descrie mărimea şi importanţa 

economică a turismului în concordanţă cu componentele similare ale economiei 
ca întreg şi pentru alte activităţi de producţie şi zone funcţionale de interes; 

- date detaliate despre consumul turistic şi cum este acesta asigurat de oferta 
indigenă şi de importuri; 

- conturi de producţie detaliate asupra industriilor turistice care include date 
despre ocuparea locurilor de muncă, multiplicarea investiţiilor etc. 

Implementarea CTS  presupune parcurgerea următoarelor etape: 
• asigurarea sau crearea instrumentelor de bază; 
• facilitarea sau crearea condiţiilor de bază; 
• definirea priorităţilor proiectului; 
• definirea priorităţilor; 
• monitorizarea dezvoltării; 
• sintetizarea şi compararea rezultatelor obţinute. 
Acest proces de implementare a CTS reprezintă prima treaptă în crearea sistemului 

integrat de informaţii privind cererea şi oferta turistică, deci, implicit, a turismului rural, 
importanţa acestuia constând tocmai în prioritatea  îmbunătăţirii statisticilor ca o necesitate 
abordată de administraţiile naţionale de turism şi oficiile de statistică din ţară şi străinătate. 

La nivel naţional se impune punerea în aplicare a unei politici de dezvoltare rurală 
care să fie capabilă să stimuleze eforturile întreprinse în direcţia scoaterii din izolare a 
satului românesc, a unor reglementări care să permită utilizarea ei, precum şi a unor instituţii 
care să funcţioneze în acelaşi scop şi, nu în ultimul rând, existenţa unor fonduri alocate în 
direcţia dorită. 

Pentru România, în perioada actuală, aceste preocupări s-au lărgit, acceptarea 
acestei dezvoltări reprezentând o cale responsabilă a dezvoltării pe termen mediu şi lung, în 
concordanţă cu interesul naţional şi cu cerinţele colaborării internaţionale. 
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Rezumat. Globalizarea ultimelor două decenii a făcut cunoscută lumii puterea 

economică şi valenţele transformatoare ale corporaţiilor trans sau multinaţionale, rolul 
decisiv în evoluţia economiilor naţionale ale investiţiilor străine directe, fluxurilor 
delocalizate de capital şi migraţiei forţei de muncă. Materialul îşi propune să surprindă 
câteva aspecte privind multinaţionalele,  efectele pro şi contra ale prezenţei lor în spaţiile 
locale, de tip naţional. Neexagerând potenţialele efecte „negative”, trebuie amintit totuşi că                         
globalizarea  „nu a redus sărăcia şi nu a stabilizat economia” niciuneia din ţările în curs 
de dezvoltare sau în tranziţie. Suplimentar, se poate demonstra cert că „fanatismul de 
piaţă”, adică doctrina promovată cu orice preţ – uneori chiar prin constrângere – de 
Fondul Monetar Internaţional în intenţia „ca pieţele să ducă în mod spontan la eficacitatea 
economică”, era viciată în profunzime, aşa cum avertiza şi Joseph Stiglitz. 

 
Cuvinte-cheie: globalizare, CTN, lideranţă globală,  ISD, strategie naţională. 
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Ultimele două decade ale activităţii lumii universitare şi academice mondiale şi-au 

făcut o datorie de onoare în a se centra pe analiza şi predicţia referitoare la fenomenul 
transformărilor globale cunoscute tuturor sub numele de globalizare. Însă tocmai datorită 
multitudinii abordărilor, uneori partinice, alteori secvenţiale, şi – de cele mai multe ori – 
doar marcate de exuberanţa dedicării scrierilor unui subiect „la modă”, în lumea intelectuală 
actuală îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai pregnant un anumit tip de blocaj de 
înţelegere care, spre nefericirea strategilor şi guvernanţilor, tinde să producă o continuă criză 
de gestiune a proiectului globalizării.  

În orice analiză cu pretenţii de cercetare ştiinţifică trebuie pornit de la o realitate 
evidentă: prin globalizare se poate înţelege, sigur, transformarea principiului ordonator al 
lumii de astăzi. Pentru înţelegerea comprehensivă a acestui adevăr suntem nevoiţi să pornim 
orice incursiune de cercetare a fenomenului având la bază modelul explicativ al lumii 
moderne, actuale. Aceasta pentru că, dacă ţinem seama de avertismentele lui Ulrich Beck 
(Beck, 2003): „globalizarea este, fără îndoială, cuvântul (cheie şi litigiu) cel mai des folosit 
şi abuzat, cel mai rar definit şi probabil cel mai neînţeles, nebulos şi spectaculos din punct 
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de vedere politic al ultimilor şi viitorilor ani”, riscăm şi noi să cădem pe panta cantonării în 
stereotipuri analitice şi/sau reflexe explicative, ceea ce ne duce inevitabil spre 
contorsionarea adevărului ştiinţific. 

Alături de caracterul profund transformator şi ordonator al lumii, despre 
globalizare se poate afirma cu certitudine demonstrată că reprezintă o faţetă actuală a 
internaţionalizării cunoaşterii, având strânse legături cu era informaţională şi cuceririle Net-
ului, este o etapă inevitabilă a postcapitalismului. Analizând transformările actuale de la 
nivel mondial, nu putem să nu observăm că fenomenul se exercită la nivel transnaţional, 
manifestându-se predilect în modificări fundamentale la nivelul economiei mondiale. Măcar 
aceste câteva elemente i-au determinat pe numeroşi analişti economici să afirme că 
globalizarea reprezintă forţa motrice care radiază elemente existenţiale inadaptate şi le 
înlocuieşte cu cerinţe, privaţiuni, dar şi satisfacţii – pentru puţini – modificând tabloul 
mondial global. Chiar dacă, prin exacerbarea efectelor fenomenului de globalizare, statele-
naţiune tind să-şi piardă treptat rolul în contextul internaţional, acest efect nu trebuie 
exagerat mai mult decât este cazul şi trebuie ţinut cont că, în anumite regiuni ale globului, 
încă există zone în care sentimentul naţionalist este extrem de prezent, fiind şi un liant în 
rândul populaţiilor băştinaşe (Sklair, 2002). 

Dacă ar trebui să mai adăugăm încă o certitudine acestei părţi de analiză, este 
suficient să amintim că, potrivit aceluiaşi (Sklair, 2002): „activităţile de afaceri globale, 
internaţionale, au alterat relaţiile tradiţionale dintre organizaţii şi statele-naţiune. Cu toate că 
majoritatea organismelor şi organizaţiilor internaţionale au la baza fondării lor valori 
tradiţionale provenite şi promovate de statele-naţiune, afacerile din ziua de azi, ca şi 
organismele ce le răspândesc pe tot mapamondul acţionează mai mult în beneficiul unei 
culturi globale, decât să se constituie în recipiente ale valorilor şi culturilor naţionale”. 

În analiza prezentă ne-am propus să abordăm tocmai fenomenele reţelelor globale 
de producţie, rolul multinaţionalelor în promovarea principiilor globalizării, migraţia 
capitalului, infuzia de capital străin şi efectele acestora la nivel local. 

„Imediat după seria colosală de mişcări naţionale de răsturnare a regimurilor 
socialiste din Europa Centrală şi de Est, factorii mondiali de decizie strategică, stimulaţi de 
recentele propuneri făcute de ONU şi alte câteva voci instituţionale, în care se cerea o 
reducere rapidă şi substanţială a sărăciei globale, au decis că trebuie să se gândească la 
această regiune care a suferit o remarcabilă transformare, în decursul a doar 15 ani: Europa 
de Est postcomunistă (se preciza într-un studiu publicat în Statele Unite). Deşi regiunea este 
unică sub mai multe aspecte, totuşi – se arăta în materialul citat – ar putea oferi câteva lecţii 
importante şi pentru alte ţări în curs de dezvoltare ale lumii. Iar un factor crucial în succesul 
unui asemenea tip de demers l-a jucat influenţa companiilor multinaţionale, al căror rol 
potenţial este adesea ignorat în strategiile de dezvoltare decise la nivelul administraţiilor 
centrale ale statelor-naţiune”, se releva în sinteza studiului apărută în publicaţia "The 
International Herald Tribune" (IHT) din 14 februarie 2007. 

De la căderea comunismului în 1989, Europa de Est a atras peste 300 de miliarde 
de dolari sub forma de investiţii străine directe (ISD). Însă multinaţionalele care au venit aici 
au făcut mai mult decât să investească bani. Au oferit tehnologie, expertiză şi acces la pieţe 
străine noi (în sensul netradiţional pentru ţara-gazdă) şi, cel mai important, au introdus 
standarde mai înalte de performanţă, etică şi practică, aspecte care s-au diseminat în întreaga 
regiune. „Acolo unde aceste corporaţii multinaţionale au venit în forţă – în special în noile 
state-membre ale UE din Europa Centrală şi zona Balticii, dar şi în ţările balcanice –, ei 
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bine, au adus cu sine beneficii nenumărate: crearea unor oportunităţi globale de angajare 
pentru cele mai strălucite minţi ale noii generaţii; recalificarea fostei forţe de muncă, adesea 
prost tratată în regimul anterior de organizare la nivel local; îmbunătăţirea condiţiilor de 
prezervare a mediului; salvarea unor fabrici şi, implicit, a unor localităţi formate în jurul 
unor centre industriale; crearea unor noi ramuri industriale; instalarea unor reţele noi de 
telecomunicaţii; stabilizarea sistemelor bancare; regenerarea unor branduri locale; 
stimularea creşterii economice prin mărirea exporturilor etc. Nu este, aşadar, o realizare rea 
pentru presupusele companii rapace şi interesate doar de profitul lor, aşa cum adesea sunt 
portretizate de cei care fac campanii antiglobalizare”, se arăta în studiul american anterior 
citat. Dar nici exagerarea meritelor nu este proprie unui material de cercetare ştiinţifică.  

În primul rând, trebuie să ne oprim puţin pentru a vedea că termeni precum 
„economie mondială”, „piaţă globală”  şi „globalizare” au devenit uzuali, uneori chiar 
demonetizaţi, îndeosebi datorită uşurinţei în utilizarea lor improprie de către pseudo-
specialişti în totul sau nimic. Fac referire nu numai la lumea economiştilor, cei care ar avea 
scuza măcar parţială că sunt tributari unei anumite şcoli de formare şi mai ales unui anumit 
timp în care au învăţat, dar contorizez mai mult greşelile celor din mediul politic, 
reprezentanţilor mass-media şi chiar a celor rămaşi fără un loc de muncă, ca urmare a 
privatizărilor de cele mai multe ori coordonate către faliment. Terminologia sus-citată îşi are 
sorgintea în cercetările economice de la începutul anilor ’70 şi disensiunile existente între 
curentele de gândire referitoare la cercetarea problematicii „bunăstării naţiunii”. Disoluţia 
unor cercetători economici, politici, dar şi sociali din majoritatea intelectualilor care vedeau 
principalele câştiguri ale „bunăstării” se reflectă în dezvoltarea în special culturală a naţiunii, 
prin creşterea nivelului de trai al populaţiei şi apariţia ideii potrivit căreia acest beneficiu s-
ar „traduce” mai complet printr-un set de interacţiuni la nivel societal cu efect imediat 
asupra conşientizării agresiunilor pe care existenţa individuală le are de suferit de pe urma 
expansiunii agresive a „sistemului mondial” centrat pe ideea supremaţiei Europei 
(Wallerstein, 1974, Frank, 1978). Analiştii economici de la acea vreme au constatat 
existenţa a numeroase „reţele” de natură sau cu impact „global”, iar pe măsură ce cercetările 
au avansat, au identificat, cu surprindere, că aceste tipologii de reţele erau prezente şi active 
de cu cel puţin 600 de ani înainte. 

Acum, după 20 de ani de la revirimentul modern al problematicii „avuţiei 
naţiunilor” şi de la identificarea sistemului modern global al finanţelor internaţionale, 
cercetările se axează, oarecum, unilateral, pe studiul specialiştilor sociologi referitor la 
istoricul şi evoluţia „întregului sistem”, precum şi impactul asupra entităţilor locale, 
naţionale şi regionale care sunt părţile constituente ale acestui „întreg”. De exemplu, 
anumite cercetări actuale compară sistemul modern actual centrat pe ideea europeană, 
funcţional de peste 500 de ani, cu reţelele intersocietale de mai mică amploare şi dimensiune 
existente în urmă cu milenii (Frank, Gills, 1993, Chase-Dunn, Hall, 1997).  

Primul obiectiv al analizei transfomărilor globale actuale este de a preciza 
contextul istoric în care a avut loc translatarea responsabilităţilor şi lideranţei la nivel global. 
O privire succintă asupra problematicii sistemelor mondiale arată că geopoliticile şi 
geoeconomiile intersocietale au fost de sute de ani în prim-planul competiţiei dintre statele-
naţiune, companiile economice, dar şi clasele sociale. Gradul de interconectivitate al 
reţelelor economice, politice, militare şi culturale era relativ ridicat încă de la sfârşitul 
secolului XIV şi începutul secolului XV. Primele „corporaţii transnaţionale” le-au 
reprezentat companiile navale de transport responsabile cu comerţul cu Lumea Nouă sau din 
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Asia. Acestea sunt „responsabile” de apariţia relaţiilor de producţie şi schimbul comercial la 
nivel mondial. 

Ascensiunea, ca şi decăderea puterilor centrale hegemonice, care continuă astăzi cu 
relativele nuanţe de declin ale sistemului hegemonic american instaurat odată cu deciziile de 
la Bretton Woods, are similitudini evidente cu ascensiunea şi căderea hegemoniei olandeze 
(Modelski, Thompson, 1996).  

Pornind de la aceste prime consideraţii, putem constata că fenomenul globalizării 
este cu impact pe termen lung la nivelul influenţelor pe care le exercită asupra schimbărilor 
politice şi economice la nivel mondial. Schimbările tehnologice de ultimă oră, ca şi 
expansiunea schimburilor economice şi a celor comerciale sunt doar constituenţi ai 
schimbărilor pe termen lung generate de globalizare.  

Comerţul, dacă ar fi să folosim ca bază teoretică de referinţă cartea lui Held D., 
McGrew A. ş.a. – „Transformări globale. Politică, economie şi cultură”, este acea activitate 
economică ce realizează o legătură între pieţele aflate la mari distanţe, astfel încât sunt 
eliminate elementele sezoniere de apartenenţă naţională, totul fiind la dispoziţia pieţei pe 
întreaga durată a anului. Tot el, comerţul, este cel care a revoluţionat perspectivele tuturor 
ramurilor industriale, asigurând liberul acces la orice resursă naturală sau materie primă a 
oricărui investitor în domeniu, chiar dacă locaţia investiţiei nu este una care să posede 
propriile rezerve din respectivele materii prime sau resurse incumbate de procesul de 
producţie. Practic, doar industria construcţiilor mai ţine de elementul „local”, folosind încă 
mâna de muncă ieftină locată în regiunea investiţiei, materiale produse local sau urmând să 
satisfacă necesităţi locale, restul şi – îndeosebi – capitalul fix venind din locuri disociate, de 
cele mai multe ori neidentificabile (sub forma fondurilor de investiţii).  

Astăzi, în condiţiile globalizării, impactul acesteia asupra comerţului implică mai 
mult decât simpla analiză a modificărilor aduse schimbului comercial între state, fiind 
necesară studierea evoluţiei pieţelor mondiale pentru bunurile şi serviciile tranzacţionate. 
Globalizarea comerţului implică existenţa mai multor  paliere semnificative de comerţ 
interregional, astfel încât pieţele mărfurilor tranzacţionabile funcţionează mai mult ca pieţe 
globale decât intraregionale. Deci, o piaţă globală presupune existenţa unor niveluri 
semnificative de schimburi regularizate la scară interregională, adică fără prezenţa vreunei 
oprelişti de tip barieră, secvenţializări prin măsuri protecţioniste, preţuri prohibitive de 
transport către o zonă sau alta etc. Se naşte astfel o concurenţă transfrontalieră prin care 
producătorii dintr-o regiune pot ocupa pieţe tradiţional aprovizionate de producătorii 
autohtoni. Creşterea nivelului acestui tip specific de concurenţă transformă o piaţă 
interregională într-una cu caracteristici globale. Criteriul unic de reuşită fiind calitatea 
produselor sau serviciilor oferite. Practic, cererea şi oferta care acţionau, iniţial, doar la nivel 
local, au avansat treptat către nivelul regional şi, mai apoi, global. Pentru ca noţiunile să nu 
pară oarecum abstracte, spre exemplificare oferim marile concentrări în care sunt 
tranzacţionate bunuri de larg consum sau mărfuri de bază – bursele specializate din Londra, 
Amsterdam sau New York.  Pe lângă rolul vital în tranzacţionare, aceste burse specializate 
au şi rolul important în diseminarea informaţiilor privind o anumită piaţă globală. 

Datorită amplorii dezvoltării sale, comerţul a constituit întotdeauna şi un mijloc 
facil de evaluare a puterii statelor-naţiune, îndeosebi pentru faptul că, odată ce un stat se 
arăta deschis către comerţ, analiştii vedeau în acest demers nu puterea internă de cumpărare 
a respectivului, ci, mai ales, capacitatea ţării de a face piaţa sa internă ajustabilă la preţurile 
specifice practicate la nivel mondial, corectarea permisă fiind doar aceea prin aplicarea ratei 
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de schimb valutar. Astfel, bunurile tranzacţionabile vor avea pretutindeni preţuri care 
reflectă cheltuielile de producere la nivel mondial, mai degrabă decât corespondentele 
„locale” ale acestui preţ. Realitatea deschiderii unei pieţe interne, pornind numai de la acest 
unic considerent, arată volatilitatea socială crescândă a unui stat-naţiune la presiunile 
mondiale ale comerţului global. 

Infrastructura noului comerţ global a fost edificată odată cu ieftinirea semnificativă 
a tarifelor de transport, extinderea reţelelor acestuia şi explozia sistemului ieftin de 
comunicaţii media. În acelaşi interval temporal am asistat şi la „instituţionalizarea” 
liberalizării comerţului global.  

Dacă, în abordarea clasică, evoluţia scindării şi specializării economice a naţiunilor 
era identificată cu distribuţia factorilor de producţie abundenţi sau săraci, în sensul clasic al 
lor (pământ, forţe de producţie şi capital), perioada contemporană, prin explozia de mijloace 
ieftine de comunicare, dar şi prin „acumulărilor localizate de capital”, impun şi o analiză 
atentă a modului de evoluţie a globalizării financiare contemporane, cunoscut fiind că „Era 
Cunoaşterii” a adus cu sine şi preponderenţa capitalurilor în cuantumul produselor finale 
oferite schimbului comercial. Intensitatea şi expansiunea fluxurilor financiare între diferite 
state, deci schimburi globale, transfrontaliere, au ajuns la un asemenea nivel de dezvoltare 
încât, practic, niciun stat al lumii nu a rămas în afara sistemului. Dacă în sistemul gândit la 
Bretton Woods se prevedeau măsuri specifice, care vizau controlul schimburilor de capital şi 
reglementau modul şi cazurile în care transferurile erau permise, odată cu intrarea omenirii 
în „epoca Internet”, nuanţele de localizare şi control al fluxurilor de capital s-au disociat 
până la disoluţie. Practic, evoluţia mediului bursier, chiar localizat prin sediu, a facilitat 
transferul instantaneu al unor sume mari de bani dintr-un colţ al globului în altul.  
Liberalizarea şi dereglementarea financiară au contribuit substanţial la creşterea numărului 
de pattern-uri de angrenare financiară. Suplimentar, prin măsurile decise de OMC privind 
deschiderea serviciilor financiare, este de aşteptat ca fenomenele să se amplifice.  

Vorbind despre „hegemonia pieţelor”, cunoscutul laureat al premiului Nobel 
pentru economie Joseph Stiglitz afirma în eseul său  A face globalizarea funcţională 
(Making Globalization Work, în engleză) că nu este de acord cu „validitatea enunţurilor 
generale referitoare la eficacitatea pieţei şi anumite convingeri fundamentale despre 
globalizare” şi susţinea contrariul postulatului conform căruia economia funcţională de piaţă 
generează obligatoriu şi bunăstarea oamenilor. Practic, eseul revenea asupra unor mai vechi 
teme contradictorii enunţate de Stiglitz în cartea sa „ Globalizarea. Speranţe şi deziluzii” . 
Acolo, autorul susţinea că, deşi Occidentul a declarat ţărilor în curs de dezvoltare că „noul 
sistem economic le va aduce o opulenţă fără precedent”, realitatea globalizării a demonstrat 
exact contrariul, şi le-a impus „o sărăcie fără precedent”. Astfel, globalizarea „nu a redus 
sărăcia şi nu a stabilizat economia” niciuneia din ţările în curs de dezvoltare sau aflate în 
tranziţie, demonstrând că „fanatismul de piaţă”, adică doctrina promovată cu orice preţ, 
uneori chiar prin constrângere, de Fondul Monetar Internaţional care „vrea ca pieţele să ducă 
în mod spontan la eficacitatea economică”, era viciată în profunzime, opina reputatul analist 
economic. 

Puterea în creştere continuă a capitalurilor şi agenţilor economici privaţi conduce 
la o reducere corespunzătoare a autorităţii şi suveranităţii puterii publice, indiferent de 
„localizarea” acestora pe mapamond. Atotputernice, pieţele sunt cele care iau decizii, impun 
preţuri, sacrifică interese locale, naţionale şi, uneori, regionale, în detrimentul supremului 
rege „banul”. Există, desigur, o tiranie a pieţei resimţită de toţi dintre noi, dar la problemele 
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globale cu care se confruntă omenirea nu au decât răspunsuri „locale” din partea 
autorităţilor, şi acestea marcate de secvenţialitate şi lipsă de coordonare. Formarea unei pieţe 
financiare globale, îndeosebi ca urmare a liberalizării şi dereglementărilor din intervalul 
1980-2000, se dovedeşte cel mai important element de judecare a evoluţiei globale actuale. 
Există două tendinţe importante de evoluţie în mediul economiei globalizate: dilatarea fără 
precedent a suprastructurii financiare în raport cu economia reală sau, mai bine zis, cu ceea 
ce încă identificăm ca fiind aceasta, şi privatizarea accentuată a aceleiaşi suprastructuri, 
adică concentrarea controlului asupra ei într-un număr din ce în ce mai mic de mâini. A doua 
tendinţă este marcată prin reducerea inevitabilă, dar treptată, a puterii intervenţioniste a 
statului-naţiune în domeniul financiar. 

Astfel, puterea reală şi efectivă trece într-o manieră decisivă către pieţele globale, 
aşa-numitul shift de la Gemeinschaft către Gessellschaft. Într-o economie din ce în ce mai 
dematerializată se naşte o nouă societate financiară, dematerializată, capabilă să producă 
bunuri imateriale (cunoştinţe, soft, comunicare instantanee etc.), dar şi monedă sau 
echivalente ale acesteia (banul electronic). Totul a fost rezultatul liberalizării treptate a 
pieţelor de capital. Suplimentar, transformarea economiilor statelor-naţiune se supune rigorii 
modelatoare a suplimentului de capital investiţional, din care doar o mică parte îşi are 
originea în teritoriul considerat „local” sau naţional. De fapt, care este rolul real al acestor 
„infuzii de capital” de sorginte externă, mult mai cunoscute sub denumirea de investiţii 
străine directe (ISD)? 

În  mod evident, trebuie făcute câteva consideraţii de ordin general: 
1. În lumea contemporană, nicio ţară, oricât de mare sau de bogată ar fi, indiferent 

de potenţialul economic şi de nivelul său de dezvoltare, nu se poate izola de piaţă mondială, 
progresul economic şi sociouman contemporan fiind indiscutabil legat de relaţiile 
economice internaţionale, de economia mondială. O asemenea situaţie este determinată de 
implicaţiile revoluţiei ştiinţifico-tehnice contemporane, de inegala repartizare a resurselor pe 
planetă, de diferenţele de costuri pe care le presupune acelaşi produs în diferite economii şi 
de faptul că agenţii economici din fiecare ţară dispun de avantaje competitive în anumite 
activităţi, avantaje care îi impun pe piaţa mondială şi de care pot beneficia în mod reciproc 
participanţii la tranzacţiile economice internaţionale. 

2. Omenirea actuală se confruntă în prezent cu o serie de probleme globale, 
cauzele acestora fiind diferite. Astfel, unele sunt pur economice, altele sunt ecologice sau 
social-umane. Tocmai pentru că sunt globale, ele nu pot fi rezolvate decât prin abordări şi 
soluţii globale, chiar dacă în adoptarea sau aplicarea deciziilor vizând soluţiile strategice, 
participarea statelor este comună, dar inegală. Evident este şi faptul  că responsabilităţile, 
deşi sunt comune şi solidare, apar în ultimă instanţă inegale, cel puţin prin prisma 
componenţei economico-financiare. 

3. Asistăm la intensificarea şi diversificarea relaţiilor economico-financiare 
internaţionale, în principal sub incidenţa sporirii forţei şi rolului CTN (Companiilor Trans – 
sau Multi – Naţionale), care devin principalii subiecţi ai relaţiilor economice mondiale. De 
la CTN şi spre  structurile proprii ale CTN se derulează cea mai mare parte a fluxurilor 
mondiale. Evident că acestea îşi desfăşoară de fiecare dată activitatea în diferite state. 
Statisticile surprind tranzacţiile internaţionale ca fiind derulate sub „egida” unui stat sau 
altul, dar subiecţii „de facto” ai acestor tranzacţii sunt în principal CTN. Ponderea lor în 
ansamblul fluxurilor comerciale şi financiar-monetare, în activităţile de producţie şi de 
cercetare ştiinţifică, în deţinerea patrimoniului şi a veniturilor mondiale este covârşitoare. 
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4. Interdependenţele economice dintre statele lumii se accentuează atât ca urmare a 
măririi volumului de tranzacţii reciproce, dar mai ales a diversificării conţinutului şi 
formelor fluxurilor economice internaţionale; ele se dezvoltă atât în lărgime, cât şi în 
adâncime, paralel cu diversificarea fără precedent a formelor sub care se derulează. În acest 
context, se accentuează rolul şi semnificaţia fluxurilor internaţionale de capital – în care 
locul central îl ocupă investiţiile străine. Aproximativ 87-93% din ISD se efectuează între 
ţările dezvoltate din punct de vedere economic, prin fluxuri încrucişate, asigurate de 
mecanismele CTN care se orientează în exterior, spre activităţile în care şi din care obţin 
avantaje competitive durabile; cea mai mare parte a ISD se orientează spre sectorul 
serviciilor în sens larg, care devine o componentă de cea mai înaltă eficienţă economică şi 
condiţionează nivelul rentabilităţii din sectoarele economice „clasice”. La sfârşitul 
deceniului trecut, 69% din ISD efectuate de firmele provenite din UE se orientau spre 
sectorul de servicii, iar pe ansamblul mondial fluxul spre acest sector reprezintă 56% din 
total. 

În analizele economice contemporane, atenţia principală se concentrează, în 
principal, asupra investiţiilor străine directe (ISD). Aceasta, pentru că ele reprezintă 
componenta cea mai importantă a fluxurilor investiţionale internaţionale. Astfel, dacă în 
1980 ISD reprezentau 5-5,3% din produsul mondial brut,  în 1997  ele au ajuns să reprezinte 
11,8% din acesta, iar în 2005 atingeau peste 14%. 

Totodată, ISD creează cele mai ample efecte asupra emitentului şi economiei 
receptoare. Tocmai de aceea, ele reprezintă fluxul mondial cel mai dinamic, sporind mai 
accentuat decât produsul mondial brut şi comerţul internaţional. Apare o preocupare sporită 
pe plan mondial spre instituţionalizarea ISD, creându-se la acest nivel numeroase organisme 
internaţionale pentru urmărirea, dar mai ales pentru liberalizarea şi garantarea acestui gen de 
investiţii. Ele sunt, în principal, rodul iniţiativelor şi intereselor statelor dezvoltate care, 
printre altele, doresc să reducă riscurile care planează asupra ISD. 

Cele expuse mai sus nu epuizează numeroasele faţete vizând problematica 
teoretică a investiţiilor internaţionale şi a formelor acestora. De altfel, ne-am propus să 
abordăm această nouă problemă doar în măsura în care am simţit nevoia unei clarificări 
complementare.  

Considerăm că nu sunt exagerate acele aprecieri care consideră că politica faţă de 
investiţiile străine, dacă devansează mersul reformei economice, riscă să devină inoperantă, 
oricât de stimulativă şi de bine elaborată este aceasta; dar şi lipsa unei strategii interne faţă 
de ISD este la fel de dăunătoare; dincolo de un anumit prag, reforma economică nu mai 
poate avansa, dacă nu se bucură şi de o susţinere efectivă din partea investiţiilor străine. În 
ultimă instanţă, reforma economică trebuie să se finalizeze în creşterea eficienţei în procesul 
de utilizare a factorilor de producţie – pe fondul restructurării şi modernizării şi, implicit, 
ameliorarea nivelului de trai. Or, aceste obiective sunt greu de atins şi fără o infuzie 
importanta de investiţii străine. Aici intervine dualitatea efectului de atragere a investiţiilor 
străine, şi anume acea latură care ne arată că decizia de investire a CTN intervine atunci şi 
acolo unde firma îşi poate maximiza profiturile pe seama exploatării resurselor, forţei de 
muncă şi chiar a capitalurilor autohtone din ţara-gazdă. 

În consecinţă, apare necesară elaborarea unor principii care să fundamenteze 
corelaţia dintre politica faţă de investiţiile străine şi mersul procesului de reformă în orice 
economie în curs de dezvoltare sau aflată în tranziţie, deci şi în România, respectiv 
materializarea în strategia naţională de dezvoltare economică şi socială. Practic, vorbim 
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despre coordonarea unui set de reacţii „locale” la provocările şi oportunităţile aduse cu sine 
de globalizare. Nu trebuie uitat însă avertismentul enunţat de Joseph Stiglitz potrivit căruia 
CTN lansează informaţii asimetrice, imperfecte şi doar în propriul folos. „Când unii ştiu 
ceea ce alţii ignoră”, abuzurile intereselor particulare, finanţatorilor externi şi 
multinaţionalelor cresc. „Cetăţenii ţărilor industrializate avansate, împreună cu cetăţenii 
noilor membre ale Uniunii Europene au un interes comun: trebuie să controleze bunul mers 
al globalizării”, completa laureatul premiului Nobel pentru economie. 

Deci, revenind, organizarea legislativă şi instituţională a procesului de reformă şi 
de privatizare în România trebuie să conducă atât la activizarea resurselor existente şi 
neutilizate sau folosite ineficient, cât şi la mobilizarea şi investirea liberă a fondurilor 
populaţiei. În paralel, dar şi cu aport economic complementar cu acestea, ar fi posibilitatea 
efectivă ca investiţiile străine să poată fi realizate atât sub forma societăţilor comerciale, cât 
şi într-o multitudine de alte forme ale investiţiilor de portofoliu (fonduri mutuale, fonduri de 
plasament, negocierea acţiunilor, obligaţiunilor şi a altor hârtii de valoare ş.a.). 

Coerenţa şi reuşita politicii de atragere a capitalului străin în România depind de  
măsura în care această linie decizională este organic legată de mersul procesului de reformă, 
devine şi este menţinută activă şi ajustabilă, dirijată în conformitate cu nevoile şi interesele 
de perspectivă ale ţării. Asigurarea acestei legături organice este posibilă prin reflectarea 
obiectivelor programului guvernamental de reformă în obiectivele politicii de atragere a 
capitalului străin. 

Deci, problema de fond este de a găsi modalităţile cele mai adecvate de atragere a 
ISD, de a liberaliza procesul respectiv şi a promova o politică activă, de perspectivă şi 
diferenţiată zonal şi pe domenii, corelaţia cu strategia de reformă şi de dezvoltare 
economico-socială pe termen mediu. Riscul aparţine, în egală măsură, şi donatorului 
(investitor extern, de cele mai multe ori din categoria CTN), dar şi receptorului (ţara străină 
în care se investeşte), prin efectul de consum al resurselor interne şi exploatarea forţei de 
muncă autohtone, fără garanţii de protecţie socială, cu excepţia celor prevăzute în 
contractele de privatizare. O ultimă problemă avută în vedere este aceea a aportului 
tehnologic odată cu implementarea unei CTN într-o ţară-receptoare. Se cunoaşte faptul că 
peste 50 % din totalul mondial al proprietăţilor intelectuale sunt în posesia marilor corporaţii 
trans şi multinaţionale. Se ridică legitima întrebare dacă există o diferenţă semnificativă între 
beneficiile aduse de simplele ISD şi cele determinate de investiţiile cu aport masiv de 
tehnologie şi/sau tehnologie înaltă. Este evident şi demonstrat economic că cea de-a doua 
categorie este „lozul câştigător” pentru orice economie-receptoare. 

Guvernele din ţările receptoare de tehnologie, prin intermediul ISD, pot promova 
mai multe tipuri de politici economice relativ la prezenţa CTN în economia internă. Cazul-
limită este cel în care guvernul din ţara receptoare nu promovează niciun fel de politică 
specială pentru atragerea de tehnologie avansată prin ISD. Apreciem că o asemenea 
caracteristică a definit şi politica promovată de autorităţile din România faţă de ISD în 
deceniul 1991-2000. În această perioadă s-a impus tendinţa de liberalizare treptată a ISD 
(ceea ce s-a încadrat într-o evoluţie mai generală în zona geografică şi chiar pe plan 
mondial), fără a acţiona în mod specific, prin pârghii economico-financiare, pentru ca prin 
fluxul tehnologic deţinut sau controlat de emitent prin ISD să devină un factor de creştere 
economică şi de sporire de ansamblu a eficienţei economice. Prin reglementările adoptate în 
domeniu în intervalul 1991-2000 a fost promovată „lipsa de atitudine a oficialităţilor” faţă 
de componenta tehnologică a ISD. De obicei, s-a urmărit atragerea în sine a ISD prin 
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acordarea anumitor facilităţi, care nu au fost condiţionate de nivelul tehnologic al ISD, şi 
difuzarea sub diferite forme a tehnologiei moderne în economia receptoare. Chiar dacă 
uneori a fost afirmat acest lucru, el nu a fost prevăzut expres în documentele normative sau 
contractele convenite între părţi. Ca regulă, a fost lăsată la latitudinea emitentului de ISD 
problema nivelului tehnologiei şi aspectele de difuzare a acesteia în mediul românesc. Fără 
îndoială, un oarecare impact s-a produs asupra economiei româneşti, dar acesta nu a fost 
direcţionat în mod conştient. O asemenea situaţie a fost determinată nu de lipsa puterii şi 
capacităţii de negociere a autorităţilor române cu emitenţii de ISD, ci are mai multe 
explicaţii: 

• România nu a dispus de o strategie coerentă pe termen mediu privind politica 
economică structurală care să fie urmărită de autorităţi, cu ţinte precis fixate, dar adaptabile 
la situaţiile nou apărute. În asemenea condiţii, nici ISD-urilor, nici componentei lor 
tehnologice nu li s-au fixat ţinte precise; 

• S-a considerat că, în mod automat şi imperativ, orice ISD va fi promotoare a 
unor inovaţii – tehnice, manageriale, organizaţionale, de marketing – apte să genereze 
avantaje competitive şi să contribuie la modernizarea şi eficientizarea diverselor activităţi. În 
fapt, un număr semnificativ de ISD au fost aşa reduse ca dimensiune încât nu erau capabile 
de aport tehnologic; alte ISD au provenit din economii care, în sine, nu deţineau un avantaj 
competitiv în domeniu în ţările de origine şi nici faţă de România; alteori s-a considerat că 
economia este în stadiul de dezvoltare extensivă şi orice investiţie este în sine promotoare de 
creştere şi avantaje economice competitive; 

• Atitudinea – sau mai bine spus lipsa de atitudine – a autorităţilor româneşti faţă 
de componenta tehnologică a ISD se pare că şi-a avut izvorul şi într-o anumită reminiscenţă 
mentală, strălucit sintetizată de Porter M. în „The Competitive Advantage of Nations” , după 
care economia Romaniei (ca şi a altor state în tranziţie) se află în acel stadiu incipient de 
dezvoltare în care avantajul competitiv îşi are sursa în dotarea cu factori de producţie 
moşteniţi, în special factori primari, pentru care se pune doar problema atragerii lor în 
circuitul economic prin investiţii masive generatoare de nou spaţiu economic, în care să-şi 
exercite acţiunea un volum sporit de capital tehnic; 

• România a solicitat, în special în contractele de vânzare către investitorii străini 
încheiate cu ocazia privatizării, ca regulă, menţinerea locurilor de muncă pentru o anumită 
perioadă de timp şi efectuarea unui anumit volum de investiţii. Acestea au fost completate, 
în unele situaţii, cu menţinerea obiectului de activitate al firmei, lăsând la latitudinea 
investitorului problema nivelului şi structurii componentei tehnologice a investiţiei. 

Trebuie remarcat că majoritatea ISD promovate în România (ca şi în celelalte ţări 
din zonă) „vizează piaţa, captarea cererii considerabile din aceasta zonă, respectiv România, 
în care populaţia a fost privată timp de mai multe decenii chiar de bunuri de consum 
esenţiale, pentru a nu mai vorbi de cele sofisticate….”(Porter). Dar chiar şi acest tip de ISD 
care vizează piaţa realizează un transfer de tehnologie generatoare de avantaje competitive. 
Valorificarea potenţialului de a crea valoarea adăugată de care dispun elementele capitalului 
clasic şi al tehnologiei ca neofactor depinde, în măsură decisivă, de practicile manageriale şi 
organizaţionale  prin care aceşti factori de producţie sunt utilizaţi. 
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Rezumat. Scopul acestei lucrări este acela de a evidenţia importanţa inovării 
pentru România – o ţară care îşi propune să ajungă la nivelul celorlalte ţări membre ale 
Uniunii Europene. Prin intermediul câtorva comparaţii cu alte ţări europene rezultă că 
România se situează pe ultimele locuri în domeniul inovării, conform diverselor sisteme de 
benchmarking. Privită în contextul procesului de integrare, inovarea este oportunitatea pe 
care România nu o poate rata, pentru că aceasta reprezintă singura cale de a reduce 
decalajele între aceasta şi restul statelor membre ale Uniunii Europene. 
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Uniunea Europeană este una dintre cele mai competitive economii – dacă nu chiar cea 
mai competitivă economie conform unor autori. De aceea, pentru a-şi menţine această poziţie, 
trebuie să joace dur în competiţia mondială. Uniunea Europeană se distinge prin eforturile sale 
de a coordona o reţea şi nu un sistem ierarhic. Într-o reţea, nu toate huburile sunt la fel de 
puternice, însă sunt potenţial la fel de puternice. Astfel, ţine de responsabilitatea fiecărei ţări de 
a crea căi pentru a deveni la fel de puternice ca şi celelalte huburi ale reţelei. De asemenea, 
responsabilitatea reţelei este aceea de a asigura intrările şi ieşirile spre şi dinspre hubul mai 
puţin puternic al reţelei. Aceasta este doar o metaforă menită să explice cum funcţionează 
relaţiile dintre ţările membre ale Uniunii Europene. 

În ciuda diferenţelor mari de dezvoltare dintre România şi celelalte ţări membre ale 
Uniunii Europene, acestea pot fi reduse relativ rapid dacă se iau în calcul anumite elemente. 
Mediul, noile descoperiri şi oportunităţile existente sunt toate de partea României pentru a 
îndeplini această sarcină. Creativitatea şi inovarea sunt numai câteva dintre soluţiile care pot da 
roade în cazul României. Arderea unor etape de dezvoltare este singura cale de a ajunge din 
urmă celelalte ţări într-o perioadă mai scurtă, iar inovarea şi creativitatea pot aduce o 
contribuţie imensă. Însă nu trebuie înţeleasă greşit această ardere de etape drept cale de 
ajungere din urmă: metodele şi acţiunile menite să implementeze o formă fără fond nu se vor 
dovedi utile. De aceea, trebuie creată substanţă: „Trăim într-o nouă economie. Esenţa acestei 
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noi economii reprezintă o schimbare profundă şi fundamentală de la efortul fizic la cunoaştere 
şi inteligenţă ca surse primare de valoare, productivitate şi creştere economică (Florida, 2004: 
www.creativeclass.org). 

Prin inovare se pot schimba imaginea şi realitatea economiei depăşite, în încercarea de 
a accelera ritmul dezvoltării. Cu toate acestea, inovarea nu va fi posibilă fără suportul financiar 
necesar pentru a o face să funcţioneze în folosul unei economii. România şi Uniunea Europeană 
trebuie să facă faţă, în general vorbind, unei aceleiaşi provocări, şi anume de a creşte rata 
ocupării şi productivitatea muncii pentru a întări competitivitatea şi pentru a răspunde uneia 
dintre cele mai mari schimbări structurale care vizează Europa, globalizarea (Almunia, 2006). 
Aşadar, globalizarea este văzută ca fiind o oportunitate, o provocare, şi nu o ameninţare.  

De asemenea, în calitate de membru al Uniunii Europene, România trebuie să 
răspundă în maniera unitară a Uniunii Europene la Strategia Lisabona în ceea ce priveşte 
creşterea şi ocuparea. Accentul nu va mai fi pus pe menţinerea unor costuri scăzute, ci pe 
specializare, şi pe domenii ce necesită competenţe de vârf şi inovare în general. Acestea 
datorita faptului că România trebuie să ţină piept unei duble competiţii. Pe de-o parte, România 
trebuie să facă faţă ameninţării ţărilor unde costurile sunt scăzute, ţări ce pot prelua de la 
România o parte din cota de piaţă a industriilor cu valoare adăugată scăzută. De exemplu, 
deschiderea globală a pieţelor de comerţ cu produse textile  din anul 2005 a generat diminuarea 
exporturilor României în această industrie. Pe de altă parte, crearea unei eficienţe a costurilor şi 
schimbarea structurii producţiei sunt aspecte esenţiale pentru România, în special în sectoare 
ineficiente mari consumatoare de energie. 

O altă oportunitate de care poate beneficia România o reprezintă marea piaţă unică pe 
care o poate exploata în afaceri, de aproximativ jumătate de miliard de locuitori, corelată cu 
fondurile provenite de la Uniunea Europeană. Dacă este utilizat adecvat, acest context poate 
transforma România într-o economie mai competitivă, care se poate bucura de resursele şi 
poziţia strategice. Este natural, din moment ce extinderea pieţei interne joacă rolul de 
catalizator pentru creşterea economică, prin crearea de oportunităţi de afaceri şi de investiţii 
tuturor companiilor europene, inclusiv celor româneşti. Extinderea este, aşadar, o situaţie win-
win ideală, dacă se depun toate eforturile necesare pentru realizarea obiectivelor europene 
comune.  

O integrare de succes în Uniunea Europeană presupune atât existenţa într-o măsură 
suficientă a capitalului uman, cât şi a capitalului fizic. Priorităţile de investiţie trebuie stabilite 
cu atenţie, deoarece este nevoie de o dezvoltare continuă. Proiectele întocmite trebuie să îşi 
demonstreze calitatea pentru finanţarea pentru care aplică. Peste şase milioane de euro vor fi 
puşi la dispoziţie de Uniunea Europeană în primii doi ani de la aderarea României la Uniunea 
Europeană prin programe de fonduri structurale. O utilizare corectă şi adecvată a acestor 
fonduri poate relansa economia într-o creştere reală şi observabilă. Pentru a atinge aceste 
scopuri trebuie să se implementeze Strategia Lisabona. Neajunsurile pieţei de bunuri şi servicii, 
ale pieţei muncii şi ale pieţei de capital; capitalul uman, fizic şi cel al cunoaşterii; 
productivitatea şi ocuparea scăzute; procesul de îmbătrânire a populaţiei; toate acestea 
reprezintă ameninţări la adresa României, nu atât din punct de vedere social sau economic, ci 
considerate ca având impact asupra ţării ca ansamblu.  
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Punctul de plecare pentru aceste schimbări majore îl reprezintă creşterea investiţiilor 
în cercetare-dezvoltare şi educaţie, pentru sporirea capacităţii de inovare a României. De 
asemenea, la nivelul Uniunii Europene trebuie să se demareze reducerea sau înlăturarea 
birocraţiei, eliminarea obstacolelor în calea mobilităţii forţei de muncă, dezvoltarea unor 
reglementări mai eficace pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri european. Schimbările 
structurale, deşi generalizate şi urmând linii comune în Europa, trebuie adaptate nevoilor 
specifice fiecărei ţări în parte. Pentru România, una din modalităţile principale de a spori 
valoarea adăugată a outputurilor sale este prin cunoaştere, care poate lua forma cercetării-
dezvoltării, unei educaţii mai bune, unor reglementări mai simple sau unor reforme privind 
piaţa muncii, menite să creeze noi locuri de muncă şi să sporească ritmul de creştere a 
productivităţii.  

Strategia Lisabona, care este urmărită îndeaproape în Europa, este valabilă şi pentru 
România. Strategia revizuită a Uniunii Europene pentru creştere şi ocupare are un potenţial de a 
crea milioane de noi locuri de muncă şi de a impulsiona economia spre o creştere semnificativă 
pe termen lung. 

Sporirea competitivităţii şi culegerea avantajelor integrării în Uniunea Europeană sunt 
de o importanţă maximă pentru succesul economic viitor al Uniunii Europene şi pentru 
declanşarea unei creşteri potenţiale în România. Însă această cale este lungă şi dificilă şi 
necesită angajament pentru programele pe termen lung de eforturi susţinute şi reforme.  

Întrucât inovarea este văzută ca un răspuns pentru creştere şi crearea competitivităţii, 
s-a încercat stabilirea unor sisteme pentru a o măsura. Se folosesc mai mulţi indicatori în acest 
sens, dar în această lucrare ne vom referi în special la European Innovation Scoreboard şi la 
Global Innovation Scoreboard.  

Primul indicator va vorbi de la sine despre slabele performanţe ale sistemului 
românesc de inovare şi despre evoluţia sa de-a lungul ultimilor ani. Folosirea acestui indicator 
poate fi un mod de a previziona performanţa economică viitoare a României şi de a sublinia 
principalele obstacole în calea dezvoltării sale. De asemenea, poate servi drept instrument de 
benckmarking, pentru a compara evoluţia României cu evoluţia unor ţări similare din Europa. 
Şi de ce nu, European Innovation Scoreboard poate fi un indicator al posibilităţii de a pleca de 
pe o poziţie inferioară şi de-a lungul anilor de a recupera din decalaje şi de a face ulterior parte 
dintr-un grup de ţări care se află la un nivel superior din punctul de vedere al dezvoltării şi 
inovării.  

European Innovation Scoreboard răspunde solicitării explicite a agendei Lisabona. La 
Lisabona, Uniunea Europeană şi-a stabilit drept scopuri să îşi întărească coeziunea socială şi să 
devină cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume în următoarea 
decadă. „Uniunea şi-a stabilit un nou scop strategic pentru următoarea decadă: să devină cea 
mai competitivă şi dinamică economie din lume bazată pe cunoaştere, capabilă de creştere 
economică durabilă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune şi cu o mai mare coeziune 
socială. Atingerea acestui scop dublu necesită o strategie globală ţintită asupra: pregătirii 
tranziţiei spre o economie şi o societate bazate pe cunoaştere, prin politici mai bune, care să 
vizeze societatea informaţională şi cercetarea-dezvoltarea, accelerarea procesului de reformă 
structurală pentru competitivitate şi inovare, întregirea pieţei interne...şi modernizarea 
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modelului social european, prin investiţia în oameni şi prin combaterea excluziunii sociale.” 
(Lisbon European Council, 23  şi 24 Martie 2000, Presidency Conclusions). 

Un raport preliminar European Innovation Scoreboard a fost publicat în septembrie 
2000. Iniţial, European Innovation Scoreboard conţinea 17 indicatori, selectaţi pentru a rezuma 
principalii factori şi outputuri ale inovării. În anul 2002, raportul nu a făcut nicio referire cu 
privire la România.  

Următorul raport European Innovation Scoreboard, din anul 2003, aflat la cea de-a 
patra ediţie, a inclus atât România, cât şi Bulgaria, iar tabloul de bord conţinea 20 de indicatori, 
grupaţi în capitolele: resurse umane, crearea de cunoaştere, transmiterea şi aplicarea cunoaşterii 
şi finanţarea, outputul şi pieţele inovării. S-au întocmit doi indicatori sintetici, şi anume 
Summary Innovation Index-1 şi Summary Innovation Index-2. Summary Innovation Index-2 a 
cuprins în structura sa numai 12 dintre cei mai larg disponibili indicatori, însă a fost aplicat 
tuturor ţărilor, inclusiv României. Din perspectiva acestui indicator, ţările au fost grupate în 
patru grupuri: moving ahead (în progres), losing momentum (care îşi încetinesc ritmul), 
catching up (care ajung din urmă) and falling further behind (care evoluează din ce în ce mai 
rău). Din această privinţă, în anul 2003 România s-a regăsit în grupul de ţări care ajung din 
urmă (catching up). 

În anul 2003, raportul de competitivitate a prezentat pe larg dependenţa ţărilor care 
urmau să adere la Uniunea Europeană de investiţii străine directe pentru creştere ca fiind unica 
soluţie în cazul în care nu se înregistrează nicio îmbunătăţire în capacităţile inovative ale 
firmelor interne. La acea vreme, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania şi Slovenia erau cele mai 
competitive ţări în curs de aderare. Pentru România, principalele atuuri relative erau educaţia, 
cercetarea-dezvoltarea publică şi patentele înregistrate la USPTO (Oficiul pentru patente şi 
mărci al Statelor Unite ale Americii), iar principalele domenii deficitare erau patentele în 
general şi educaţia terţiară. 

European Innovation Scoreboard din anul 2004 a confirmat că diferenţele de inovare 
dintre Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană nu s-au redus de la adoptarea agendei 
Lisabona. Pentru acest an, România a facut din nou parte din grupul ţărilor catching up din 
cadrul clasificării Summary Innovation Index. Luând valori de la 0 la 1, European Innovation 
Scoreboard din anul 2004 a plasat România pe locul 32 din totalul celor 34 de ţări studiate. 
Punctajul României a fost de 0,15, fiind urmată de Polonia cu 0,14 şi Turcia cu 0,05.  

Pentru a oferi o imagine cât mai clară asupra inovării, European Innovation 
Scoreboard a venit în anul 2005 cu o metodologie îmbunătăţită şi cu o listă revizuită de 26 de 
indicatori, grupaţi în categoriile: factori de inovare, creare de cunoaştere, inovare şi 
antreprenoriat, aplicaţii şi drepturi de proprietate intelectuală. Concluzia generală a fost aceea 
că România nu a reuşit să îşi  construiască încă un sistem naţional de inovare. Performanţa sa a 
fost evaluată ca fiind foarte slabă în ceea ce priveşte indicatorii de creare de inovare şi slabă 
privind difuzarea inovării. Aşadar, cu numai un an înainte de aderarea la Uniunea Europeană, 
România încă nu a făcut un progres semnificativ pentru a schimba eticheta anilor precedenţi. 

În consecinţă, o provocare majoră a fost aceea de a îmbunătăţi substanţial învăţarea 
continuă de-a lungul vieţii pentru a crea competenţele necesare adoptării de noi tehnologii pe 
piaţa muncii. O a doua provocare a fost aceea de a spori vizibil cheltuielile pentru tehnologiile 
informaţionale şi comunicaţionale, cheltuieli care au reprezentat numai 1,5% din produsul 
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intern brut al anului 2005. Printre alte cerinţe se numără şi sporirea numărului de întreprinderi 
mici şi mijlocii care cooperează în cadrul proiectelor de inovare, precum şi ponderea firmelor 
care primesc sprijin pentru proiectele de inovare.  

În anul 2005, România s-a clasat penultima în Summary Innovation Index din cele 33 
de ţări pentru care s-a calculat indicatorul. Ţările care pierd teren au fost Estonia, Spania, 
Bulgaria, Polonia, Slovacia, România şi Turcia. Cea mai slabă performanţă a României a fost la 
capitolul drepturi de proprietate intelectuală, deoarece nu au existat aproape deloc patente 
înregistrate la Oficiul pentru patente şi mărci al Statelor Unite ale Americii (USPTO). 
Performanţe foarte slabe s-au remarcat şi la capitolele factori ai inovaţiei, crearea cunoaşterii, 
iar performanţe slabe la inovare şi antreprenoriat şi aplicaţii. Numai doi indicatori s-au situat 
peste media Uniunii Europene, şi anume: ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii care au 
introdus schimbări de natură nontehnică şi vânzări de produse noi pe piaţă. Se presupune că 
succesul în privinţa acestor doi indicatori se datorează faptului că au existat condiţii iniţiale 
foarte slabe în raport cu evoluţia. Mai mult, numărul absolvenţilor de ştiinţe şi inginerie s-a 
dublat în perioada 1998-2003, iar proporţia populaţiei cu educaţie terţiară a scăzut uşor în 
perioada 2002-2003, datorită emigrării crescute din aceşti ani. În plus, datele din anul 2005 
arată clar că, deşi România nu s-a clasat bine în privinţa inputurilor inovării, fiind pe ultimul 
loc, aceasta s-a clasat mult mai bine la capitolul outputuri, pe locul 23 din 29 de ţări pentru care 
au existat date disponibile. 

Un alt studiu din anul 2005 arată că Malta, Slovacia, România şi Italia sunt ţările cu 
cea mai mare proporţie de cetăţeni pro-inovare, acest lucru semnificând că România este una 
dintre ţările în care cererea de inovaţii şi inovare este mare, în care populaţia este atrasă de 
produse şi servicii inovative. Acesta este un semn clar al exigenţelor şi aşteptărilor populaţiei, 
atât faţă de piaţa internă, cât şi faţă de cea externă, mai ales în contextul aderării şi apoi al 
integrării României la Uniunea Europeană în anul 2007. Această situaţie este caracteristică 
ţărilor mai sus menţionate, întrucât toate au rezultate mai bune în ceea ce priveşte indicatorii de 
outputuri din European Innovation Scoreboard în comparaţie cu inputurile în trendul european. 

Deşi România a înregistrat una dintre cele mai slabe performanţe între ţările studiate, 
nu se poate stabili un an de vârf pentru ţara noastră în cadrul clasamentului, deoarece 
metodologia s-a modificat în fiecare an. Acest lucru a avut loc deoarece sistemul de 
benchmarking a evoluat continuu, devenind mai bogat şi mai explicit în fiecare an. Totuşi, 
aceşti indicatori pot oferi o imagine generală asupra modului în care România s-a comportat din 
punctul de vedere al inovării în comparaţie cu alte ţări. 

Cel de-al doilea indicator întăreşte ideea că analiza inovării se accentuează în anul 
2006, aducând cu sine un nou sistem de benchmarking: Global Innovation Scoreboard (GIS). 
De această dată sunt analizate mai multe ţări: cele 25 de ţări membre ale Uniunii Europene, 
precum şi cele mai bune performere pe plan mondial. Acest studiu indică o cheltuială de numai 
0,02% pentru cercetare-dezvoltare în România, în vreme ce ţări precum Spania, Polonia, 
Ungaria sunt mult deasupra acestui procent. O întreagă metodologie este folosită pentru a 
rezuma toate aspectele inovării, iar în cadrul acestor indicatori România se află pe ultimul loc. 
Acesta este calificativul pe care ţara noastră l-a primit la numai un an înainte de a deveni 
membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Mai precis, performanţa globală în inovare, 
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exprimată prin Global Summary Innovation Index, este de 0,11. În acest clasament agregat 
general, Polonia înregistrează 0,18, Bulgaria 0,22, Ungaria 0,33, iar Slovenia 0,36.  

Cât despre capitolul performanţă, România înregistrează puţin peste 0,05 pentru 
factorii inovării pe o scară de la 0 la 0,25, mai puţin de 0,05 pentru crearea cunoaşterii pe o 
scară de la 0 la 0,25, aproape 0 pentru difuzare, mai puţin de 0,05 pentru aplicaţii pe o scară de 
la 0 la 0,20 şi aproape 0 pentru proprietate intelectuală. Relativ, România se clasează a noua din 
urmă conform primului criteriu, a patra din urmă conform celui de-al doilea criteriu, ultima 
pentru difuzare şi penultima pentru aplicaţii şi proprietate intelectuală. Practic, cifrele arată 
aceeaşi evoluţie din anii precedenţi pentru România, fără vreo creştere substanţială. 

În metodologia lucrărilor din anul 2006, ţările care au aproximativ aceeaşi 
performanţă sunt grupate în clustere. Acest sistem de benchmarking este mai ilustrativ decât 
Global Summary Innovation Index, pentru că sunt luate în considerare mai multe aspecte decât 
un simplu clasament. În aceste condiţii, datele arată că România se află în acelaşi cluster cu ţări 
precum: Cipru, Mexic, Polonia, Bulgaria, Portugalia, Grecia, Lituania şi Slovacia. Aceste ţări 
formează clusterul 4. Clusterul 5 este format din ţările: Argentina, Brazilia, India, Letonia, 
Turcia, Africa de Sud şi China. Nivelul general al Global Summary Innovation Index este 
aproape identic pentru cele două clustere. Diferenţele constă în aceea că România şi ţările din 
clusterul 4 au rezultate mai bune pentru factorii inovării, iar ţările din clusterul 5 au o difuzare 
mai performantă. Mai mult, clusterul României cuprinde ţări în care numărul cercetătorilor, 
articolelor ştiinţifice şi patentelor este mai mare, însă în care intensitatea cercetării-dezvoltării 
nu este atât de mare ca şi în cazul ţărilor din clusterul 5.  

Referitor la performanţele în timp, România şi Bulgaria se numără printre puţinele ţări 
care urmează un trend descendent în anul 2006. Acum membru al Uniunii Europene, România 
este ţara cu cele mai slabe performanţe de inovare. Uniunea Europeană fără ultimele două 
membre, România şi Bulgaria, nu se poate încă compara cu ţări precum Israel, Japonia şi 
Statele Unite ale Americii. Diferenţele dintre Uniunea Europeană cu 27 şi cea cu 25 sau 15 
membri sunt mari, iar România trebuie să facă eforturi de ajungere din urmă pentru ca Uniunea 
Europeană, în întregimea sa, să poată concura cu ţările de top mai sus menţionate. 

Există numeroase dezbateri privind importanţa creşterii economice asupra dezvoltării 
unei ţări. Anumiţi autori şi-au îndepărtat atenţia de la indicatorii tradiţionali de măsurare, 
precum produsul intern brut, spre indicatori mai complecşi, inclusiv sistemele de benchmarking 
de inovare. Există o diferenţă mică între concluziile la care se ajunge folosind metode 
tradiţionale şi între noile şi complexele mulţimi de indicatori. Pe de-o parte s-a constatat că 
performanţa economică şi cea de inovare sunt corelate pozitiv. Aşadar, cu cât sunt mai 
inovative, cu atât ţările au niveluri mai mari ale productivităţii şi ale veniturilor. Pe de altă 
parte, studiile arată că nu există o relaţie puternică între creşterea şi performanţa economică. 
România este un exemplu care prezintă o astfel de corelaţie negativă. De regulă, există o 
creştere mai mare în ţările mai puţin inovative. 

Rezultatele preliminare privind cercetarea-dezvoltarea în Uniunea Europeană a anului 
2007 arată din nou că România se află printre ţările cu cele mai slabe performanţe. Astfel, 
ponderea întreprinderilor active în domeniul inovării din România este de numai 20%. Această 
pondere este comparabilă cu cea a Bulgariei, 16%, Letoniei, 18%, Ungariei şi Maltei,  21%. De 
asemenea, statisticile indică o intensitate a cercetării-dezvoltării care variază de la 0,4% din 
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produsul intern brut în Cipru şi România la 3,9% în Suedia. România se alfă la limita inferioară 
a Uniunii Europene din perspectiva acestor rezultate preliminare. 

Ţine de responsabilitatea României să intensifice eforturile pentru a schimba situaţia 
actuală asupra cărora statisticile se îndreaptă. De exemplu, rapoartele arată că intensitatea 
cercetării-dezvoltării în România, exprimată ca pondere a cheltuielilor cu cercetarea-
dezvoltarea din produsul intern brut, a fost de 0,39 în 2001 şi 2004, cu 235 de milioane de euro 
cheltuială totală pentru cercetare-dezvoltare şi cheltuială finanţată de sectorul întreprinderilor în 
procent de 44%.  

Ponderea cercetării-dezvoltării finanţate de sectorul întreprinderilor în totalul 
outputului industrial este cea mai scăzută din Uniunea Europeană şi nu este capabilă să susţină 
proiecte de cercetare competitive. O situaţie similară caracterizează numărul de cercetători, de 
publicaţii ştiinţifice şi patente.  Acest lucru este evidenţiat şi de numărul redus de programe 
prezentate de România în programele-cadru. Pot fi găsite o multitudine de cauze pentru această 
situaţie: disfuncţii instituţionale şi legislative, infrastructura inadecvată, izolarea de comunitatea 
internaţională de cercetare, lipsa unor rezultate bune ale unor colaborări anterioare, participarea 
actuală scăzută şi slaba cooperare între instituţiile de cercetare şi industrii, rezultând în puţine 
parteneriate şi colaborări ştiinţifice. 

Un punct de plecare îl reprezintă sistemul naţional subdezvoltat de inovare, în ciuda 
progreselor remarcabile făcute de România în domeniul stabilizării, creşterii şi reducerii 
sărăciei din ultimii şase ani. Acest progres fragil este numai rezultatul unor oportunităţi pe 
termen scurt, care trebuie să fie întărite prin cunoaştere şi eforturi noi într-un angajament pe 
termen lung din partea întregii ţări. Concluziile anterior enunţate arată că nu există un sistem de 
inovare în acest moment. Investiţia în inovare şi creativitate este condiţia pentru dezvoltarea 
ulterioară în domeniile pe care agenda Lisabona le urmăreşte îndeosebi. 

Cu foarte puţine excepţii, sectorul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale 
este caracterizat mai degrabă de salarii mici decât de inovare şi inovaţii. Lipsa unui mediu 
intern competitiv, absenţa culturii interne de inovare în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
şi a instrumentelor financiare necesare au dus la această stare de fapt. Lipsa unei politici 
consistente pentru a crea o cultură inovaţională adecvată reprezintă un obstacol în calea 
României de a accelera  procesul inovării. Astfel, o oportunitate care decurge din aderarea 
României la Uniunea Europeană este tocmai obligaţia sa de a consolida capacitatea adminis-
trativă de cercetare, precum şi infrastructurile. Aderarea României la Uniunea Europeană poate 
reprezenta un impuls în acest proces, deoarece se creează competiţie şi posibilităţi crescute de 
investiţii străine.  

Motorul mecanismului inovării trebuie să fie reprezentat de cererea internă, venită atât 
din partea sectorului privat, cât şi a celui public, împreună cu investiţiile străine directe în 
tehnologia informaţională şi oportunităţile de învăţare continuă de-a lungul întregii vieţi. 
Numai creând noi tehnologii materializate în apariţia unor noi soluţii, România poate sări 
anumite etape care au luat mulţi ani ţărilor mai dezvoltate din Uniunea Europeană. O altă 
condiţie pentru accelerarea procesului de inovare este îmbunătăţirea colaborării între industrii şi 
universităţi, dezvoltarea unor centre de transfer de tehnologii, obiective susţinute de 
competenţele relativ ridicate şi costurile relativ scăzute ale forţei de muncă. 
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O oportunitate deosebită pe care România o are ca membru al Uniunii Europene este 
accentul acesteia din urmă asupra abordărilor interdisciplinare şi proiectelor de cercetare cu o 
mare implicare a industriei tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, dublate de 
capacitatea specialiştilor români (atât în domeniul ştiinţelor sociale, cât şi în domeniul 
tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale). Aceştia din urmă pot fi capabili să lucreze cu 
aspecte ale unei societăţi bazate pe cunoaştere, studii, think-tanks, grupuri de lucru, instituţii şi 
proiecte. 
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Rezumat. Naţiunea constituie o persoană morală distinctă de indivizii care o compun 
şi are o voinţă proprie. În acest caz statutul juridic al naţiunii este prima lege – Constituţia. Ca 
o constatare, naţiunea, prin definiţie, în cadrul internaţional, se identifică prin suveranitate. 

Implicarea în angrenajul economic internaţional a statului nu însemnă doar aderarea 
în plan teoretic, ci participarea activă şi în plan juridic prin dezvoltarea unui mediu de 
avansare a noului şi prin erodarea conceptelor vechi care definesc statul. 

 
Cuvinte-cheie: naţiune; suveranitate europeană; guvernare europeana; democraţie 

europeană; politică globală. 
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1.1. Constituţionalismul şi suveranitatea naţională 
 
1.1.1. Suveranitatea naţională  
 
Formula de suveranitate naţională în sens larg aduce în prim-plan fenomenul de 

identificare a unui popor prin cultură, religie şi, nu în ultimul rând, prin identificarea lui 
politică, în sensul de stat naţional cu o concepţie autentică.  

Naţiunea se poate suprapune în multe cazuri cu termenul de popor şi îşi defineşte 
poziţia prin limitele geografice ale teritoriului de care depinde acest popor. 

Concepţia de suveranitatea naţională este un fapt care are rădăcini în epoca Renaşterii, 
dar care în timp a fost preluată de autori ca Sieyes, şi este fondată tot pe ideea că suveranitatea 
aparţine de fapt poporului, care este privit ca o entitate abstractă, denumită naţiune. 

Naţiunea constituie o persoană morală distinctă de indivizii care o compun şi are o 
voinţă proprie. În acest caz statutul juridic al naţiunii este prima lege – Constituţia. Prin aceasta 
sunt consacrate organele care o reprezintă. Ca reprezentanţi ai naţiunii apar nu numai cei aleşi, 
ci şi cei „declaraţi” ca atare de legea fundamentală. Prin calitatea lor ei reprezintă naţiunea în 
ansamblul ei. Calitatea de reprezentant este atribuită organului deliberat şi nu membrilor săi, în 
mod individual. Aceştia exercită un mandat fără a fi obligaţi să ţină seama de opiniile celor care 
i-au ales.  

 
1.1.2. Suveranitate populară 
 
Fenomenul de „ suveranitate populară” i se poate atribui lui J.J. Rousseau şi 

are ca fond de discuţie legătura contractuală dintre putere şi social. Titularul suveranităţii în 
acest caz este poporul, iar noţiunea de popor este înţeleasă ca fiind „totalitatea indivizilor de pe 
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un anumit teritoriu” (Chantebout, 1991, pp. 95-96). În acest caz fiecare individ este deţinătorul 
unei cote-părţi de suveranitate, toţi cetăţenii fiind titularii unor cote-părţi egale (Vrabie, 1999, 
pp. 7-8). Ca o consecinţă suveranitatea poporului este deci suma voinţelor indivizilor, puterea 
este deci a poporului, iar guvernanţilor li se încredinţează doar posibila exercitare a acesteia. 
Guvernanţii joacă doar rolul de mandatari ai poporului, colectivitatea îşi exercită voinţa prin 
pilonii care au fost delegaţi. Suveranitatea populară, adică deţinută de popor, nu este 
considerată ca o entitate juridică distinctă de indivizii care o compun, semnifică faptul că voinţa 
generală va fi aceea a celui mai mare număr, a majorităţii. 

Conducerea trebuie exercitată de cetăţeni, nu există o reprezentare a voinţei populare 
într-un tot unitar. Având în vedere că suveranitatea este inalienabilă, conducătorii nu sunt 
reprezentanţi ai suveranului – adică a poporului, ei apar ca un organ de executare a voinţei 
generale. (Vrabie,1999, pp. 8-9) 

 
1.1.3. Suveranitate europeană 
 
Deşi pe parcursul ultimilor ani noţiunea de suveranitate a suferit modificări esenţiale 

ajungându-se la forma de suveranitate participativă, în prezent discuţiile despre limitarea 
suveranităţii apar ca un concept nou, dar care este fondat pe tradiţionalism. 

Produs al doctrinelor clasice asupra statului, conceptul tradiţional de suveranitate 
exprimă dreptul unui stat de a deţine şi de a exercita autoritatea supremă pe întregul său 
teritoriu. Aceasta este independentă de celelalte tipuri de puteri din interiorul statului sau în 
relaţiile cu alte state şi presupune crearea legilor care guvernează viaţa cetăţenilor statului 
respectiv. 

Suveranitatea este un atribut al statului care are ca scop reprezentarea intereselor. În 
societăţile democratice, autoritatea supremă este exercitată de obicei prin intermediul instituţiei 
legislative sau celei prezidenţiale, însă aparţine până la urmă poporului. 

Din moment ce populaţia unui stat decide prin intermediul unui referendum naţional dacă 
doreşte aderarea statului său la UE, cu o transferare ulterioară a autorităţilor naţionale la Bruxelles, 
prin acest fapt nu se poate considera că suveranitatea se pierde, ci suportă o transformare prin 
încredinţarea autorităţii supreme unor instituţii administrative supranaţionale. 

Odată devenit membru al UE, statul respectiv, în baza acordului semnat cu UE, 
transferă o parte din împuternicirile sale naţionale din diferitele domenii politice instituţiilor 
Uniunii. Procedurile prin care are loc distribuirea împuternicirilor naţionale între diferitele 
instituţii ale Uniunii, precum şi domeniile supuse acestei proceduri, au fost convenite de statele-
membre în procesul evoluţiei comunităţii europene şi consolidării cooperării la toate nivelurile. 

Prin aderarea la UE a unui stat de dimensiune geografică mică, acesta îşi poate 
consolida participarea împreună cu alte state membre la procesul de luare a deciziilor pe plan 
politic, dar şi economic. 

Conservarea suveranităţii naţionale a devenit o misiune cu adevărat imposibilă odată 
cu intensificarea proceselor de globalizare şi de dezvoltare multilaterală, acest fapt diminuând 
libertatea naţională de acţiune sau, cu alte cuvinte, exploatarea suveranităţii naţionale. 

Ca o procedură de fond în virtutea utilizării frecvente a termenului de „integrare 
europeană” , definiţia „Europei” este totuşi destul de ambiguă. Ce poate însemna Europa 
pentru statele care aderă la o integrare sau pentru statele care sunt nou aderante? Răspunsul 
la această întrebare ar fi declanşarea unui proiect politic serios şi vital pentru securitatea şi 
stabilitatea întregului continent european, proiect care implică costuri financiare şi 
economice. Acest proiect favorizează crearea unui mediu internaţional favorabil integrării, 
dar impedimentul apare datorită condiţiilor interne ale statelor candidate sau nou aderate 
care încă nu se pot adopta într-un potenţial de 100% .  
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2.1. Guvernarea europeană şi suveranitatea naţională 
  
 Guvernarea reprezintă un proces dinamic de democratizare a instituţiilor şi a 

politicilor comunitare. Această formă de guvernare se leagă de concepţia europeană de dialog 
permanent şi global. Guvernarea europeană corespunde unei capacităţi de sinteză ce se 
întemeiază pe competenţe ce aparţin: statului clasic (ale cărui competenţe se regăsesc într-o 
manieră substanţială în construcţia europeană); întreprinderii, a cărei prezenţă este din ce în ce 
mai dinamică în ordinea economică specifică deopotrivă guvernării europene şi celei globale; 
unui nou concept de management public, raportat la coerenţa mijloacelor şi a instrumentelor 
necesară stabilirii statului de drept; cadrului principiului bunei guvernări (cu deosebire, 
funcţiunii principiului transparenţei); dimensiunii sociale a internetului şi, în fine, tuturor 
strategiilor ce provin de la aplicarea responsabilităţii sociale şi de la gestiunea riscurilor sociale, 
ecologice sau economice. 

Europa democratică şi perspectiva ordinii constituţionale europene apare prin 
proiectul tratatului constituţional european care este o etapă decisivă pentru realizarea 
obiectivului politic al unificării comunitare. Din acest motiv, acest text se fundamentează pe 
valori europene comune şi, deopotrivă, pe dinamica comună a cetăţeniei europene. Într-o atare 
optică, poate fi remarcat rolul Cartei europene a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor 
europeni, încorporată în textul proiectului de tratat constituţional, ce subliniază guvernarea 
europeană în contextul respectării drepturilor sociale, politice şi civice ale cetăţeanului 
comunitar. 

  Guvernarea poate fi considerat primul punct de plecare pentru inovaţiile civice ale 
unui cadru constituţional european; în acest caz, pentru prima oară, prin intermediul proiectului 
constituţional, principiile legate de buna guvernare au fost integrate în dreptul comunitar 
primar. Dispoziţiile acestora asigură participarea activă a societăţii civile europene. Principiul 
extinderii instituţionale a actorilor integrării europene contribuie la realizarea echilibrului 
social, politic şi civic în interiorul Uniunii Europene şi întăreşte necesitatea globalizării bunei 
guvernări. 

Aflate într-o permanentă evoluţie, cele două concepte sintetizează valorile sociale ale 
acţiunii publice cum sunt democraţia, răspunderea, eficienţa, deschiderea şi transparenţa. 
Acestea din urmă se constituie de fapt printre principiile bunei guvernări evidenţiate în Cartea 
albă a guvernării europene.  

Dezvoltarea participativă şi buna guvernare beneficiază de premise importante 
evidenţiate în ultimele decenii şi pentru care au existat atitudini diferenţiate ale organismelor şi 
instituţiilor publice internaţionale şi/sau naţionale. Anii ’90 au mascat o intensificare a 
preocupărilor organismelor internaţionale faţă de această problematică. Relaţia dintre 
dezvoltarea participativă şi buna guvernare devine parte a aceluiaşi întreg, şi se manifestă şi se 
dezvoltă într-o concepţie sistemică. În contextul general al spaţiului european ca efect al 
guvernării poate fi considerat fenomenul de globalizare, care se extinde prin diferite organisme 
implicându-se în statul de drept. 

Prin modificările de fond ce au fost aduse Constituţiei române în 2003, reformă 
constituţională care a armonizat-o cu exigenţele Uniunii Europene, s-a urmărit o aliniere cu 
statele europene şi cu conceptele europene. Constituţia revizuită în 2003 răspunde şi acum, dar 
şi în perspectivă, poziţiei pe care se situează România, şi anume aceea de stat care a încheiat 
Tratatul de aderare cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 157/2005, astfel că la 1 ianuarie 2007 
s-a realizat integrarea europeană. Cu toate acestea, se urmăreşte declanşarea unor puncte de 
vedere asupra unor posibile modificări ce vor trebui aduse Constituţiei în raport de Tratatul 
Constituţional al Uniunii Europene. Este de apreciat că şi dreptul constituţional român – în 
esenţă naţional – se va înscrie în tendinţa generală de a deveni tot mai european. 

Punerea în discuţie a semnificaţiilor istorice, juridice şi politice ale cadrului juridic 
european înseamnă declanşarea rolului pentru aprofundarea procesului european şi remodelarea 
sistemelor administrative din statele membre ale UE, dar şi implicaţiile sale în sfera mai largă a 
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valorilor culturale şi a programelor educaţionale ce privesc construcţia unei identităţi europene, 
în diverse planuri, ceea ce înseamnă, de fapt, punerea în discuţie a poziţiei Constituţiei române 
în contextul evenimentelor europene care se derulează în contemporaneitate.  

 Importanţa procesului de constituţionalizare este un pas decisiv spre clarificarea 
raporturilor funcţionale dintre instituţiile UE şi statele membre, cu scopul de a conferi 
instituţiilor comunitare legitimitate democratică şi eficienţă decizională şi administrativă, 
demolarea conceptelor vechi şi implementarea noului întrutotul. Este uşor de făcut o analiză 
comparativă, arătând similitudinile şi deferenţele dintre constituţiile naţionale şi cadrul 
constituţional a UE, pornind de la întrebarea dacă Tratatul constituţional poate îndeplini 
pentru UE aceleaşi funcţii juridice şi politico-sociale pe care le-au avut constituţiile 
naţionale pentru statele-naţiuni moderne, în diverse etape ale evoluţiei lor. Cadrul 
constituţional s-a născut ca un răspuns la criza de legitimitate democratică a instituţiilor 
integrative, de nivel supranaţional, încercând să armonizeze două surse diferite ale 
legitimităţii: voinţa statelor membre şi voinţa cetăţenilor (popoarelor). Deşi Tratatul 
constituţional a reuşit să formuleze un compromis acceptabil în ceea ce priveşte repartizarea 
competenţelor între nivelul comunitar şi cel naţional, natura problematică a acestei duble 
legitimităţi (care se exprimă şi în procedura de codecizie) a ieşit la iveală recent, în 
momentul în care Constituţia Europeană a fost respinsă de cetăţeni, prin două referendumuri 
naţionale, din Franţa şi Olanda. Pornind de la aspectele juridice şi politice ale integrării 
europene, putem privi cum se reproblematizează rolul statelor-naţiuni şi al ideii de 
jurisdicţie teritorială, precum şi tema identităţilor culturale şi lingvistice a popoarelor ce 
alcătuiesc Europa.  

În acest concept Constituţia românească revizuită implementează şi sugerează noile 
modificări care vor consacra un viitor cu o bază naţionalistă, dar cu aderenţă internaţională. 

Deviza Uniunii Europene „Unitate în diversitate” este asociată cu teza că forţa Europei 
stă în diversitatea ei culturală, iar emergenţa unei identităţi europene nu implică anularea 
diferenţelor culturale şi a apartenenţelor naţionale. 

 
3.1. Globalizare şi statul de drept constituţional 
 
Globalizarea este un proces multidimensional care transformă într-un ritm rapid şi în 

profunzime activităţile naţionale, dar şi interacţiunile dintre actorii sociali. Schimbările realizate 
au implicaţii asupra tuturor aspectelor vieţii umane, atât sociale, cât şi politice. Viteza, 
amploarea şi caracterul său diferă în funcţie de dimensiunea în care se desfăşoară: economică, 
politică, socială etc. unui stat de drept. Deşi nu există o definiţie „universală” a globalizării, în 
general, ea este privită ca un proces în care barierele în faţa fluxurilor internaţionale de bunuri, 
servicii, capital, bani şi informaţii sunt erodate şi chiar eliminate.  

În prezent, există o dezbatere aprinsă asupra amplorii şi duratei acestui proces. Unii 
specialişti, precum John Gray, afirmă că globalizarea reprezintă o transformare epocală a 
capitalismului, care deja a fost realizată; fiind inevitabilă şi ireversibilă deplasarea acestui 
fenomen impune erodarea graniţelor, iar statul de drept îşi pierde din cracteristici. Alţi 
specialişti (Paul Hirst sau Graeme Thompson) susţin că amploarea globalizării este exagerată şi 
că nu avem de-a face cu un fenomen, ci cu o accelerare a procesului de internaţionalizare a 
capitalismului şi a pieţei în care statul ca organism cu elemente clare (teritoriu, populaţie, 
suveranitate), participă efectiv şi direct la acest fenomen. Comparaţiile de acest tip sunt greu de 
realizat din cauza complexităţii datelor statistice ce trebuie adunate.  

În ansamblu, globalizarea poate fi definită din perspectiva a trei teorii principale: 
teoria sistemului mondial, teoria organizării politice mondiale şi teoria culturii mondiale.  

Conform teoriei sistemului mondial, globalizarea reprezintă un proces finalizat în 
secolul XX, prin care sistemul capitalist a fost propagat pe glob. De vreme ce acest sistem 
mondial şi-a menţinut câteva dintre caracteristicile sale principale de-a lungul secolelor, se 
poate afirma că globalizarea nu este un fenomen nou. La începutul secolului XXI, economia 
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lumii capitaliste este în criză. Explicaţia constă în faptul că, în secolul XX, sistemul mondial şi-
a atins limitele geografice, deci a transformat statul de drept într-o suprafaţă imensă faţă de care 
s-a declanşat fenomenul de globalizare, prin extinderea pieţelor capitaliste şi a sistemului de 
stat către toate regiunile lumii.  

Din perspectiva teoriei organizării politice mondiale, globalizarea este creşterea şi 
adoptarea culturii mondiale, indiferent de tipul de stat. 

Începând cu a doua jumătate a secolului XIX, s-a cristalizat o ordine mondială 
raţională instituţională şi culturală ce constă în modele aplicabile la nivel global, care 
configurează state, organizaţii şi identităţi individuale. Concepţiile despre progres, suveranitate, 
drepturi etc. au căpătat o mai mare autoritate, structurând acţiunile statelor şi indivizilor şi 
furnizând un cadru comun pentru disputele internaţionale.  

În accepţiunea teoriei culturii mondiale, globalizarea se referă la „comprimarea” lumii 
şi consolidarea viziunii asupra acesteia ca un întreg. Promotorii acestei teorii consideră că, la 
sfârşitul secolului XX, şi chiar mai devreme, globalizarea a transformat ordinea mondială într-o 
problemă. Fiecare trebuie să răspundă reflexiv situaţiei dificile derivate din noua ordine, ceea 
ce duce la crearea unor viziuni contradictorii asupra lumii.  

 Totuşi, se poate afirma că, în general, globalizarea se referă la extinderea legăturilor 
globale, la organizarea vieţii la scară globală şi la dezvoltarea unei conştiinţe globale, destinată 
consolidării unei societăţi globale, fără a se mai pune în discuţie existenţa statului ca un produs 
constant. Globalizarea e un fenomen care influenţează indirect suveranitatea prin formarea de 
organisme internaţionale care vor decide evoluţia puterii politice a statului de drept. 

 
3.1.1. Globalizare şi identitatea stat-naţiune 
 
Conceptul însuşi de globalizare defineşte un proces prin care evenimentele, 

deciziile şi activităţile care au loc într-o parte a lumii pot avea consecinţe semnificative 
pentru indivizi şi comunităţi din alte părţi ale globului. Acest înţeles nu face decât să scoată 
în evidenţă faptul că statul-naţiune, creaţie a modernităţii europene, pare deja compromis. 
Astăzi bunurile, capitalul, oamenii, cunoştinţele ştiinţifice, imaginile, comunicaţiile, crimele, 
cultura, poluanţii, drogurile, moda, terorismul nu mai ţin cont de barierele interstatale, cu 
puţine excepţii.  

Toate acestea reiterează ideea unui spaţiu universal al umanităţii, dezvoltat pe 
nivelurile economic, politic şi sociocultural. Trei mari idei devin fundamentale în acest context: 
cea a liberalizării în economie, aceea a democratizării în politică şi cea a universalizării în 
cultură. E firesc să credem că, în acest spaţiu universal, graniţele au căzut. A devenit însă statul-
naţiune cu adevărat desuet în contextul acestor noi relaţii? Se mai poate vorbi de relaţii inter-
naţionale atâta vreme cât elementele principale între care acestea au fost stabilite, începând cu 
epoca modernă – adică statele-naţiune – sunt astăzi caduce? Aceste sunt întrebări la care teoria 
socială a globalizării încearcă să răspundă. Dar un răspuns care ar accentua în continuare 
claritatea de unitate primară a statului-naţiune în studiul acestor interdependenţe globale trebuie 
să ia în consideraţie, în mod necesar, o logică multicauzală, iar nu una liniară. Atunci când 
vorbim de globalizare, ne referim în primul rând la aspectul economic, or, domeniul economic 
al globalizării este ghidat de ideea pieţei globale. Globalizarea economică a încetat să mai fie o 
simplă abstracţiune, dimpotrivă, a devenit un fapt pe care îl resimţim în viaţa cotidiană.  

Dar globalizarea economiei implică alte două domenii: cel politic, în al cărui centru 
poate fi localizat conceptul de politică globală, şi globalizarea culturală, bazată pe ideea unei 
culturi globale. Interrelaţiile existente între aceste trei domenii, faptul că ele se implică 
reciproc, impun încă o dată sublinierea necesităţii ideii ca procesul globalizării să fie înţeles în 
termenii unei logici multicauzale. Ca atare, spre deosebire de teoriile clasice amintite mai sus, 
sociologi precum Anthony Giddens şi Roland Robertson punctează alţi factori importanţi care 
ar determina evoluţia procesului globalizării. Globalizarea, ca proces socioistoric, urmează o 
logică multicauzală. În acest sens, pentru Giddens, factorii care intersectează şi converg, în 
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final, spre globalizarea sunt capitalismul, sistemul interstatal, militarismul şi industrialismul. 
Aceste fenomene nu pot funcţiona fară un cadru juridic, fapt care a determinat dezvoltarea 
organismelor internaţionale care să implice statele în interrelaţii politice, economice etc. 
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Rezumat. Sistemul de impozitare a fost iniţiat în scopul îndeplinirii anumitor obiective 
financiare la care s-au adăugat şi obiectivele economico-sociale. 

Ţinând seama de tendinţele actuale, sistemul contabil se află la confluenţa dintre 
cererea şi oferta de informaţii, în contextul mondializării economiei şi al globalizării pieţelor 
financiare. Optimizarea ofertei de informaţii şi a raportărilor financiare are scopul utilizării 
cât mai eficiente a situaţiilor financiare de utilizatori externi şi interni. 
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Într-o economie de piaţă, sistemul fiscal reprezintă unul din instrumentele cele mai 

importante pe care statul le foloseşte în conducerea activităţii economice şi sociale. Întregul sistem 
fiscal are ca obiectiv fundamental creşterea gradului de acceptare voluntară a impozitelor şi taxelor 
orientate spre sensibilizarea acestora la obligaţiile fiscale care le revin. 

Fiscalitatea poate fi considerată şi pârghia prin care Comisia Europeană a dorit să 
acţioneze sistematic şi consecvent asupra armonizării ţarilor membre. Astfel, acţionând la 
nivelul fiecărui stat membru, prin implementarea unor linii directoare armonizate în materie 
fiscală, se obţine un efect benefic în ceea ce priveşte respectarea unor principii precum 
proporţionalitatea şi echitabilitatea. 

Pe de altă parte, politica fiscală, în condiţiile unei economii centralizate, nu mai putea 
să-şi exercite funcţiile sale legitime de alocare, distribuire şi stabilizare şi să contribuie în 
perioada de tranziţie la restructurarea bugetului. 

Reforma sistemului fiscal a vizat, în fazele de început, ca în timp ce vechile structuri 
economice sunt demontate, un nou sistem de impozite să fie dezvoltat pentru a asigura, în noile 
condiţii, venituri bugetare adecvate, într-un mod echitabil şi cu distorsiuni minime asupra 
preţurilor. 

Taxa pe valoarea adăugată, introdusă în România prin Ordonanţa nr. 3/1992, aprobată 
prin Legea nr.130/19.12.1992 cu începere de la 1 iulie 1993, a înlocuit impozitul pe circulaţia 
mărfurilor care prezenta unele inconveniente. Ulterior au apărut modificări în ceea ce priveşte 
baza de impozitare, persoanele impozabile, sfera de cuprindere şi cotele de impozitare, astfel, 
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de la 18% şi 0 la export în 1993 s-a ajuns la 18% cota standard şi 0 la export în 2000. În 2001 
se elimină cota 0, iar în 2004 se introduce cota redusă de 9 % .  

În Comunitatea Economică Europeană, taxa pe valoarea adăugată introdusă în anul 
1970 a înlocuit diferite taxe asupra producţiei şi asupra consumului care îngreunau schimburile 
comerciale între state. Din momentul introducerii şi până în prezent taxa pe valoarea adăugată a 
fost supusă unor modificări continue, scopul fiind armonizarea prevederilor şi aplicării TVA 
între statele membre (Ţâţu, Cataramă, 2005). 

Astfel, în anul 1977 prin Directiva a şasea s-au pus bazele armonizării TVA în statele 
membre, instituindu-se o asietă comună pentru acest impozit. De asemenea, această directivă 
reprezintă o adevărată lege în ceea ce priveşte modul de fundamentare a TVA la nivel 
comunitar.  

Sistemul tranzitoriu al TVA valabil între 1 ianuarie 1993 şi 31 decembrie 1996 a 
suprimat, atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice, controlul fiscal la 
frontierele comunitare. Eliminarea frontierelor fiscale a necesitat armonizarea cotelor de 
impozitare a taxei pe valoarea adăugată. Conform prevederilor instituite prin Directiva 
92/77/CEE, statele membre pot aplica următoarele tipuri de cote de TVA: cota standard şi una 
sau două cote reduse. Cota standard de TVA s-a stabilit să nu fie mai mică de 15%, iar cotele 
reduse să nu fie mai mici de 5%.  

Cotele majorate ale TVA sunt eliminate, dar de o manieră tranzitorie se menţin : cota 0 
sau cota super redusă ( mai mică de 5%) . De asemenea, s-a stabilit ca în cazul unor produse să 
se poată aplica o cotă redusă care să nu fie mai mică de 12% (taxa parking). 

O strategie specializată în domeniul TVA a fost publicată în octombrie 2003. Unul din 
obiectivele principale ale acestei strategii este acela de a simplifica sistemul fiscal în ceea ce 
priveşte TVA, întrucât s-a constatat că obligaţiile fiscale aferente acestei taxe conduc la 
existenţa de sarcini fiscale disproporţionate pentru companiile din cadrul Uniunii Europene. 

O observaţie făcută de Comisia Europeană este aceea că TVA este o taxă de consum şi 
de aceea ar trebui ca venitul provenit din această taxă să revină ţării unde se finalizează 
consumul. 

Până în prezent, principiul de impozitare a fost acela că livrările de bunuri se supun 
taxării în ţara de destinaţie, dar prestările de servicii se impozitează în ţara de rezidenţă a 
prestatorului. Se susţine însă ideea de a schimba acest principiu pentru a duce la o distribuire a 
veniturilor cât mai corectă, întrucât din ce în ce mai multe firme prestatoare de servicii îşi 
stabilesc ţara de rezidenţă din raţiuni fiscale. 

TVA este un venit care alimentează şi bugetul UE deoarece ţările membre varsă o 
cotă din încasările realizate pe seama TVA la acest buget. Armonizarea TVA în acest buget a 
presupus reguli unice asupra sferei de aplicare, bazei de impozitare, operaţiunilor scutite. 

O aliniere a nivelului şi numărului cotelor încă nu s-a realizat în ţările membre UE, dar 
Comisia Europeană a propus două cote: cota standard (15-25%) şi cota redusă (minim 5%). De 
exemplu, în Germania cota standard este 16% şi cota redusă 7% , în Italia – cota standard 20% 
şi cota redusă 5% (pentru produsele alimentare), în Franţa – cota standard 19% şi cota redusă 
5,5%, în Polonia – cota standard 22%, cota redusă 7% (pentru produsele alimentare) şi cota 
superredusă 3% (pentru produsele alimentare neprocesate cum ar fi laptele şi mierea). 

Pentru impozitul pe profit, în România, în anul 1990, prin Legea nr. 54/1990 s-a 
creat cadrul legislativ de funcţionare a IMM-urilor, care presupunea introducerea unor 
cote progresive compuse (10-15%) cu scutire până la 50.000 lei. La 1 ianuarie 1991 
legislaţia se modifică din nou, introducându-se 66 de tranşe (până la 25.000 lei cu scutire) 
cu cote progresive între 2,5% şi 77%. Numărul mare de trepte de impozitare a creat 
dificultăţi în aplicare, iar impunerea progresivă descuraja agenţii economici în obţinerea 
de profituri mari. 

Drept urmare, în 1992 s-a introdus forma de impunere cu cote proporţionale pe două 
tranşe, respectiv: 30% până la 1 milion şi 45% mai mare de 1 milion. 
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Erau scutiţi de impozit: agenţii economici din industrie, agricultură, construcţii pe o 
perioadă de 5 ani, unităţile prestatoare de servicii pe o perioadă de 1 an, societăţile comerciale 
cu activităţi în comerţ, turism, asigurări bancare pe o perioadă de 2 ani şi scutire pe timp 
nelimitat pentru organizaţii de nevăzători, invalizi, persoane cu handicap. 

Se acordau reduceri de impozit de până la 50% pentru utilizarea profitului pentru 
investiţii, precum şi pentru protejarea mediului înconjurător. 

În 1995 sistemul fiscal se perfecţionează apropiindu-se de sistemele fiscale ale statelor 
dezvoltate şi se introduce o singură rată de 38%. 

În 2000 cota de impozitare se reduce la 25% şi se introduc facilităţi fiscale, astfel: 
pentru activităţile desfăşurate în zonele libere şi în zonele defavorabile, agenţii economici erau 
scutiţi de la plata impozitului pe profit; profitul reinvestit nu se impozita, iar pentru investiţii şi 
crearea unui loc de muncă, profitului impozabil se reducea cu 50%, respectiv 20%. 

Începând cu 1 ianuarie 2005 cota de impunere pentru profitul impozabil în România 
devine 16%, în timp ce în unele ţări europene cel mai înalt nivel al cotei de impozitare a 
profitului îl întâlnim în Germania, 38,8%, urmată de Franţa – 35,4%, Italia – 32,3%, Marea 
Britanie – 30%, Suedia – 28%, Cehia – 26%, Slovenia – 25%, Sovacia – 19%, Letonia – 15%. 

Alături de strategiile elaborate în domeniul impozitelor indirecte, Comisia Europeană a 
emis în anul 2003 şi o strategie specializată cu privire la impozitul pe profit, chiar dacă în ceea 
ce priveşte impozitele directe nu se impune necesitatea armonizării legislaţiei statelor membre, 
organismele de reglementare europene intervenind mai ales prin emiterea unor recomandări.  

Comisia Europeană a remarcat şi necesitatea eliminării măsurilor ce pot facilita 
practicile fiscale ce distorsionează concurenţa, evitarea introducerii unor astfel de măsuri în 
viitor, publicând criterii de identificare a unor astfel de măsuri.  

O măsură fiscală cu efect negativ poate fi identificată printr-un nivel de impozitare mai 
mic decât nivelul existent în ţara respectivă, beneficii de ordin fiscal rezervate nerezidenţilor, 
facilităţi fiscale acordate unor activităţi ce sunt izolate de economia internă şi care astfel nu au 
impact asupra venitului naţional, acordarea de avantaje chiar în absenţa unei activităţi 
economice reale, reguli de stabilire a bazei impozabile pentru companiile din cadrul unui grup 
multinaţional care diferă foarte mult de cele acceptate internaţional. 

În ceea ce priveşte evoluţia contabilităţii româneşti, aceasta trebuie analizată în 
corelaţie cu contextul istoric naţional, pe de o parte, şi cu evoluţiile în domeniul contabil pe 
plan european- internaţional, pe de altă parte. Schimbarea sistemului politic, după 1989, 
tranziţia de la o economie excesiv centralizată spre o economie de piaţă, valul de reforme ce au 
marcat mediul economic românesc, au condus şi la o reformă a sistemului contabil. Practic, a 
fost înlocuit un sistem contabil de tip monist, ce avea drept obiectiv furnizarea informaţiilor 
necesare planificării şi controlului economiei naţionale, cu altul, de tip dualist care, din punct de 
vedere teoretic, a marcat deschiderea atât către utilizatorii interni, cât şi către cei externi ai 
informaţiei financiare. Nici normalizatorii, nici practicienii nu au acordat, în prima etapă a 
reformei contabile, un rol esenţial problemelor de informare financiară externă. 

Reforma contabilităţii româneşti s-a declanşat odată cu adoptarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 şi a Regulamentului ei de aplicare, HG nr. 704/ 1993. 

Astfel, prima etapă în cadrul reformei sistemului contabil este reprezentată de 
necesitatea armonizării şi se întinde până la 31 decembrie 2005. 

Reforma a urmărit formarea unui drept contabil românesc privind conceptele şi 
practicile contabile specifice entităţilor care operează în condiţiile economiei de piaţă. 

România a fost pusă să aleagă adoptarea unui sistem continental de contabilitate sau a 
unui sistem anglo-saxon. Promulgarea Planului Contabil General românesc prin Legea 
contabilităţii nr. 82/1991 este, de fapt, o replică a planului contabil francez din 1982. Alegerea 
făcută este în concordanţă şi cu decizia autorităţilor române privind aderarea României la 
Uniunea Europeană. În condiţiile concrete ale ţării noastre, sistemul francez a fost un model pe 
care economia românească l-a asimilat relativ uşor. 
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Anul 1994 aduce definitivarea sistemului contabil, care devine aplicabil de la 1 
ianuarie pentru toate întreprinderile româneşti; societăţile bancare au adoptat un sistem contabil 
tot de inspiraţie franceză, începând cu 1 ianuarie 1998. 

Sistemul contabil din 1994 a fost unul care a corespuns nivelului de dezvoltare 
economică la care se afla România în acea perioadă şi nu a reprezentat un impediment major în 
ceea ce priveşte aderarea României în structurile NATO şi ale Uniunii Europene (cauza ar 
putea fi mai degrabă lipsa de performanţă a entităţilor). 

Programul de dezvoltare a contabilităţii româneşti a fost reglementat, mai întâi, prin 
OMF nr. 403/1999, înlocuit în anul 2001 cu OMF nr. 94/ 2001 ,,Reglementări contabile 
armonizate cu prevederile Directivei a IV-a CEE şi cu Standardele Internaţionale de 
Contabilitate”. 

Asistăm, practic, la o schimbare de atitudine a doctrinei contabile româneşti prin 
reorientarea acesteia către filosofia referenţialului internaţional care presupune o deschidere 
spre conceptele şi practicile contabile anglo-saxone.  

Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice 
Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate s-au aplicat împreună cu: Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată; cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor 
financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate; Standardele 
Internaţionale de Contabilitate; Ghidurile profesionale. 

În aprilie 2002, prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/ 2002, sunt aprobate 
reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.  

Aceste reglementări s-au aplicat până la finele exerciţiului financiar al anului 2005, de 
către agenţii economici care nu îndeplineau criteriile de mărime prevăzute pentru aplicarea 
Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice 
Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţe!or publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

În cadrul procesului de dezvoltare a sistemului contabil, un obiectiv prioritar îl 
reprezintă asigurarea acurateţei informaţiei contabile, ceea ce presupune nu numai dezvoltarea 
reglementărilor contabile, ci şi aplicarea corespunzătoare în practică a acestora, precum şi 
exercitarea unui audit financiar care să dea semnalele necesare în sprijinirea şi protejarea 
investiţiei de capital intern şi internaţional. 

În completarea OMFP nr. 94/2001 au mai fost emise: OMFP nr. 2332/ 2001, OMFP nr. 
990/2002, OMFP nr. 1784/2002, OMFP nr. 705/2003, OMFP nr. 1827/2003, OMFP nr. 
1775/2004. 

Prin Ordinul nr. 1827/2003, privind modificarea şi completarea unor reglementări în 
domeniul contabilităţii, normalizatorul român îşi exprimă poziţia privind continuarea reformei 
româneşti în sensul armonizării contabile cu referenţialul internaţional. Practic, prin această 
reglementare, MFP instituie aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară – 
IFRS începând cu situaţiile financiare ale anului 2005. 

Preluarea în legislaţia naţională a textelor directivelor europene în domeniul 
contabilităţii s-a realizat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.775/2004 privind 
unele reglementări în domeniul contabilităţii. 

Astfel, pentru exerciţiul financiar al anului 2005 se aplicau Reglementările contabile 
simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul nr. 306/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi Reglementările contabile armonizate cu Directiva a 
IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, 
aprobate prin Ordinul nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru asigurarea conformităţii depline cu directivele europene în domeniul 
contabilităţii începând cu data de 1 ianuarie 2006, Directiva a IV-a a CEE privind conturile 
anuale şi Directiva a VII-a a CEE privind conturile consolidate fac parte integrantă din 
reglementările contabile aplicate agenţilor economici conform Ordinului MFP nr.1752/2005. 
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Etapa a doua de ,,conformitate” se realizează, deci, începând cu 1 ianuarie 2006. 
Perfecţionarea continuă a mediului de afaceri reprezintă o prioritate esenţială a 

guvernelor în consolidarea funcţionării economiei de piaţă, iar, pe termen scurt, realizarea 
obiectivelor urmărite în cadrul programului de aderare a României la Uniunea Europeană. În 
acest context, cadrul general de raportare financiară îşi îmbunătăţeşte continuu calitatea 
informaţiei contabile prin aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele 
Comunităţii Economice Europene (Directivele a IV-a şi a VII-a). 

Conform ordinului MFP nr. 1752/2005, situaţiile financiare anuale sunt elaborate 
conform Directivei a IV-a a CEE, iar situaţiile financiare consolidate conform Directivei a VII-
a a CEE. Astfel persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre 
următoarele trei criterii: total active 3.650.000 euro, cifra de afaceri netă 7.300.000 euro şi 
număr mediu de salariaţi de 50 în cursul exerciţiului financiar întocmesc situaţii financiare 
anuale simplificate, iar cele care depăşesc – situaţii financiare anuale. 

O societate-mamă va întocmi situaţii financiare consolidate, dar poate fi şi scutită de la 
întocmirea acestora dacă la data bilanţului consolidat societăţile comerciale care urmează să fie 
consolidate nu depăşesc împreună, pe baza celor mai recente situaţii financiare anuale ale 
acestora, limitele a două dintre următoarele trei criterii: total active 17.520.000 euro, cifra de 
afaceri netă 35.040.000 euro, număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar 250. 

A treia etapă importantă în cadrul sistemului contabil o reprezintă implementarea 
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. 

Transpunerea Regulamentului CE nr. 1.606/2002 a însemnat introducerea Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr.907/2005, privind aprobarea categoriilor de persoane juridice 
care aplică reglementări contabile conforme cu IFRS, respectiv reglementări contabile 
conforme cu directivele europene. 

Conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 907/2005, aplicarea IFRS în 
România în anul 2006 devine obligaţie pentru instituţiile de credit, care trebuie să întocmească 
un set distinct de situaţii financiare pentru necesităţi proprii de informare ale utilizatorilor, alţii 
decât instituţiile statului, şi opţiune pentru celelalte entităţi de interes public. 

Aplicarea IFRS-urilor în România în anul 2007 are la bază Ordinului ministrului 
finanţelor publice nr.1.121/2006, care devin obligaţie pentru societăţile comerciale ale căror 
valori mobiliare la data bilanţului sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care 
întocmesc situaţii financiare consolidate – prin aplicarea IFRS, şi opţiune pentru societăţile 
comerciale ale căror valori mobiliare la data bilanţului sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată şi întocmesc un set distinct de situaţii financiare individuale pentru utilizatorii de 
informaţii alţii decât instituţiile statului. 

Luând în considerare tendinţele contemporane, sistemul contabil se află în prezent la 
confluenţa dintre cererea şi oferta de informaţii în contextul mondializării economiilor şi 
globalizării pieţelor financiare. 

Optimizarea raportului dintre cererea şi oferta de informaţii are drept scop utilizarea 
cât mai eficientă a situaţiilor financiare de către utilizatorii interni şi externi. Produsele 
contabile sunt astfel supuse modelelor de analiză şi diagnostic economic şi financiar, precum şi 
modelelor de decizii pe care le vor lua utilizatorii de informaţii. 

Adoptarea IAS/IFRS atât la nivelul companiilor, cât şi la nivel macroeconomic asigură 
un sistem transparent de raportare care duce la micşorarea costului capitalului şi are consecinţe 
directe şi asupra dezvoltării mediului de afaceri românesc. 

Îmbunătăţirea raportării financiare corporative, componentă cheie pentru o dezvoltare 
economică sustenabilă în România, contribuie la întărirea arhitecturii financiare a ţării, reduce 
riscul unor crize şi scandaluri financiare, contribuie la atragerea investiţiilor străine, 
promovarea dezvoltării pe plan internaţional a societăţilor româneşti şi ajută la mobilizarea 
investiţiilor şi economiilor autohtone. 
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Rezumat. Creşterea economică are efecte economice şi sociale favorabile şi 
exprimă o tendinţă a unei economii pe o perioadă lungă de timp. 

Articolul prezintă principalii factori de dezvoltare economică ce acţionează 
concomitent prin cele trei dimensiuni: cantitativă, structurală si calitativă.  

  
Cuvinte-cheie: creştere economică; factori de creştere; costul creşterii; decalaje de 

dezvoltare economică. 
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Creşterea economică exprimă o tendinţă ascendentă de evidenţă a unei economii 

într-o perioadă îndelungată, având efecte economico-sociale favorabile. 
Creşterea economică se află sub influenţa conjugată a unui ansamblu de factori cu 

acţiune directă şi indirectă. Fiecare factor de creştere economică acţionează concomitent 
prin trei dimensiuni: cantitativă, structurală şi calitativă. 

Astfel, creşterea economică apare ca rezultat al acţiunii conjugate a modificărilor 
dimensiunilor cantitative structurale şi calitative ale fiecărui factor. Totodată, procesul de 
creştere economică apare şi ca rezultat al influenţei conjugate a modificărilor concomitente 
ale caracteristicilor cantitative, structurale şi calitative ale tuturor factorilor. Creşterea 
producţiei reale, totale şi pe locuitor, sub forma unor indicatori macroconomici, este 
expresia interacţiunii dintre volumul disponibil al factorilor de producţie şi eficienţa 
utilizării lor. 

Investiţia economică se află la baza efortului de creştere economică şi are ca 
rezultat mărirea potenţialului productiv, acumularea de capital uman şi material. 

Tipurile de creştere economică au la bază criterii cum sunt:  
- contribuţia factorilor; 
- modul de realizare a creşterii economice; 
- ritmul de creştere a indicatorilor agregaţi pe locuitor; 
- compatibilitatea efectelor economice cu cele sociale şi ecologice etc. 
Potrivit acestor criterii, creşterea economică poate fi: 
- extensivă 
- intensivă 
- consolidată 
- echilibrată 
- durabilă 
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- negativă 
- zero etc. 
Creşterea economică consolidată implică asigurarea în dinamică a compatibilităţii 

criteriilor eficienţei economice directe, impuse de piaţă, cu cele de eficienţă social-umană, 
ecologică, impuse de necesitatea creării permanente a condiţiilor pentru egalitatea şanselor 
generaţiilor care coexistă şi se succed la viaţă pe planeta noastră.  

 Intensitatea creşterii economice în sens restrâns se apreciază prin ritmul (rata) 
creşterii economice, per total şi pe locuitor, care pe termen mediu sau lung trebuie să fie 
pozitiv: 
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în care: 
Rce = ritmul creşterii economice 
PIBr = produsul intern brut real obţinut prin deflatarea PIB-ului nominal; 
PIBr/loc= produsul intern brut real pe locuitor; 
∆ = variaţia;  
0,1 – anul de bază, respectiv curent. 
În literatura economică există tendinţa de a delimita creşterea şi dezvoltarea 

economică. Acest din urmă concept reflectă simultan aspecte cantitative, structurale şi 
calitative ale evoluţiei economice în corelaţie cu evoluţia demografică şi problematica 
generală a omului, ca şi cu evoluţia echilibrului ecologic. Dezvoltarea economică are o 
accepţiune mai largă decât cea de creştere; ea implică modificări calitative şi, în special, 
schimbări de mentalităţi şi antrenează ameliorarea condiţiilor generale de viaţă. 

Creşterea economică este factorul fundamental al dezvoltării umane. Ea exprimă 
sporirea capacităţii unei economii de a furniza mai multe bunuri finale în structura şi 
calitatea cerute de consumatori. Pe suportul creşterii economice devin posibile creşterea 
bunăstării economice, a nivelului de instruire, a duratei medii a vieţii etc. La rândul ei, 
dezvoltarea umană devine factor pentru susţinerea creşterii economice. 

Creşterea economică are costuri şi beneficii. Costul primar al creşterii economice 
este consumul sacrificat pentru a efectua economii şi investiţii. Orice creştere economică 
necesită investiţii materiale şi imateriale a căror sursă primară sunt economiile, parte a 
veniturilor. Prin urmare, pentru a se putea economisi şi investi, o parte din venit nu trebuie 
să se transforme în consum curent. 

Mărimile absolute şi relative ale costului primar al creşterii economice sunt 
dependente de factori cum sunt: 

- nivelul ratei acumulării şi nivelul de dezvoltare economică exprimat de nivelul 
de PIB pe locuitor; 

- tipul creşterii economice: extensivă şi intensivă; 
- faza ciclului economic; 
- ritmul şi tipul progresului-tehnic (intensiv muncă, intensiv capital, neutru); 
- structura de ramură şi teritorială a economiei; 
- tipul investiţiilor (în unităţi existente, în unităţi care nu există, de modernizare); 
- amploarea investiţiilor străine; 
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- amploarea şi calitatea resurselor naturale; 
- dimensiunile datoriei externe etc. 
Realizarea creşterii economice într-o economie cu un nivel redus de dezvoltare face 

ca sacrificiul cerut să fie relativ mai mare şi mai greu de suportat. Costul relativ şi absolut al 
creşterii economice este mai ridicat în etapele în care se produc schimbări tehnico-ştiinţifice 
şi, implicit, structurale, rapide şi profunde sau când economia se află în etapa creşterii 
economice de tip extensiv. În faza de expansiune şi reluare a ciclului economic, costurile 
absolute sunt mai mari, iar în faza de depresiune costurile relative sunt mai mari. 

Costurile primare şi imediate ale creşterii economice sunt suportate integral de 
diferite categorii socioprofesionale şi generaţii ale populaţiei. Cele directe şi imediate sunt 
suportate în proporţii diferite de generaţiile prezente şi diferenţiat pe categorii 
socioprofesionale. Pentru întreprinzătorii pe bază de mijloace proprii, costurile sunt 
suportate şi se resimt direct de către ei; când apelează la mijloace atrase, costurile sunt 
suportate atât de ei, cât şi de cei care economisesc, fără a fi investitori-întreprinzători. 
Costurile creşterii economice sunt suportate de populaţie în mod direct prin creşterea 
fiscalităţii şi a preţurilor. Aceste costuri au semnificaţia unui cost de oportunitate pentru că 
reprezintă sacrificiul imediat pentru a se obţine creşterea economică, fiind preţul plătit 
pentru beneficii potenţiale în viitor. Creşterea economică are şi costuri pe termen lung, 
reprezentate de deprecierea unor resurse naturale, agresiunile asupra mediului natural, care 
sunt suportate de generaţiile prezente şi viitoare. Pe termen lung consumul creşte, 
compensând reducerile celui prezent, fără de care nu sunt posibile economiile şi investiţiile.  

Beneficiile generate de creşterea economică sunt reprezentate de creşterea 
producţiei, a veniturilor şi a consumului, care sunt expresii ale creşterii nivelului de trai. 
Evaluarea beneficiilor creşterii economice se face prin compararea consumului prezent cu 
cel sacrificat anterior şi ajustat cu o rată care oscilează în jurul ratei dobânzii. 

Concomitent cu creşterea veniturilor şi consumului se produc schimbări în structura 
acestuia, caracterizate prin creşterea cheltuielilor pentru instruire şi ocrotirea sănătăţii etc. 
Ca regulă, are loc o tendinţă de extindere a accesului la bunuri de folosinţă îndelungată, la 
servicii, multe dintre acestea având calităţi superioare în raport cu trecutul. 

Creşterea economică este precedată şi însoţită de restructurările sistemului 
economico-social, ceea ce implică costuri personale cum sunt: 

- pierderea unor locuri de muncă; 
- uzura morală a unor cunoştinţe şi pierderea efectelor scontate prin investirea în 

capital uman; 
- uzura morală a capitalului tehnic; 
- uzura morală a unor metode de organizare, conducere şi marketing. 
Creşterea economică generează schimbări în repartizarea teritorială a activităţilor 

economico-sociale, în locurile de muncă şi în mediul sociocultural în care individul există. 
Aceste schimbări generează costuri personale, deşi multe dintre ele nu sunt înregistrate de 
Sistemul Naţional de Contabilitate. 

În categoria costurilor suportate de anumite categorii ale populaţiei active şi de 
familiile lor, dar neînregistrate de Sistemul Contabilităţii Naţionale, intră: costuri 
determinate de schimbări în dimensiunea muncii care conduc la creşterea insecurităţii 
locurilor de muncă; costuri generate de degradarea patrimoniului colectiv al naţiunii; costuri 
determinate de apariţia unor forme de înstrăinare pe care creşterea economică le induce 
diferitelor persoane şi grupuri de persoane etc. 

Creşterea economică este factorul principal care determină ridicarea standardului de 
viaţă pe termen lung, fiind, din acest motiv, obiectivul economic şi politic central al 
politicilor macroeconomice. Astfel, ţările cele mai bogate, care oferă locuitorilor standarde 
ridicate de viaţă, sunt ţările dezvoltate din punct de vedere economic care, datorită 
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creşterilor economice susţinute, au cele mai mari niveluri ale produsului intern brut real pe 
locuitor. Ţările în curs de dezvoltare sau cele slab dezvoltate au venituri pe locuitor mult mai 
reduse în comparaţie cu ţările dezvoltate şi oferă un nivel de trai mult sub cel existent în 
statele bogate. Asigurarea premiselor favorabile creşterii economice în ţările sărace este o 
sarcină deosebit de complexă, multe guverne nereuşind aceasta, în ciuda eforturile depuse. 

Pentru ţările înapoiate economic, problematica dezvoltării economice este mai de 
actualitate, ele trebuind să facă eforturi pentru a scăpa de subdezvoltare. În ultimele două 
secole, când economiile naţionale au devenit tot mai interdependente, diferenţele dintre 
nivelul de dezvoltare al ţărilor dezvoltate şi subdezvoltate s-au accentuat, îmbrăcând forma 
decalajelor economice internaţionale. Astfel, diferenţele privind PIB/locuitor dintre ţările 
dezvoltate şi cele subdezvoltate au sporit de la 3:1 în anul 1800, la 10:1 în 1990 şi 60:1 în 
anul 2000. 

În România, în perioada 1990-2000, a avut loc un pronunţat progres economic, care 
poate fi recuperat doar prin creştere economică susţinută. În raport cu PIB/locuitor mediu în 
UE, PIB-ul/locuitor în România reprezintă circa 27% comparativ cu 60% în Republica 
Cehă, 68% în Slovenia, 49% în Ungaria, 39% în Polonia, 46% în Slovacia, 36% în Estonia. 
Intensificarea creşterii economice în România devine o problemă prioritară. Între nivelul de 
dezvoltare al României şi nivelul mediu de dezvoltare al Uniunii Europene a existat un 
decalaj care s-a accentuat în decursul timpului. Decalajul dintre UE şi România era în 1950 
de 3,9:1, iar în 1990 de 4,6:1. Nivelul românesc din 1950 se apropia de nivelul suedez din 
1830, iar cel din 1990 de cel al Angliei în 1873. 

După 1950, timp de patru decenii, economia românească a evoluat încorporată într-
o organizaţie regional-europeană cunoscută sub denumirea de CAER. La data înfiinţării 
acestei organizaţii, PIB-ul pe locuitor al României faţă de nivelul mediu înregistrat de toate 
ţările componente prezenta un decalaj de 2,3:1. Faţă de nivelul cel mai de sus atins de altă 
ţară componentă – Cehoslovacia – decalajul era de 2,9:1. Acest decalaj apropia România de 
Cehoslovacia la momentul anului 1873, adică în urmă cu aproape 80 de ani. În 1990, 
decalajul faţă de media pe CAER era de 1,8:1. Aceste date arată că ecartul de nivel de 
dezvoltare s-a înscris într-o tendinţă de micşorare, dar era departe de ceea ce se spera, şi 
anume să ducă la o apropiere şi chiar egalizare a nivelurilor de dezvoltare economică. 

În anul 2000, decalajul dintre nivelul de dezvoltare al României şi cel mediu din 
UE era de 1:5,2. În prezent, UE exercită o mare forţă de atracţie pentru fostele state ale 
CAER-ului, inclusiv pentru România. Trebuie avut în vedere că din 1957 şi până astăzi UE 
nu cunoaşte cazuri în care să se fi integrat ţări membre care să prezinte o disparitate atât de 
mare. Nivelul PIB-ului pe locuitor al României din anul 2000 era atins în medie de cele 15 
ţări ale UE în urmă cu 90 de ani, adică prin 1910. Reducerea decalajelor impune 
intensificarea creşterii economice în ţara noastră, concomitent cu îmbunătăţirea structurii şi 
calităţii bunurilor produse. 

În ţara noastră, în perioada 2001-2002, s-a înregistrat o creştere a PIB-ului real de 
4% şi tendinţa de creştere se menţine şi în anul 2003. 

Conform unor prognoze din anul 2002, se aprecia că în anul 2003 se va accelera 
creşterea economiei mondiale care să atragă un nivel de 3,2-3,7% comparativ cu 2,4-2,7% în 
2002. Creşteri economice record se vor înregistra în China (estimată la 7,2% în 2003, 
comparativ cu 7,3% în 2002) şi Coreea de Sud (+6,3% în 2003 şi 6,5% în 2002). Pentru 
Japonia, cea de-a doua economie a lumii dezvoltate, se estima pentru 2003 o creştere 
cuprinsă între +0,5% şi 1%. 

Pe plan regional, ţările recent industrializate din ASIA, ţările ASEAN şi India vor fi 
în topul creşterii economice pe plan mondial, fiind urmate de ţările Americii de Nord şi ale 
Uniunii Europene. 
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Şi economia americană cunoaşte o înviorare a creşterii economice, după ce, 
începând cu martie 2001, a fost afectată de o uşoară recesiune. Creşterea economică a fost 
favorizată de dobânzile scăzute la creditele ipotecare pentru locuinţe şi pachete financiare 
stimulative pentru achiziţionarea de autovehicule. Factorii cu putere de decizie în politica 
macroeconomică au apelat la teoria lui Keynes, în sensul că au injectat bani publici în 
economie în perioada de declin, care, împreună cu măsuri de stimulare fiscală, au limitat 
declinul şi au condus la un reviriment remarcabil (creşterea reală faţă de trimestrul anterior a 
PIB-ului american a fost de 2,7% în trimestrul IV 2001 şi 5,0% în trimestrul I 2002). 

Integrarea în UE nu înseamnă realizarea în perioada imediată a nivelului de 
prosperitate existent în statele din vestul şi centrul Europei. Gradul de prosperitate este în 
relaţie directă cu nivelul de dezvoltare economică, cu mărimea indicatorilor macroeconomici 
pe locuitor. 

La un deceniu după integrare, România va fi în continuare una dintre cele mai sărace 
ţări din Uniunea Europeană. Totuşi, dacă economia va funcţiona bine, distanţa faţă de 
performanţele economice ale UE se va reduce semnificativ. Conform unor prognoze, la nivelul 
anului 2017, produsul intern brut se va dubla, iar salariul mediu ar putea creşte de trei ori. 

În 2002, capitala Marii Britanii reprezenta cea mai puternică regiune europeană din 
punct de vedere economic (fiind luate în calcul statele membre UE şi cele candidate la 
aderare). La celălalt capăt al clasamentului se află regiunea Nord-Est din România (care 
cuprinde judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău şi Vaslui). Produsul intern brut pe 
cap de locuitor era, în 2002, de 13,9 ori mai mare în Inner London decât în Moldova. Un an 
mai târziu, acest raport a scăzut la 12,8, iar potrivit ultimelor estimări, este foarte posibil ca 
în 2006, PIB-ul londonez să fie de „numai circa 11,5 ori mai mare”.   
   

Diferenţele sunt nefavorabile şi la alte capitale: salariu mediu pe economie a ajuns, 
în noiembrie 2006, la circa 260 euro în Letonia, 500 euro în Ungaria, 1000 euro în Slovenia, 
1350 euro în Spania, 2600 euro în Suedia. Doar în Bulgaria, salariul de circa 200 euro este 
mai mic decât la noi. Inflaţia, de 4,9% este încă una dintre cele mai mari din UE, iar 
deficitul comercial e de circa 10% din PIB.  

Potrivit Comisiei Naţionale de Prognoză, în 2008 doar trei dintre regiunile de 
dezvoltare ale României (Bucureşti, centru şi vest) vor avea un PIB per capita mai mare 
decât media pe ţară, celelalte cinci (nordul, estul şi sudul), sub medie.    
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Figura 1. Prognoza PIB-ului pe regiuni de dezvoltare ale României 
 în 2008 

 
Marile puteri economice europene au un PIB per capita deasupra mediei europene. 

În schimb, ţările nou intrate mai au mult până să treacă de 100%. 
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Figura 2. Produsul intern brut pe cap de european 
 
 
Punctele de vedere privind evoluţia economiei româneşti în următorii 10 ani sunt 

diverse. Analistul Ilie Şerbănescu apreciază că „Dacă vom continua să fim o economie de 
subcontractare, fără o infrastructură temeinică, fără o articulaţie industrială, vom fi extrem 
de expuşi la intemperii. Aşadar, o posibilă recesiune pe plan mondial ne va lovi puternic, şi 
ne va fi bine dacă în economia mondială vor fi numai adieri de vânt ”. 
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Un punct de vedere diferit are directorul general adjunct al Institutului Naţional de 
Cercetări Economice din cadrul Academiei Române, prof. dr. Constantin Ciutacu, care 
afirmă: „Am credinţa că putem fi o surpriză plăcută pentru Europa, o a doua Irlandă, iar o 
creştere economică destul de moderată pentru regiunea în care ne aflăm, de 7% pe an, ar 
putea face ca peste un deceniu să avem un PIB dublu faţă de cel de astăzi. Să nu uităm că în 
1992 produsul intern brut al României era de 15 miliarde de euro, iar astăzi se apropie de 
100 de miliarde de euro”. 

Directorul Institutului de Prognoză Economică (IPE) al Academiei Române, prof. 
dr. Lucian Liviu Albu, crede că PIB-ul României va avea un ritm mediu de creştere de circa 
5% pe an până în 2016, cel pe cap de locuitor ajungând undeva la 40-50% din media 
europeană. „Veniturile vor creşte ceva mai mult, în timp ce inflaţia probabil că se va 
încadra, în partea a doua a următorului deceniu, în intervalul 2-3%. Rata şomajului se va 
menţine, probabil, în intervalul 4-7%, în timp ce numărul de salariaţi va avea o uşoară 
tendinţă de scădere. Atât exporturile, cât şi importurile vor creşte mai rapid decât PIB-ul, iar 
balanţa comercială va înregistra în primii ani după aderare un deficit în creştere, după care 
se va înregistra, probabil, o diminuare a acestuia, apreciază profesorul Albu. 

Între regiunile României există discrepanţe mari. Astfel, PIB-ul pe cap de locuitor 
din Moldova şi Oltenia este de cel puţin două ori mai mic decât cel din Bucureşti.  

Este posibil ca în perioada imediat următoare aceste discrepanţe să crească într-un 
ritm lent, după care se aşteaptă să înceapă un proces de diminuare a restanţelor. Conform 
calculelor, dacă economia României va creşte în medie cu 5 procente pe an, iar cea a UE va 
evolua anual cu 3 procente, în 2016 ţara noastră va ajunge la un PIB de numai 47% din 
media europeană. Totodată, o creştere medie de 7 procente în România şi o sporire de numai 
2 procente în Uniunea Europeană ar face ca peste 10 ani PIB-ul din ţara noastră pe cap de 
locuitor să fie de 62% din PIB pe cap de european. După încă 10 ani în aceleaşi ritmuri, s-ar 
ajunge la media de dezvoltare economică a UE. 

Realizarea acestor obiective este condiţionată de mai mulţi factori, printre care se 
află lipsa de calificare a forţei de muncă, starea precara a infrastructurii, nivelul în care se 
realizează o mare parte a producţiei agricole ş.a. Un factor restrictiv foarte important poate fi 
stabilirea cotelor de producţie pe care le implică tratatul de aderare la Uniunea Europeană. În 
contextul acestor cote care limitează libertatea economică este de aşteptat să se obţină 
creşteri mari pe seama serviciilor. 

Referitor la salariul mediu, acesta a crescut cu 50% în numai trei ani (2004-2006), 
iar dinamica sa ar putea fi accentuată cel puţin în primii ani după aderare. 
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Rezumat. Determinarea impozitului pe profit, calculul şi contabilizarea acestuia 
sunt o problemă de maximă actualitate în ţara noastră, având în vedere normele contabile 
internaţionale. În acest sens, IAS 12 defineşte atât impozitul curent, cât şi impozitul amânat 
privind profitul. Diferenţele temporare care dau naştere la datorii sau creanţe privind 
impozitele amânate au în vedere abordarea bilanţieră şi reprezintă diferenţele apărute între 
baza de impozitare a unui activ sau a unei datorii şi valoarea sa contabilă înscrisă în bilanţ.  

 
Cuvinte-cheie: impozit amânat; diferenţa temporară; creanţa privind impozitul 

amânat; datorie privind impozitul amânat; beneficii. 
 
Clasificare REL: 14I 

 
 

 
Impactul fiscalităţii asupra contabilităţii diferă de la o ţară la alta, în funcţie de 

implicarea statului în normalizarea contabilă. Reforma contabilităţii în România, prin 
crearea cadrului general privind prezentarea situaţiilor financiare în concordanţă cu 
Directiva a-IV-a şi Standardele Internaţionale de Contabilitate, poate crea în viitor premisele 
unui drept contabil autonom, care să clarifice, fără a polua conturile, divergentele impuse de 
dreptul fiscal.  

Spre deosebire de România, în Regatul Unit sistemul contabil este independent de 
cel fiscal. În această ţară, fiecare întreprindere îşi desfăşoară propria contabilitate, aceasta 
nefiind îngrădită de reguli fiscale. În Franţa, rolul fiscalităţii este mult mai mare, impozitul 
amânat aplicându-se în mod obligatoriu situaţiilor financiare consolidate. În conturile 
individuale, contabilitatea impozitelor amânate este facultativă şi, prin urmare, majoritatea 
întreprinderilor utilizează metoda impozitului exigibil. În SUA, contabilizarea impozitelor 
asupra beneficiilor este reglementată prin norma FAS 109. Asemănător normei contabile 
internaţionale IAS 12, Contabilitatea impozitului pe profit, se utilizează metoda reportului 
variabil, bazată pe abordarea bilanţieră. Activele şi pasivele de impozite amânate sunt 
recalculate la sfârşitul fiecărei perioade pentru toate diferenţele temporare care există între 
valoarea contabilă şi valoarea fiscală a elementelor de activ şi de pasiv. Calculul este 
efectuat în baza cotei de impozit în vigoare, care va fi aplicabilă atunci când diferenţa se va 
inversa. 

Directivele europene nu tratează problema contabilizării impozitelor asupra 
beneficiilor. Directiva a-VII-a cere, totuşi, ca în cazul conturilor de grup să se ţină seama de 
cheltuiala fiscală latentă. 
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Potrivit contabilităţii din ţara noastră, impozitul pe profit se determină aplicând 
cota de impozitare asupra rezultatului fiscal. Rezultatul impozabil se determină pe baza 
următoarei relaţii: 

 
Rezultatul   =   Rezultatul   –    Veniturile      +   Cheltuielile 
impozabil         contabil          neimpozabile       nedeductibile 
 
În categoria veniturilor neimpozabile se includ: 
- dividendele primite de o persoană juridică română de la o altă persoană 

juridică, română sau străină; 
- diferenţele favorabile de valoare aferente titlurilor de participare datorită 

incorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune sau compensării unor creanţe 
la societatea unde se deţin participaţii; 

- veniturile sau cheltuielile generate de anularea datoriilor sau încasarea 
creanţelor datorită transferului de acţiuni sau de părţi sociale de la „FPS” conform 
contravenţiilor; 

- veniturile rezultate din reluarea provizioanelor pentru care nu s-au acordat 
deduceri, precum şi veniturile rezultate din stornarea sau recuperarea unor cheltuieli 
nedeductibile. 

În categoria cheltuielilor nedeductibile se includ: 
- cheltuielile cu impozitul pe profit din orice sursă română sau străină; 
- amenzile, confiscările, majorările de întârziere şi penalităţile datorate de 

autorităţile române şi străine; 
- cheltuielile de protocol care depăşesc limitele legale admisibile; 
- cheltuielile cu diurnă care depăşesc limitele legale stabilite pentru instituţiile 

publice; 
- sumele utilizate pentru constituirea provizioanelor peste limitele legale; 
- cheltuielile înregistrate în contabilitate pe baza unor documente care nu 

îndeplinesc condiţiile de document justificativ potrivit legii contabilităţii; 
- cheltuielile de sponsorizare peste limitele legale; 
- cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor, altele decât cele acordate de 

bănci şi de alte persoane juridice autorizate potrivit legii, care depăşesc dobânzile medii ale 
băncilor, comunicate de BNR; 

- alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal. 
Potrivit normei contabile IAS 12, impozitul curent reprezintă impozitul de plată sau 

de recuperat pe o anumită perioadă de timp, de regulă un an. Impozitul curent se determină 
aplicând cota de impozit pe profit asupra profitului impozabil. 

Profitul impozabil reprezintă profitul aferent unei perioade în care impozitul va fi 
plătit şi se determină pe baza următoarelor relaţii: 

 
Profitul         =    Profitul  –  Deducerile  +  Cheltuielile    +/–   Diferenţele 
impozabil            contabil         fiscale         nedeductibile          temporare 
 
       Cheltuielile          =             Cheltuielile            +       Cheltuielile  
cu impozitul pe profit           cu impozitul curent       cu impozitul  amânat 

 
Problema care se pune este aceea a diferenţelor temporare care dau naştere la 

impozite amânate. 
Vechea normă contabilă internaţională IAS 12 definea profitul impozabil ca fiind 

rezultatul exerciţiului stabilit pe baza regulilor fiscale fixate de administraţia fiscală şi care 
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serveşte pentru calculul impozitului exigibil. Metoda impozitului exigibil caracterizează o 
fiscalitate imperativă, aceasta folosind numai incidenţa diferenţelor permanente asupra rezulta-
tului contabil pentru a calcula rezultatul fiscal. Folosirea acestei metode are o influenţă negativă 
asupra realizării imaginii fidele, în sensul neconectării veniturilor cu cheltuielile aferente, 
provocând o creştere a beneficiului pe termen scurt şi o scădere a acestuia pe termen lung. 

Metoda impozitului amânat, spre deosebire de metoda impozitului exigibil, a apărut 
datorită incidenţelor pe care diferenţele temporare le-au avut asupra rezultatului exerciţiului 
şi cu scopul respectării principiilor contabile. 

Diferenţele temporale au în vedere abordarea bazată pe contul de profit şi pierdere 
şi reprezintă diferenţele între profitul contabil şi profitul impozabil, care îşi au originea în 
perioada curentă şi se răsfrâng asupra uneia sau a mai multor perioade ulterioare. 

Actuala normă contabilă internaţională IAS 12 defineşte profitul ca fiind profitul 
(pierderea) exerciţiului determinat în concordanţă cu regulile stabilite de autoritatea fiscală, 
pe baza cărora impozitul pe profit este plătibil (recuperabil) şi autorizează metoda reportului 
variabil, bazată pe abordarea bilanţieră, analizând consecinţele diferenţelor temporare. 

Diferenţele temporare au în vedere abordarea bilanţieră şi reprezintă diferenţele 
apărute între baza de impozitare a unui activ sau a unei datorii şi valoarea sa contabilă 
înscrisă în bilanţ. Pentru a putea înregistra impozite amânate, diferenţele între baza contabilă 
şi baza impozabilă trebuie să fie reversibile, iar activele şi pasivele respective să facă 
obiectul impozitării. Diferenţele temporare pot fi: 

- diferenţe temporare impozabile – sunt acele diferenţe care vor avea ca rezultat 
valori impozabile în determinarea impozitului pe profit al perioadelor viitoare, atunci când 
valoarea contabilă a activului sau a datoriei este recuperată sau stinsă; 

- diferenţe temporare deductibile – sunt acele diferenţe care vor avea ca rezultat 
valori deductibile în determinarea impozitului pe profit al perioadelor viitoare, atunci când 
valoarea contabilă a activului sau a datoriei este recuperată sau stinsă. 

Diferenţele temporare dau naştere la datorii sau creanţe privind impozitele amânate. 
Datoriile privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe 

profit plătibile în perioadele contabile  viitoare, în ceea ce priveşte diferenţele temporare 
impozabile. 

Creanţele privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe 
profit recuperabile în perioadele contabile viitoare, în ceea ce priveşte: diferenţele temporare 
deductibile, reportarea pierderilor fiscale nefolosite, reportarea creditelor fiscale nefolosite. 

O creanţă privind impozitul amânat trebuie recunoscută pentru reportarea 
pierderilor fiscale şi a creditelor fiscale neutilizate, în limita probabilităţii că va exista 
suficient profit impozabil viitor, faţă de care pot fi utilizate pierderile şi creditele fiscale 
nefolosite. 

Baza de impozitare a unui activ sau unei datorii are în vedere evaluarea acestora în 
funcţie de consecinţele fiscale determinate de faptul că societatea aşteaptă să recupereze sau 
să lichideze valoarea contabilă a activelor şi datoriilor sale. 

Baza de impozitare a unui activ reprezintă valoarea ce va fi dedusă în scopuri 
fiscale din orice beneficiu economic care va rezulta la o societate atunci când se recuperează 
valoarea contabilă a activului. 

Dacă aceste beneficii economice nu vor fi impozabile, atunci baza de impozitare a 
activului este egală cu valoarea sa contabilă. 

Dacă valoarea contabilă a unui activ este mai mare decât baza de impozitare a 
activului respectiv, atunci diferenţa temporară impozabilă reprezintă o datorie privind 
impozitul amânat (exemplu: amortizarea unui activ este accelerată în scopuri fiscale). 

Dacă valoarea contabilă a unui activ este mai mică decât baza de impozitare a 
activului respectiv, atunci diferenţa temporară impozabilă reprezintă o creanţă privind 
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impozitul amânat (exemplu: amortizarea acumulată a  unui activ în situaţiile financiare este 
mai mare decât amortizarea acumulată permisă până la data bilanţului în scopuri fiscale). 

Baza de impozitare a unei datorii este valoarea sa contabilă mai puţin orice sumă 
care va fi dedusă în scopuri fiscale în ceea ce priveşte respectiva datorie în perioadele 
contabile viitoare. 

Dacă valoarea contabilă a unei datorii este mai mare decât baza de impozitare a 
datoriei respective, atunci diferenţa temporară deductibilă reprezintă o creanţă privind 
impozitul amânat (exemplu: datorie pentru cheltuielile angajate privind garanţia unui 
produs). 

Dacă valoarea contabilă a unei datorii  este mai mică decât baza de impozitare a 
datoriei respective, atunci diferenţa temporară impozabilă reprezintă o datorie privind 
impozitul amânat. 

Conform IAS 12, impozitul curent şi impozitul amânat trebuie să fie debitate sau 
creditate direct în capitalul propriu, dacă aceste impozite sunt aferente elementelor care au 
fost debitate sau creditate direct în capitalul propriu, în aceeaşi perioadă sau într-o perioadă 
diferită. 

La nivelul contului de profit şi pierdere este prezentată cheltuiala cu impozitul pe 
profit care cuprinde atât cheltuiala cu impozitul curent, cât şi cheltuiala cu impozitul amânat. 

La nivelul bilanţului se regăseşte creanţa, respectiv datoria privind impozitul 
amânat. Standardul precizează, însă, că acestea nu trebuie să fie incluse în categoria 
activelor sau datoriilor curente. 

În concluzie ne punem întrebarea, pe de o parte, asupra momentului în care 
Ministerul de Finanţe Publice va da undă verde pentru acest IAS, iar, pe de altă parte, asupra 
modalităţilor de instrumentare tehnico-contabile pe care le va adopta, având în vedere 
implicaţiile pe care le au diferenţele temporare care generează impozite amânate asupra 
trezoreriei. Cert este că aplicarea în practica economică a acestui IAS, atât prin dificultăţile 
tehnice, cât şi prin diminuarea resurselor financiare în timp la bugetul statului, va crea 
pentru persoanele juridice o perioadă de respiro în plata efectivă a impozitului pe profit. 
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Rezumat. În acest articol se prezintă  problema determinării admisibilităţii  unui 

sistem de  constrângeri cu diferenţe. O constrângere cu diferenţe este de forma x - y ≤ b 
unde x şi y sunt variabile numerice iar b este o constantă. Sistemele de  constrângeri cu 
diferenţe se utilizează în diverse aplicaţii economice. De exemplu, necunoscutele x şi y pot 
reprezenta momentele de timp la care apar anumite evenimente. Fiecare constrângere poate 
modela faptul că un eveniment nu poate să apară mult mai târziu decât alt eveniment. În 
final, se prezintă o analiză experimentală a două euristici pentru  problema detectării 
ciclurilor negative. 

 
Cuvinte-cheie: constrângere cu diferenţe; ciclu negative; algoritm; grafuri de 

constrângere; pseudocod. 
 
Clasificare REL: 9J, 9Z, 9B 
 

 
 

1. Introducere 
 
O constrângere cu diferenţe este o inegalitate  de forma x-y ≤ b sau x – y < b pentru  

variabilele  x, y, şi constanta b. Fie m constrângeri cu diferenţe aplicate asupra a n necunoscute, 
în care fiecare constrângere este o inecuaţie liniară de forma  xj— xi ≤  bk , unde 1 ≤  i,j ≤  n şi 1 
≤  k ≤  m. Acest sistem se numeşte sistem de constrângeri cu diferenţe. El se poate scrie în 

formă matriceală,  Ax≤  b, A fiind o matrice de dimensiune m x n,  iar b este un  vector de 
dimensiune m; fiecare rând din matricea programării liniare A conţine un 1 şi un -1, restul 
elementelor din A  fiind 0.  

De exemplu, pentru  9 constrângeri cu diferenţe, aplicate la 6 necunoscute: 

  x1-x2≤ 7,  

x2-x3≤ -3, 

x1-x4≤ 8, 

x5-x6≤ -4, 

x1-x6≤ 1,  

x4-x5≤ -3, 

x3-x1≤ -4,  

x3-x6≤ -3,  
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x4-x5≤ -3, 
sistemul de constrângeri cu diferenţe este: 
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Se observă că x=(5,-2,1,-3,0,4) şi  x’=(6,-1,2,-2,1,5)  sunt soluţii ale problemei. 
 Mai sunt şi  alte soluţii? 
 
Lema 1 

Fie x = (x1,x2,...,xn) o soluţie a sistemului Ax ≤  b de constrângeri cu diferenţe şi fie 
k o constantă oarecare. Atunci, x + k = {x1+ k, x2 + k,..., xn + k) este tot o soluţie pentru  Ax 
≤ b. 

Demonstraţie 

Dacă x satisface Ax≤  b, pentru orice xi şi xj, avem xj- xi = (xj+ k) - (xi + k). Deci şi  

x + k  satisface Ax≤  b.    
                                            
 
 
2. Grafuri de  constrângeri 
 

Dat fiind  un sistem Ax ≤  b de constrângeri cu diferenţe, matricea programării 
liniare A de dimensiuni  n x m poate fi privită ca o matrice de incidenţă pentru un graf cu n 
vârfuri şi m muchii. Definim G = (V, E) un graf orientat cu costuri numit graful de 
constrângeri, în care mulţimea vârfurilor  V = {v0,v1...,vn} constă din vârfuri vi pentru fiecare 
necunoscută xi, plus  vârful adăugat v0, iar mulţimea muchiilor E corespunde celor m 
inegalităţi cu două necunoscute, plus o muchie (v0,vi) pentru fiecare necunoscută xi, iar 

costul muchiei (vi,vj) este w(vj,vi) =bk, corespunzător constrângerii cu diferenţe xj – xi ≤  bk. 
Costul fiecărei muchii divergente din v0 este 0. 

Vârful  v0 este adăugat pentru a asigura că orice alt vârf este accesibil din v0. Pentru 
sistemul din exemplul anterior, graful de constrângere corespunzător este dat în figura 1. 
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Figura 1. Graful de constrângere corespunzător exemplului anterior 
 
Teorema 1 

 Fie  Ax ≤ b un sistem de constrângeri cu diferenţe, G = (V,E) graful de 
constrângeri corespunzător. 

 a) Dacă G nu conţine cicluri de cost negativ, atunci o soluţie admisibilă a 
sistemului de constrângeri cu diferenţe se poate obţine prin determinarea costului drumurilor 
minime în graful constrângerilor ataşat.  

b) Dacă G conţine cicluri de cost negativ, atunci sistemul de constrângeri nu are 
soluţie admisibilă. 

Demonstraţie 
Fie x vectorul costurilor drumurilor minime de la v0 la celelalte vârfuri din graf, 

deci este soluţie pentru  ecuaţia : 

x=(δ (v0,v1),δ (v0,v2),δ (v0,v3)....,δ (v0,vn)).                                       
 a) Ecuaţia are o soluţie admisibilă, dacă graful de constrângeri nu are cicluri de cost 

negativ. Fie (vi,vj) ∈E o muchie arbitrară. Conform lemei 1, δ (v0,vj) ≤ δ  (v0,vi) + 

w{vi,vj), deci, δ (v0,vj) -δ  (v0,vi)≤  w(vi,vj). Alegând xi=δ  (v0,vi) şi xj = δ (v0,vi), 

constrângerea xj-xi ≤  w(vi, vj) corespunzătoare muchiei  (vi,vj) este satisfăcută. 
b) Dacă graful de constrângeri conţine cicluri de cost negativ, sistemul de 

constrângeri cu diferenţe nu are soluţie admisibilă. Vârful v0 nu poate fi conţinut în ciclul 
negativ, deoarece nu sunt muchii ce intră în el. Fără a restrânge generalitatea, presupune că c 
={v1v2, .,.,vt) este ciclul cu de cost negativ,  unde  v1 = vt. Ciclul c corespunde următoarelor 
constrângeri cu diferenţe: 

x2-x1≤ w(v1,v2) , x3-x2≤ w(v2,v3) ,..xt-xt-1 ≤ w(vt-1,vt) , x1-xt ≤ w(vt,v1), unde 

costul muchiei (vi,vj) este w(vj,vi) =bk, corespunzător constrângerii cu diferenţe xj – xi ≤  bk. 
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Cum soluţia x satisface fiecare din cele t inegalităţi, satisface şi suma lor. În 
membrul stâng obţinem 0, iar în membrul drept obţinem prin adunare w(c), deci obţinem 0 
≤  w(c). Cum  c este  un cost nenegativ, w(c) < 0, deci 0 ≤  w(c) < 0, fapt imposibil. 

 
3. Detectarea ciclului negativ. Metoda relaxării muchiilor 
 
Detectarea ciclurilor negative pentru un graf de constrângeri G = (V, E) este în 

general însoţită  de adăugarea la G a unui nou vârf sursă s şi adăugarea de muchii {(s,v) 
|v�V}  de cost 0. În graful obţinut, rezolvăm problema drumului minim de sursă unică 
(single source shortest path SSSP). SSSP constă în a găsi drumul minim de la s la fiecare 
vârf  v � V. SSSP eşuează în căutare dacă există un ciclu negativ. 

Pentru rezolvarea SSSP sunt mulţi algoritmi, dar cei mai des utilizaţi se bazează pe 
relaxarea muchiilor. 

De exemplu, dacă pentru o muchie (u,v) un pas de relaxare presupune descreşterea 
valorii estimate pentru drumul minim până la v, d[v], şi reactualizarea valorii predecesorului 
lui v, pred[v], deci in pseudocod.  

Relax(u,v,w) 
If d[v]>d[u]+w(u,v) then 
d[v]=d[u]+w(u,v) 
pred[v]=u  
Algoritmul Bellman-Ford (BFA) utilizează o tabelă d în care memorează 

schimbările în estimarea distanţelor minime  şi vectorul predecesorilor pred. Algoritmul 
parcurge următorii paşi, luând vârfurile într-o ordine prestabilită. 

1. iniţializare tabelă şi predecesori 
2. repetă de v-1 ori: 
• pentru fiecare muchie (u, v) din graf  
d(v) = min[d(v), d(u) + w(u, v)] 
• dacă distanţa e modificată, notează noul vârf predecesor 
3. caută ciclu negativ 
• pentru fiecare muchie (u, v) verifică dacă d(v) − d(u) > w(u, v). 
Complexitatea considerată este: 
• pas 1iniţializare: O(v) 
• Pas 2: O(ve) 
• pas 3: O(e) 
  total: O(ve). 

Algoritmul Bellman-Ford are  in cel mai defavorabil caz  O( EV × ) . 

O varianta a algoritmului de mai sus este algoritmul  Bellman-Ford-Moore (BFMA), 
ce utilizează metoda reetichetării. Algoritmul utilizează o coadă pentru a memora vârfurile a 
căror valoare a etichetelor au fost modificate în faza precedentă. Cu această metodă,  o coadă 
este actualizată cu toate vârfurile care au fost reetichetate cu o nouă distanţă. Un vârf v la un 
moment dat este scos din coada  şi se face relaxarea modificând  muchia  (v, w). Fiecare astfel 
de w este pus în coadă. Algoritmul nu se termină dacă există un  ciclu negativ. Pseudocodul 
pentru algoritmul Bellman-Ford-Moore cu detectarea ciclului negativ este: 

n:=0  
Q:={s} 

while: 

  Q ≠ Φ : 
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u:=pop(Q)  
n:=n+1 

if n mod V = 0 then cycleCheck(u)  

for each edge (u,v) with weight Wuv: 
if δ(v) < δ(u) + Wuv then 
δ(v):=δ(u)+Wuv 
parent(v):= u 
push(v,Q). 
Algoritmul este mai eficient decât Bellman-Ford pentru detecţia ciclului negativ, 

dar nu poate identifica un ciclu negativ exact atunci când apare. Mai mult, se arată că acest 
ciclu poate apărea  şi mai târziu poate dispărea din drumul minim, făcând posibil pentru 
acest algoritm să înceapă să execute  căutări lungi până la primul ciclu negativ. 

Există doi algoritmi SSSP ce identifică ciclurile negative imediat, şi ei sunt într-un 
anumit sens duali unul altuia. Ambii actualizează o coadă pentru metoda reactualizării 
etichetelor. Primul este realizat de Tarjan. Acest algoritm este o cale rapidă de detectare a 

ciclurilor negative fără să depăşească  O( EV × ). 

Dualul acestui algoritm aparţine lui  Goldberg şi Radzik. Algoritmul execută mai 
întâi o căutare în adâncime pentru fiecare vârf v cu distanţa actualizată. Căutarea în 
adâncime propagă actualizarea distanţei la orice vârf accesibil din v în subgraful admisibil. 
Metoda oferă, de asemenea, detecţia ciclului negativ şi în acest sens este mai bună decât  
metoda extragerii subgrafului.  

Pseudocodul pentru  subgraful extras prin  algoritmul  lui Tarjan  (TA )este: 
Q: = {s} 

while: 

Q ≠ Φ : 
u: = pop(Q) 
for each edge (u,v) with weight Wuv: 
if δ(v) < δ(u) + Wuv then 
for every w a descendent of v in the shortest path tree: 
detach w from the shortest path tree 
remove w from Q 
if w = u then there is a negative cycle 
δ(v): = δ(u) + Wuv 
parent(v): = u  
push(v, Q). 
Pseudocodul pentru algoritmul  Goldberg-Radzik (GRA)este: 
Q: = {s} 

while: 

Q ≠  Φ : 
u: = pop(Q) 
dfsScan(u,Q) 
def  dfsScan(u,Q)  
visiting(u): = true 
for each edge (u,v) with weight Wuv: 
if δ(v) < δ(u) + Wuv then  
δ(v): = δ(u) + Wuv  
parent(v) : = u  
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push(v,Q) 
if visiting(v) then   there is a negative cycle  
if δ(v) ≤ δ(u) + Wuv and v is not yet scanned then 
dfsScan(v,Q) 
visiting(u): = false.  
Algoritmii Goldberg-Radzik şi metoda extragerii subarborelui a lui  Tarjan se 

dovedesc cele mai eficiente şi robuste. Metoda extragerii subgrafului a lui Tarjan se 
dovedeşte adesea puţin mai rapidă  decât algoritmul Goldberg-Radzik, dar pentru unele 
situaţii algoritmul  Goldberg-Radzik este superior metodei extragerii subarborelui. 

Problema ciclului negativ este deosebit de importantă. O procedură pentru 
detectarea ciclurilor negative depăşeşte de regulă SSSP şi este de dorit ca această procedură 
de detecţie să fie cât mai eficientă posibil.  

 
4.  Metode euristice pentru detectarea ciclurilor negative 
 
Metodele euristice propuse pentru detectarea ciclurilor negative se pot aplica numai 

pentru a decide dacă  există cicluri negative în graf. Se pot analiza două metode euristice 
bazate pe idei simple ce modifică BFMA şi TA.  

 
4.1.  Strategia de pompare a ciclurilor negative, ME1 
Prima euristică se bazează pe ideea că în fiecare ciclu de cost negativ se poate găsi o 

muchie de cost negativ e astfel încât la parcurgerea ciclului de cost negativ, plecând cu 
muchia e, costul acumulat să fie mereu negativ. Aceasta idee se poate demonstra. 
Modificarea BFA sau BFMA este simplă, algoritmul va rula pentru fiecare vârf, dar vom 
adăuga o condiţie pentru procesul de relaxare ce va continua numai dacă se acumulează cost 
negativ, altfel se va alege un nou vârf de start al procesului. Ideea se poate aplica şi la 
algoritmul TA. Se observă că se reduce mult în majoritatea cazurilor numărul de paşi ai 
algoritmilor. 

 
4.2. Strategia păstrării etichetelor, ME2 
Această euristică propune păstrarea etichetelor vârfurilor când se trece de la un vârf 

sursă la altul. Fie situaţia când un anumit  vârf v relaxează alt vârf cu etichetă nemarcată cu 
0. Dacă eticheta e mai mica decât costul acumulat, atunci v a fost traversat anterior  având o 
eticheta diferită de 0, iar costul acumulat la traversarea anterioară a trebuie să fie mai mic 
decât cel acumulat curent cu eticheta mai mică decât costul curent acumulat. 

Această euristică se implementează uşor în BFMA, păstrând etichetele de cost 
pentru fiecare vârf când trecem la un nou vârf sursă, la un nou pas al algoritmului. 

  
5. Experimente 
 
Am realizat experimente pentru a verifica performanţele obţinute prin modificarea  

algoritmilor euristici ME1, pentru algoritmul TA, dar şi pentru a testa admisibilitatea  
sistemelor de constrângeri cu diferenţe. Generatorul de probleme folosit pentru teste a fost 
dezvoltat de Andrew Goldberg. Am descărcat seturile de date de pe website 
http://www.avglab.com/andrew/#library. 

Am realizat câte 5 teste pentru  problemele  prezentate în tabelele următoare.  Se 
observă că viteza de execuţie a euristicilor este mai mare cu peste 40% la cazurile studiate, 
în unele situaţii creşterea fiind şi de peste 55%. Dar există situaţii în care euristicile sunt mai 
lente.  
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Rezultate  pentru  grafuri fără cicluri LNC01 
Tabelul 1 

 Nr. vârfuri M1 TA Îmbunătăţire 

LNC01  8295 14123 21323 33,77% 
  31757 52014 101345 48,68% 
  65531 117551 211004 44,29% 
  242125 472513 814822 42,01% 
  424289 945123 1633441 42,14% 

Medie  86927 164050 287124 42,19% 
 
 
 

Rezultate  pentru  grafuri cu puţine cicluri LNC02 
Tabelul 2 

 Nr. vârfuri M1 TA Îmbunătăţire 

LNC02 8295 3123 5245 40,46% 
  31757 22137 47124 53,02% 
  65531 35824 48542 26,20% 
  242125 472513 612542 22,86% 
  424289 385123 493431 21,95% 

Medie 86927 133399 178363 35,64% 
 
 
 
 

Rezultate  pentru  grafuri cu multe  cicluri LNC03 
Tabelul 3 

 Nr. vârfuri M1 TA Îmbunătăţire 

LNC03 8295 127 138 7,97% 
  31757 42 49 14,29% 
  65531 81 79 -2,53% 
  242125 106 102 -3,92% 
  424289 129 125 -3,20% 

Medie 86927 89 92 3,95% 
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Rezultate  pentru  grafuri cu puţine cicluri mari LNC04 
 

Tabelul 4 
 Nr. vârfuri M1 TA Îmbunătăţire 

LNC04 8295 15371 37142 58,62% 
  31757 123452 153426 19,54% 
  65531 374538 387438 3,33% 
  242125 1234345 1563425 21,05% 
  424289 4587526 4632451 0,97% 

Medie 86927 436927 535358 25,63% 
 
6. Concluzii 
 
Sistemele de constrângeri cu diferenţe formează o clasă interesantă de probleme cu 

foarte multe aplicaţii şi o temă o de cercetare. Datorită multiplelor aplicaţii ale problemei 
detectării ciclurilor negative, algoritmii paraleli sunt în ultimii ani o temă de cercetare cu 
multe realizări. Şi în acest caz, se impun algoritmi euristici performanţi. 

Ei deschid calea rezolvării de noi  aplicaţii economice. 
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Rezumat. Acest articol prezintă caracteristicile principale ale investiţiei în acţiuni. 
În prima parte sunt descrise principiile de bază ale plasamentelor financiare şi apoi sunt 
detaliate investiţiile în acţiuni. Sunt prezentate pe rând analiza fundamentală şi analiza 
tehnică ale unei acţiuni şi se încearcă găsirea unei metode de optimizare a condiţiilor unei 
tranzacţii la bursa de valori. 
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Dacă pentru majoritatea economiilor câştigul este reprezentat de dobânda plătită, în 

cazul investiţiilor câştigul se prezintă sub mai multe forme. Astfel, un plasament la bursă, 
atunci când este inspirat făcut, poate aduce investitorului câştiguri importante şi variate: 

- dividende plătite anual de companiile la care este acţionar; 
- creşterea preţului de piaţă al acţiunilor deţinute; 
- acţiuni noi primite gratuit, ca urmare a majorărilor de capital realizate de aceste 

companii prin incorporarea profiturilor acumulate de-a lungul mai multor ani; 
- drepturi de subscriere alocate în urma majorărilor de capital cu numerar făcute de  

companii la preţuri de emisiune mai avantajoase decât cele existente pe piaţă la momentul 
respectiv. 

 
1.  Plasamente financiare. Principii de bază 
 
Atunci când vorbim despre un plasament pe piaţa financiară există cel puţin patru 

parametri  
foarte importanţi pe care trebuie să-i avem în vedere şi în funcţie de care luăm 

decizia de a investi. În continuare vom prezenta aceşti parametri şi semnificaţiile lor. 
 

Randamentul unui plasament = ,  

unde profit = preţ de vânzare – preţ de cumpărare + dividend net încasat 

     Capital investit 
  Profit 
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Profitul net poate fi atât ipotetic (calculat la un moment dat, în funcţie de preţul de 
piaţă al titlurilor respective, ele fiind în continuare deţinute în portofoliu) sau final (calculat 
la momentul vânzării, raportat la preţul de vânzare). Prin raportarea acestui profit net la 
valoarea investiţiei iniţiale se obţine un randament procentual care apoi poate fi anualizat 
astfel încât el să poată fi comparat cu randamentele aduse de alte tipuri de instrumente de 
investiţie (de exemplu, o dobândă bancară sau o dobândă plătită de o obligaţiune). 
Anualizarea înseamnă împărţirea randamentului calculat iniţial la numărul de zile pentru 
care a fost deţinut plasamentul respectiv şi apoi înmulţirea rezultatului cu 365. Semnificaţia 
rezultatului astfel obţinut este randamentul ipotetic, care ar fi putut fi obţinut dacă 
plasamentul ar fi evoluat în condiţii similare timp de un an de zile şi ar fi fost păstrat pe toată 
această perioadă. 

Riscul unui plasament este dat de posibilitatea ca valoarea acestuia să evolueze în 
sens negativ pe termen scurt sau chiar pe termen mediu şi lung, astfel că la momentul 
vânzării suma obţinută să fie mai mică decât suma investită iniţial. În termeni de 
specialitate, riscul este o măsură statistică a posibilităţii ca preţul de piaţă să evolueze în sens 
negativ faţă de estimarea iniţială (care de regulă este o medie a ultimei perioade). Pentru 
simplitate, se poate considera că riscul este egal cu diferenţa dintre preţul la care au fost 
cumpărate acţiunile respective şi nivelul minim la care investitorul apreciază că ele ar putea 
să scadă pe perioada pe care el intenţionează să le păstreze în portofoliu. Importanţa 
determinării riscului este în primul rând aceea că permite o estimare a efectelor pe care le-ar 
resimţi portofoliul în cazul în care aceasta variantă negativă s-ar materializa efectiv.  Este 
foarte utilă compararea riscului cu câştigul potenţial aşteptat pentru plasamentul respectiv. 
Dacă riscul este semnificativ mai mare decât aşteptările de câştig, atunci probabil că 
plasamentul în cauză nu este chiar atât de eficient; dacă însă câştigul potenţial aşteptat este 
mai mare decât riscul estimat, atunci investiţia în cauză merită să fie efectuată. 

Lichiditatea este o componentă foarte importantă a pieţei bursiere şi o caracteristică 
ce nu trebuie niciodată neglijată. Lichiditatea  unui plasament deţinut în portofoliu  este 
definită de specialişti ca posibilitatea de a transforma în bani un plasament într-un timp cât 
mai scurt, fără ca acest demers să conducă la scăderea valorii sale.  

Prin  diversificare  se are în vedere plasarea banilor în cât mai multe instrumente şi 
tipuri de active, pentru a limita riscul la care se expune portofoliul. Studii efectuate pe 
pieţele mature la începutul anilor ’90 arată că o diversificare eficientă a unui portofoliu de 
acţiuni presupune o alocare în mod egal a banilor pe circa 9-12 titluri diferite şi pe cât 
posibil reprezentante ale unor sectoare economice diferite (de exemplu: petrolier, bancar, 
farmaceutic şi domeniul chimic). În cazul unor portofolii de valoare mai redusă, se 
recomandă împărţirea capitalului în cel puţin două sau trei active distincte.  

 
2.  Analiză fundamentală (AF) 
 
 Acest tip de analiză constă în încercarea de a determina o valoare cât mai apropiată 

de realitate a acţiunilor pe baza informaţiilor privind situaţiile financiare ale companiei, 
domeniul în care activează, investiţiile efectuate, bunurile deţinute. 

Scopul acestei analize este selectarea acelor acţiuni pentru care la momentul 
respectiv preţul de piaţă este mai redus decât valoarea rezultată din analiză, existând astfel 
posibilitatea ca în viitor piaţa să recunoască valoarea aceasta şi preţul să crească. În general 
analiza fundamentală presupune calcularea unor indicatori economici pornind de la situaţiile 
financiar-contabile ale companiei.  

În cele ce urmează ne vom referi la cei mai importanţi indicatori utilizaţi de 
majoritatea investitorilor şi profesioniştilor pieţei de capital în evaluarea potenţialului de 
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creştere  a unei investiţii, încercând să explicăm pe scurt semnificaţia lor şi cum pot fi 
utilizaţi în deciziile de investire. 

 
Valoarea contabilă 

Valoarea contabilă pe acţiune = ,  

unde capitaluri proprii („averea acţionarilor”) = active totale – datorii totale. 
 
Raportul dintre preţ şi valoarea contabilă (P/B sau P/BV) 

P/B =  

Utilitatea acestui indicator constă în aceea că ne oferă o referinţă cu privire la cât de 
scumpă sau cât de ieftină este o acţiune, avantajul lui fiind că se pot compara între ele, pe 
criterii obiective, diferite companii listate. 

 
Profitul net pe o acţiune 

EPS = ,  

 
unde profitul net = profit brut – impozit pe profit 
         profitul brut = venituri totale – cheltuieli totale. 

 
La evaluarea profitului, cel mai relevant este să ne raportăm la ultimele 12 luni 

consecutive. 
Mărimea care rezultă (EPS) reprezintă valoarea teoretică ce va reveni deţinătorului 

unei acţiuni dacă am presupune că societatea emitentă ar distribui întregul profit către 
acţionari, fără să oprească nimic pentru investiţii şi rezerve de capital. Practic, aceasta este 
plusvaloarea pe care compania o generează în cadrul unui exerciţiu financiar pentru fiecare 
dintre acţiunile sale. 

 
Raportul dintre preţ şi profitul net pe o acţiune (P/E sau PER) 

PER =  

 
Ratele de eficienţă economică 

Rentabilitatea economică =  

Rentabilitatea utilizării activelor (ROA) =  

Capitaluri proprii 
Numărul total de acţiuni 

Preţ 
Valoarea contabilă 

Profit net 

Număr total de acţiuni 

Preţ 

EPS 

Profit net 
Cifră de afaceri 

Activ total 
Profit net 
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Rentabilitatea capitalului (ROE)=  

Termenul de calcul pentru ratele de rentabilitate este de regulă un an, pentru că se 
elimină astfel influenţele factorilor sezonieri. 

 
Randamentul dividendului 

Randamentul dividendului =  

 
De regulă, dividendele se plătesc în termen de maximum 6 luni de la data la care 

AGA a hotărât repartizarea lor. Raportând randamentul dividendului la perioada de încasare 
a acestuia (exprimată în număr de luni) şi înmulţind cu 12 obţinem randamentul anualizat al 
dividendului. Rezultatul acestor calcule este comparat cu ratele dobânzii de pe piaţa 
monetară sau cu dobânzile plătite de obligaţiuni. 

 
Ratele de creştere în timp a cifrei de afaceri, profitului şi dividendului 

 Creşterea cifrei de afaceri = 100 ×  

 Creşterea profitului = 100 × , unde ∆ CA şi  ∆ P reprezintă creşterea cifrei 

de afaceri, respectiv a profitului, în perioada analizată. 
 
A. Gradul de îndatorare şi indicele de lichiditate 
Aceştia reprezintă o categorie aparte de indicatori, care încearcă să surprindă în ce 

măsură compania respectivă este supra sau subîndatorată faţă de creditori şi dacă are 
disponibilităţile băneşti necesare pentru a face faţă plăţilor imediate. 

Gradul de îndatorare =  

Gradul de îndatorare arată în ce măsură bunurile companiei (averea acesteia) au fost 
dobândite prin împrumuturi, adică reprezintă contribuţii ale unor terţi, şi care ulterior vor 
trebui restituite. Se consideră că un grad de îndatorare mai mic de 60% este foarte bun şi 
reflectă o dezvoltare armonioasă a companiei, un echilibru pe termen lung între finanţarea 
externă şi cea atrasă din resurse proprii (capital social şi profit reinvestit). 

 
 
 

Indicele de lichiditate =  
 
 

Capitaluri proprii 

Profit net 

Dividend net 
Preţ 

∆ CA 
CA0 

P0 

∆ P 

   Active totale 
   Datorii totale 

Datorii pe termen scurt 
Disponibilităţi în bancă şi în casierie + stocuri 
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Indicele de lichiditate arată echilibrul pe termen scurt şi foarte scurt între lichidităţi 
şi datoriile ce trebuie plătite imediat. Dacă indicele de lichiditate este mai mare ca 1 se 
consideră că societatea respectivă are o bună situaţie a lichidităţilor, iar dacă valoarea 
acestuia depăşeşte 1,5, atunci compania nu are absolut nicio problemă în a-şi plăti datoriile 
scadente, şi ca atare riscul de faliment este ca si inexistent. 

 
3. Analiză tehnică (AT); benzi Bollinger 
 
Analiza tehnică este un instrument adresat investitorilor care îşi fixează ţinte de 

câştig pe termen scurt-mediu, adică de la câteva săptămâni la maximum 9-12 luni, 
asumându-şi, ca atare, şi un risc mai ridicat. Cei care utilizează acest tip de analiză încearcă 
să ia decizii bazate pe identificarea comportamentului colectiv al cumpărătorilor şi 
vânzătorilor, utilizând grafice de preţ pe baza cărora se estimează cea mai probabilă evoluţie 
a preţului în viitor. Aşadar analiza tehnică este o analiză grafică a tendinţelor trecute 
manifestate de preţurile de tranzacţionare care încearcă să identifice modele de evoluţie ce s-
ar putea repeta în viitor. Practic, analiza tehnică constă în mare măsură în măsurători şi 
calcule statistice, pornind de la două categorii principale de informaţii: preţul de 
tranzacţionare din fiecare zi şi volumul de acţiuni transferate în ziua respectivă. 

Software-ul tipic de AT incorporează următoarele funcţii de bază: 
- -charting – reprezentarea grafică a dinamicii preţului şi volumului în funcţie de 

timp; 
- -indicatori tehnici – un set de formule matematice a căror reprezentare grafică 

prezintă situaţia cumpărătorilor şi vânzătorilor vizavi de preţ. Indicatorii tehnici constituie 
nucleul unui pachet de software şi esenţa AT. Există indicatori consacraţi (medii mobile, 
RSI, MACD, Momentum, Rate of change, benzile Bollinger, SAR), mai exotici (linear 
regression, standard deviation) şi proprii. La baza indicatorilor stă, de cele mai multe ori, 
preţul (cel mai frecvent, cel de închidere). Există şi indicatori unde preţul se combină cu 
volumul, introducerea volumului în calcul fiind recomandată, dar nu necesară. 

  
3.2. Benzile Bollinger 
Cursul oricărei acţiuni, indice bursier sau curs valutar evoluează între diverse 

niveluri de suport şi rezistenţă. 
Suportul  reprezintă valoarea acţiunii la care cursul se opreşte şi se întoarce; 

întoarcerea are loc după o scădere. Acest nivel înseamnă, în termeni simpli, că atât 
cumpărătorii, cât şi vânzătorii îl găsesc ca un punct de echilibru, vânzarea încetând şi 
cumpărarea pornind. Cu cât un suportul este atins de mai multe ori, cu atât el este mai solid. 
Când suportul este rupt, el devine rezistenţă pentru evoluţia ulterioară. 

Rezistenţa  reprezintă valoarea acţiunii la care cursul se opreşte şi se întoarce; 
întoarcerea are loc după o creştere. Acest nivel înseamnă, în termeni simpli, că atât 
cumpărătorii, cât şi vânzătorii îl găsesc ca un punct de echilibru, cumpărarea încetând şi 
vânzarea pornind. Cu cât rezistenţa este atinsă de mai multe ori, cu atât ea este mai solidă. 
Când rezistenţa este străpunsă, ea devine suport pentru evoluţia ulterioară. 

Benzile Bollinger (BB) constituie, alături de mediile aritmetice, posibil cel mai 
important indicator tehnic. Această calitate derivă din observaţia că în interiorul lor, în 
spaţiul delimitat de plus sau minus două deviaţii standard faţă de media aritmetică a preţului 
de 20 de zile, există peste 95% din populaţia preţului (vorbim de preţ de închidere, „close”, 
cu toate că în locul acestuia se poate folosi orice alt tip de preţ). Cu alte cuvinte, în peste 
95% din cazuri, preţul de închidere trebuie să se situeze în interiorul acestor benzi cu 
parametrii BB(2,20), unde 20 este numărul de perioade luate în calcul, iar 2 reprezintă 
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numărul de deviaţii standard faţă de media de 20 de zile. Din 100% mai rămân mai puţin de 
5% din cazuri în care închiderea se află în afara benzilor (în sus şi în jos). Toate cazurile de 
până în 5% se vor întoarce în interiorul benzilor. 

BB fac acum parte din toate programele de analiză tehnică şi ele sunt folosite în 
primul rând pentru a stabili dacă volatilitatea actuală este redusă sau mărită. O volatilitate 
redusă (adică BB înguste) arată că acţiunea este ca un arc comprimat. Cu cât această 
perioadă durează mai mult, cu atât potenţialul de explozie al preţului este mai ridicat. Odată 
ce preţul explodează (deoarece o va face sigur), volatilitatea creşte (BB se lărgesc), indicând 
un trend fie ascendent, fie descendent. După o anumită perioadă de lărgire, ele tind să se 
îngusteze (volatilitatea să scadă), ca urmare a tendinţei de consolidare după un trend.      

Un set de BB  este caracterizat prin următoarele elemente: 
 -  media aritmetică a preţului pe n perioade, MA(n) 
 -  Banda Bollinger superioară aflată la  + x deviaţii standard faţă de MA(n); 
 -  Banda Bollinger inferioară aflată la  – x deviaţii standard faţă de MA(n). 
Rezultatele obţinute din aplicarea BB au arătat că două deviaţii standard şi 20 de 

zile sunt un set de parametri care dau rezultate bune. 
  
   4. Trendul unei acţiuni 
 
Se ştie că piaţa  de capital evoluează în cicluri. Ciclurile există în interiorul altor 

cicluri care, la rândul lor, sunt cuprinse în altele. Următorul pas este de a determina dacă 
suntem: 

a) în trend ascendent, b) descendent sau c) fără trend. Dacă trendul nu este conturat 
clar (cazul c)), se recomandă a nu se participa activ la piaţă. Cele mai bune oportunităţi de 
câştig sunt în  a) şi cele mai bune ocazii de a păstra capitalul fără a juca sunt în b) şi c). 

Un trend are patru faze: tinereţea, maturitatea, îmbătrânirea şi dispariţia/schimbarea 
trendului. Cea mai bună fază din punct de vedere al unui investitor pe termen scurt şi mediu 
(trader) este maturitatea; tinereţea unui trend este nesigură, pe când îmbătrânirea oferă un 
potenţial foarte redus de câştig. Este foarte important pentru un trader de a nu căuta să 
parcurgă trendul întreg, ci numai partea confirmată şi mai sigură şi de a-şi fixa o ieşire în 
funcţie de toleranţa la risc. Determinarea tendului şi rămânerea de partea corectă a lui este o 
combinaţie între ştiinţă (indicatori tehnici) şi artă (trasarea liniilor de trend, stabilirea unor 
puncte de ieşire, înainte sau imediat după schimbarea trendului). 

 
5. Utilizarea indicatorului „trend strength”  

pentru identificarea momentului optim  
de cumpărare-vânzare a unei acţiuni 

 
 Pentru un investitor, pe termen scurt şi mediu este recomandat să încerce să 

identifice un anumit tip de trend şi să meargă în acelaşi sens cu el, şi nu împotriva lui. Vom 
prezenta în continuare un indicator legat de trend, care măsoară intensitatea acestuia. Acest 
trend se numeşte „trend strength”, iar algoritmul de calcul este următorul:  

1) Se calculează media mobilă simplă de 2n  perioade, după formula:  
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2) Se calculează deviaţia fiecărui preţ de închidere  (pi) din ultimele  n  perioade 

faţă de  MMS(2n). Deviaţia este pozitivă dacă  pi > MMS(2n) şi negativă dacă  pi < 
MMS(2n).  

Valorile deviaţiilor pozitive se calculează ca diferenţă între  pi  şi MMS(2n), iar 
valorile deviaţiilor negative se calculează ca diferenţă între  MMS(2n)  şi  pi. 

3) Se calculează Trend Strenght (TS) după formula:  
 
 

100.
negativerdeviaţiilosumapozitiverdeviaţiilosuma

pozitiverdeviaţiilosumaTS(n) ×
+

=  
 
 
Valorile  TS  sunt cuprinse între 0 şi 100 şi indică procentajul variaţiilor pozitive 

din ultimele  n  perioade având ca reper MMS(2n). Când  TS > 50, atunci el semnalează un 
trend ascendent (procentul deviaţiilor pozitive este mai mare decât cel al variaţiilor 
negative). Cu cât  TS  este mai aproape de 100, cu atât trendul ascendent este mai puternic. 
Cu cât TS  se apropie de zero, cu atât trendul descendent este mai puternic. Determinarea 
valorii optime a lui  n  (în sensul obţinerii unei informaţii corecte privind direcţia trendului) 
nu este facilă, dar statistic s-a constatat că pentru  n = 10 se obţin rezultate bune. Este 
recomandat ca, în cazul în care indicatorul TS este în creştere şi are valoarea  cel puţin 80, să 
se ia decizia de cumpărare a respectivei acţiuni, iar dacă indicatorul TS este în scădere şi are 
valoarea  cel mult 20, să se ia decizia de vânzare a acelei acţiuni. 

 
1.  Concluzii 
 
Pentru că analiza tehnică face complet abstracţie de situaţia economică, semnalele 

oferite de acestea sunt independente de cele furnizate de analiza fundamentală. Prudent este 
ca decizia de cumpărare să se ia numai atunci când ambele tipuri de analiză oferă semnale 
similare. Cele două tipuri de analiză nu trebuie privite ca excluzându-se una pe cealaltă. Un 
investitor care preferă analiza fundamentală poate utiliza analiza tehnică pentru a-şi optimiza 
momentul intrării sau ieşirii de pe o acţiune; la fel, pentru un investitor care foloseşte 
preponderant analiza tehnică, există momente în care graficele nu indică un trend clar, 
situaţie în care se pot utiliza criterii ajutătoare, care ţin de situaţia financiară, determinând 
astfel cea mai probabilă evoluţie a preţului. 

Determinarea corectă a trendului unei acţiuni creează premisele unei tranzacţii 
reuşite în piaţa de capital. Trend Strenght este un indicator care urmează trendul şi indică 
puterea lui. Valori ale acestuia mai mari ca 50 sugerează un trend ascendent, iar sub 50 unul 
descendent.  
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Rezumat. Scopul principal al managementului sănătăţii este înţelegerea şi 
sublinierea rolului pe care sănătatea, în general, şi statul, în particular, îl au în viaţa 
individului, colectivităţii şi naţiunii. În conceperea şi exercitarea funcţiilor manageriale şi a 
relaţiilor din cadrul unei organizaţii cu atribuţii în domeniul sănătăţii un rol important 
revine sistemului metodologico-managerial, care cuprinde trei categorii de elemente: 
sisteme manageriale, metode manageriale şi tehnici manageriale. 

 
Cuvinte-cheie: managementul sănătăţii;  sistemul metodologico-managerial;  

servicii de sănătate; strategie şi performanţă; politici de sănătate. 
 
Clasificare REL: 5A, 14Z 

 
 

 
Managementul este prezent astăzi în toate domeniile economice şi sociale, deci, 

implicit, şi în domeniul sanitar, perfecţionarea lui constituind principalul factor de sporire a 
eficienţei ce vizează obţinerea unei mai bune stări de sănătate. 

În acest context, managementul sănătăţii poate fi definit ca fiind ansamblul 
activităţilor, metodelor şi tehnicilor ce presupun realizarea programării, organizării, 
coordonării şi controlului resurselor organizaţiei sanitare, exercitate efectiv şi eficient, în 
scopul asigurării serviciilor de sănătate. 

Atât organizaţia din domeniul sănătăţii, cât şi managementul său reprezintă sisteme 
cu caracteristici diferite din punct de vedere al proceselor, componentelor, mecanismelor, 
intrărilor şi ieşirilor, performanţelor. 

Obiectivul fundamental al managementului sănătăţii este înţelegerea şi adâncirea 
rolului pe care sănătatea, în general, şi starea de sănătate, în special, îl au în viaţa 
individului, colectivităţii şi naţiunii. Conturarea sistemului de obiective în domeniul 
sănătăţii, precum şi realizarea acestora, presupune abordarea din două puncte de vedere: 
promovarea şi menţinerea sănătăţii sau vindecarea tuturor bolilor. În acest sens, activitatea 
din sănătate (ce era centrată pe boală) îşi restructurează opţiunile acţionând pentru sănătate, 
iar medicul din tămăduitor („healer”) devine furnizor al sănătăţii („health provider”), iar de 
la terapie („cure”) se trece la îngrijire („care”). 

Sfera de acţiune a managementului sănătăţii trebuie să ia în considerare procesele 
şi relaţiile de management identificate atât la nivelul organismelor naţionale şi internaţionale 
cu atribuţii în domeniul sanitar, cât şi la nivelul populaţiei. Analiza sănătăţii trebuie să se 
realizeze ţinând seama de cadrul local, naţional şi internaţional, motiv pentru care mutaţiile 
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ce au loc în managementul sănătăţii trebuie să confere coordonatele unei reforme reale, 
aşezată pe valori şi principii fundamentale. 

Valorile fundamentale ce trebuie luate în considerare în determinarea proceselor şi 
relaţiilor de management al sănătăţii au la bază: 

• asigurarea unei funcţionări coerente a procesului managerial şi a structurilor 
entităţilor cu atribuţii în domeniul sănătăţii; 

• analiza tuturor factorilor endogeni şi exogeni ce influenţează relaţiile 
instituţiilor sanitare cu mediul economic, social şi politic; 

• identificarea celor mai bune modalităţi de utilizare a resurselor, în sensul 
maximizării obiectivului fundamental al managementului sănătăţii; 

• elaborarea unei politici de sănătate realiste şi avantajoase, bazată pe eficienţă şi 
eficacitate. 

 Identificarea caracteristicilor managementului sănătăţii presupune specificitatea 
relaţiilor dintre unitatea medicală, furnizorii de îngrijiri de sănătate, consumatorii de îngrijiri 
de sănătate, finanţatorii serviciilor de sănătate; sarcinile şi funcţiile ce revin unităţilor cu 
atribuţii în domeniul sănătăţii; dimensiunea profesională şi economică a relaţiilor în sistemul 
de sănătate; volumul şi calitatea îngrijirilor administrate; îndeplinirea cumulativă a 
condiţiilor de echitate, acceptabilitate, legitimitate, accesibilitate, eficienţă, eficacitate şi 
optimizare pentru funcţionarea performantă a sistemului de sănătate; drepturile şi obligaţiile 
personalului medical; drepturile şi obligaţiile pacienţilor.  

Din acest punct de vedere, când este abordată problematica managementului 
sănătăţii, se face referire la managementul practicat la nivelul spitalelor, clinicilor, 
farmaciilor, laboratoarelor, furnizorilor de servicii medicale, cabinetelor de medicină. 

În conceperea şi exercitarea funcţiilor şi relaţiilor manageriale în cadrul unei 
organizaţii cu atribuţii în domeniul sănătăţii un rol deosebit de important revine sistemului 
metodologico-managerial, ce cuprinde trei categorii de elemente, respectiv: sisteme 
manageriale; metode manageriale; tehnici manageriale. 

Sistemul managerial din domeniul sănătăţii este o construcţie managerială 
coerentă, riguroasă, complexă, prin intermediul căruia se exercită ansamblul proceselor şi 
relaţiilor manageriale din organizaţia cu atribuţii în domeniul sănătăţii. 

Metoda managerială din sănătate este o construcţie coerentă şi riguroasă, formată 
din faze, componente, reguli precis conturate, prin intermediul căreia se exercită un segment 
restrâns al proceselor sau relaţiilor manageriale din unitatea sanitară. 

Tehnica managerială din domeniul sănătăţii este o construcţie managerială simplă, 
prin intermediul căreia se exercită o anumită sarcină de conducere. 

Alegerea elementelor sistemului metodologico-managerial din domeniul sănătăţii 
presupune identificarea caracteristicilor specifice domeniului şi stabilirea modului în care 
acestea sunt utilizate în exercitarea funcţiilor managementului sănătăţii. 

Principalele sisteme, metode şi tehnici de management utilizate în exercitarea 
funcţiilor managementului sunt (Nicolescu, 2000, pp. 24-28): 

⇒ Previziune – ABC, Algoritmul Deutsch-Martin, Alianţa strategică, Amprenta 
organizaţiei, Analiza morfologică, Arborele de luare a deciziei, Arborele de pertinenţă, 
Carnetul colectiv, 5W 2H, Coeficientul de corelaţie, Coeficientul de regresie, COM, 
Costurile standard, CPM, Cutia cu idei, Delbecq, Delphi, Drumul critic, ELECTRE, 
Extrapolarea,  Graficul de muncă al managerului, Gant, Grila TEMPLATE, ISO 9000-
14000, Jocul managerial, Just in time, Lanţul valorii, Tehnica lui Crawford, Matricea 
descoperirilor, Metoda distanţei tehnice, Metoda potenţialelor, Metoda Markowitz, Metoda 
valorii actualizate, Metoda scenariului, Modelul reţelei obiectivelor multiple încorporate, 
ORTID, Planul de afaceri, Propex, Punctul critic, Raportul de corelaţie, Schema bloc, 
Sesiunea Philips 66, Simularea decizională, Sistemul expert, SSA, SWOT, Tabelul de luare 
a deciziilor, Teoria şirurilor de aşteptare. 
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⇒ Organizare – ABC, Algoritmul Deutsch-Martin, Alianţa strategică, Analiza 
morfologică, Analiza postului, Analiza valorii, Analiza variabilelor organizaţionale, 
Aprecierea funcţională, Aprecierea globală, Autofotografierea zilei de muncă, Bedeaux, 
Brish, Carnetul colectiv, CEGOS, Cercurile de calitate, 5W 2H, Coeficientul de corelaţie, 
Coeficientul de regresie, COM, Compararea în funcţie de principalele ipostaze ale 
variabilelor organizaţionale, Compararea pe grupe de unităţi, Costurile standard, CPM, 
Cronometrarea, Cutia cu idei, Delbecq, Diagrama ASMe, Diagrama complexă, Diagrama 
SCOM, Drumul critic, Extrapolarea, Filmarea zilei de muncă, Fotografierea zilei de muncă, 
Graficul de muncă al managerului, Îmbogăţirea postului, Just in time, Lanţul valorii, 
Lărgirea postului, Tehnica lui Crawford, Matricea descoperirilor, Metoda distanţei tehnice, 
Metoda potenţialelor, Microobservări instantanee, Monte Carlo, Observări instantanee, 
Orlograma, Organigrama, ORTID, PERT, Phill Carol, Planul schemei tehnologice, 
Programarea dinamică, Programarea liniară, Rotaţia pe post, Sistemul expert. 

⇒ Coordonare – Graficul lui Hyjmans, Graficul lui Planus, Graficul răspunderii 
liniare, PERT. 

⇒ Antrenare – Analiza postului, Aprecierea funcţională, Aprecierea globală, 
Autofotografierea zilei de muncă, Bedeaux, Cercurile de calitate, Cronometrarea, Cutia cu 
idei, Delbecq, Filmarea zilei de muncă, Fotografierea zilei de muncă, Îmbogăţirea postului, 
Lărgirea postului, LIFO, Microobservări instantanee, Modelul reţelei obiectivelor multiple 
încorporate, ORTID, Planul carierei, Rotaţia pe post, Schema beneficiilor flexibile, Tarif-
oră-maşină.  

⇒ Control-evaluare – ALSCAL, Amprenta organizaţiei, Auditul culturii 
manageriale, Benchmarking, CPM, Cronometrarea, Drumul critic, Extrapolarea, Filmarea 
zilei de muncă, Fotografierea zilei de muncă, Gant, ISO 9000-14000, Microobservări 
instantanee, Modelul reţelei obiectivelor multiple încorporate, Notaţia, PERT, Schema bloc, 
SWOT, Test de analiză a personalităţii, Timpi standard administrativi, Work-factory. 

⇒ Procesul de management în ansamblul său – Rating, Brainstorming, 
Brainwriting, Check-list, Chestionarul, Delegarea, Diagnosticarea, Intervievarea, Kaizen, 
Managementul calităţii totale, Management matriceal, Management participativ, 
Management prin bugete, Management prin costuri, Management prin excepţii, 
Management prin obiective, Management pe produs, Management prin proiecte, 
Reengineering, Sinetica, SCOP, Synaps, Şedinţa, Tabloul de bord, Tehnica Gordon. 

 Managementul prin obiective urmăreşte elaborarea, în comun, de către managerii 
şi subordonaţii din unităţile sanitare, a obiectivelor de realizat, exercitarea funcţiilor 
managementului prin corelarea sistemului de obiective ale unităţii cu interesele celor 
implicaţi. 

 Stabilirea obiectivelor se realizează pe baza strategiei, iar performanţa 
managerului răspunzător de adoptarea deciziilor aferente se determină prin gradul în care 
obiectivul a fost îndeplinit. 

 În domeniul sănătăţii, managementul prin obiective poate fi întâlnit atât la nivelul 
naţional, cât şi la nivelul fiecărei unităţi cu atribuţii în domeniul sănătăţii. 

 Exercitarea managementului prin obiective presupune stabilirea mereu a 
interdependenţei dintre managementul sănătăţii şi politica în domeniul sănătăţii, respectiv: 
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Figura 1. Interdependenţa dintre managementul sănătăţii şi politica 
 în domeniul sănătăţii 

 
Obiectivele trebuie stabilite în aşa fel încât să se asigure condiţii favorabile certe de 

sănătate a individului şi colectivităţii. 
Managementul prin bugete este sistemul ce asigură previzionarea, controlul şi evaluarea 

activităţilor unităţii cu atribuţii în domeniul sănătăţii şi ale principalelor sale componente, 
procesuale şi structurale, cu ajutorul bugetelor. 

O cerinţă importantă care generează multiple exigenţe pentru succesul managerial este 
problematica bugetelor. 

Pregătirea, organizarea şi monitorizarea activităţii financiare în departamentele oricărei 
unităţi sanitare presupune utilizarea unui instrument-cheie pentru planificare şi control, care nu 
este altceva decât bugetul. 

Managerii au şanse mari de reuşită dacă înţeleg şi utilizează bugetul întocmit după 
criterii foarte bine definite, atât pentru succesul personal, cât şi managerial. 

Pentru susţinerea celor afirmate, pot fi luate în considerare următoarele (Brookson, 2001, 
pp. 6-65): 

⇒ bugetul este util pentru coordonarea acţiunii managerilor şi asigură finalizarea 
activităţii cu rezultatele scontate; 

⇒ bugetul permite adaptarea la cerinţele mediului extern; 
⇒ bugetul permite o clarificare a obiectivelor; 
⇒ informaţiile aferente veniturilor şi cheltuielilor conţinute în buget oferă o înţelegere 

mai buna a costurilor; 
⇒ prin monitorizarea bugetului pot fi supuse analizei abaterile, discrepanţele, 

problemele comportamentale, deprinderile; 
⇒ bugetul trebuie înţeles de către tot personalul unităţii sanitare, în aşa fel încât el să 

poată fi utilizat ca un instrument managerial de succes. 
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O variabilă deosebit de complexă la nivelul managementului din domeniul sănătăţii este 
problematica costurilor. Indiferent de nivelul la care se află, managerul din sănătate declanşează 
acţiuni cu realizare de efecte, prin intermediul consumului de resurse. 

Dacă la nivelul unei firme când este abordată problematica costurilor se urmăreşte 
maximizarea profitului şi creşterea eficienţei, la nivelul unităţilor din domeniul sănătăţii noţiunea 
de profit are alte conotaţii. 

În acest sens, în baza managementului prin costuri, trebuie să se ţină seama de: 
• modul de compunere a costului: cost fix (suma cheltuielilor ce rămân nemodificate 

pe termen lung, indiferent de volumul serviciilor medicale asigurate de structura medicală în 
unitatea de timp); cost variabil (suma cheltuielilor ce se modifică într-o unitate de timp în raport cu 
volumul şi/sau calitatea serviciilor de sănătate oferite); cost semivariabil (suma cheltuielilor ce 
variază, dar nu proporţional cu volumul şi/sau calitatea serviciilor de sănătate); 

• gradul de incidenţă al costurilor: costuri directe (cheltuieli pentru personal, 
echipamente, medicamente, materiale diverse); costuri indirecte (cheltuieli pentru teste de 
diagnostic, radiografii); costuri invizibile (cheltuieli efectuate pentru creşterea performanţei, dar 
care nu majorează cheltuielile producţiei actului medical); 

• modalitatea de plată a personalului medical (plata prin salariu, plata „per serviciu”, 
plata „per obiectiv”, plata „per capita”); 

• modalităţile de plată a instituţiilor sanitare (plata „per unitate furnizată", plata prin 
buget, plata prin contract); 

• stabilirea tarifului/cost prin contractul încheiat între furnizor, terţul plătitor şi unitatea 
de îngrijire (cost „per diagnostic”, cost „per caz”, cost „per zi spitalizare”, cost „per serviciu”); 

• tipul de buget (cost normativ, cost clinic, cost istoric, cost per capitaţie); 
• costurile în baza contractelor încheiate (cost-volum, cost global); 
• existenţa sistemului de co-plată a serviciilor de sănătate (suportarea unui procent fix 

din costul actului terapeutic solicitat – „coinsurance”, suportarea unei sume fixe dintr-un serviciu 
medical - „copayment”); 

• pachetele de servicii medicale de bază. 
Aceste elemente sunt indisolubil legate de tehnicile concepute şi utilizate în domeniul 

evaluării economice a serviciilor de sănătate, respectiv (Luchian, 2005, pp.107-111): 
⇒ cost eficienţă – se cuantifică aportul de sănătate adus eşantionului activ al populaţiei, 

în termeni monetari, prin neglijarea criteriilor de factură moral-socială; 
⇒ cost eficacitate – se cuantifică impactul global al serviciilor de sănătate, prin 

includerea eşantionului de populaţie inactivă, a căror îngrijire este costisitoare, efectele fiind 
apreciate pe baza criteriilor socio-umane; 

⇒ cost utilitate – se uantifică rezultatele serviciilor medicale ca utilitate economică, 
exprimând anii de viaţă activă câştigaţi, procentul de recuperare a populaţiei cu afecţiuni şi 
creşterea calităţii vieţii în urma administrării serviciilor medicale sau includerii în programe de 
sănătate; 

⇒ cost volum-profit – se cuantifică relaţia dintre volumul actelor terapeutice prestate, 
costul acestora şi profitul rezultat; 

⇒ minimizarea costurilor – selectarea costului minim din mai multe alternative 
manageriale posibile; 

⇒ controlul cost/serviciu – adoptarea unor măsuri privind perfecţionarea structurilor 
organizatorice, limitarea contractuală şi procedurală a numărului de prestaţii medicale, 
compunerea optimă a actelor terapeutice din punct de vedere cantitativ şi valoric, aplicarea unor 
principii bazate pe normative, supravegherea indicatorilor de consum, îmbunătăţirea procesului 
gestionar al resurselor; 

⇒ analiza în reţea – evaluarea programelor şi proiectelor de sănătate prin utilizarea 
tehnicilor bazate pe teoria grafurilor; 
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⇒ analiza echităţii – compararea contravalorii serviciilor medicale de care au beneficiat 
membrii comunităţii cu nivelul contribuţiilor aduse la finanţarea serviciilor publice de sănătate. 

 Principalul obiect al managementului prin proiecte este prevenirea sau prezicerea 
elementelor de risc şi incertitudine mereu prezente. 

Deoarece sistemul de sănătate este inclus sistemului social, proiectele desfăşurate în 
domeniul sănătăţii trebuie să evidenţieze şi să cuantifice intrările şi ieşirile din sistem, în aşa fel 
încât acestea să fie: cuprinzătoare (să acopere toate categoriile de îngrijiri de sănătate, inclusiv cele 
preventive sau proprii bolilor cronice); funcţionale (structurate sistemic); economice (edificatoare 
prin costuri reduse, finanţare sigură şi suficientă). 

În baza acestor considerente, managementul prin proiecte este un instrument principal de 
planificare, coordonare şi control al activităţilor complexe din domeniul sănătăţii, conţinutul 
fiecărui proiect reflectând asupra: obiectivelor proiectului; structurii proiectului; competenţelor şi 
responsabilităţilor personalului de conducere; activităţilor necesare; resurselor solicitate; 
termenelor finale şi intermediare; modalităţilor de monitorizare, control şi evaluare. 

 
Concluzii 
 
Scopul managementului sănătăţii este constituit din calitatea serviciilor şi de o mai bună 

utilizare a resurselor. 
Abordarea conceptului şi funcţiilor managementului sănătăţii presupune luarea în 

considerare a faptului că sănătatea este un subsistem de eficienţă socială şi economică, iar 
schimbările pozitive (îmbunătăţirea) în starea de sănătate a indivizilor, colectivităţilor şi naţiunii 
pot fi realizate numai prin practicarea unui management performant. 

Toate acţiunile manageriale din sfera sănătăţii trebuie să conducă la: 
⇒ o creştere în speranţa de viaţă; 
⇒ o reducere a decesului matern şi infantil; 
⇒ o creştere a calităţii vieţii; 
⇒ o prevenţie a bolilor ce pot fi evitate; 
⇒ o creştere a accesibilităţii sau disponibilităţii serviciilor de sănătate din societate; 
⇒ o poziţionare a sănătăţii în centru dezvoltării social-economice a grupurilor naţionale. 
Prin intermediul funcţiilor managementului sănătăţii se descifrează conţinutul ştiinţei şi 

practicii managementului în domeniul sănătăţii, se defineşte procesul managerial în domeniul 
sănătăţi şi se asigură conceperea sistemului de management al sănătăţii, respectiv structura 
organizatorică, sistemul informaţional - decizional, metodele şi tehnicile manageriale, sistemul 
motivaţional. 
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atentă cercetare a situaţiei specifice româneşti şi a celei care trebuie instalată în vederea 
promovării şi implementării unei politici de dezvoltare regională după modelul european.  

Aceasta cercetare s-a făcut în cadrul Programului PHARE pentru politica de 
dezvoltare regională, derulat în perioada 1996 - 1998 şi destinat să ofere asistenţă 
Guvernului României în vederea pregătirii condiţiilor necesare pentru introducerea 
măsurilor specifice de politici regionale. 
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1. Capitolul 21 de negocieri cu Uniunea Europeană:  
Politica regională şi coordonarea instrumentelor  
structurale 
 
Pentru a adera la Uniunea Europeană, România trebuie să adopte, să aplice şi să 

dezvolte acquis-ul comunitar. Acesta reprezintă întreaga legislaţie primară şi derivată, 
precum şi ansamblul politicilor şi instituţiilor create pentru a asigura aplicarea, respectarea şi 
dezvoltarea corespunzătoare şi continuă a acestei legislaţii. Acquis-ul comunitar este grupat 
în 31 de capitole. Cea mai mare parte a acquis-ului comunitar trebuie preluat ca atare, numai 
aspecte concrete şi dificile putând fi supuse negocierii. În urma negocierilor, se pot solicita 
perioade de tranziţie (de exemplu în vederea adaptării economiei la cea a UE sau obţinerii 
unei perioade de timp necesare punerii în aplicare a anumitor dispoziţii ale acquis-ului şi 
creării instituţiilor necesare aplicării şi asigurării respectării acestor dispoziţii) sau adaptări 
speciale ale acquis-ului, pentru situaţia în care legislaţia naţională este mai evoluată 
comparativ cu cea Europeană (Prisăcaru, 2002, p.131).  

  În documentul de poziţie referitor la Capitolul 21, România declară faptul că 
acceptă în întregime acquis-ul comunitar în vigoare la data de 31 decembrie 2000, urmând 
să ia măsurile necesare pentru implementarea efectivă a acestuia până la data aderării. 
România nu a solicitat perioade de tranziţie sau derogări.  
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2. Regiunile de dezvoltare economică în România 
 
În România, structura administrativ-teritorială cuprinde un nivel regional (judeţele) 

şi unul local (comune, oraşe, municipii), dar au început deja să se contureze propuneri 
pentru cele două niveluri regionale adiţionale, în perspectiva viitoarei integrări în structurile 
Uniunii Europene, dar şi din raţiuni interne, determinate de necesitatea elaborării unor 
programe pentru diferite domenii social-economice care nu se adresează direct structurilor 
administrativ teritoriale existente (Nicolae,1998, pp. 33-34).  

În momentul de faţă, conform „Nomenclatorului de Unităţi Statistice Teritoriale” 
(NUTS), care clasează regiunile statelor membre în funcţie de o serie de variabile 
socioeconomice, structura teritorială a României este asimilată după cum urmează: 

Nivel NUTS I: România; 
Nivel NUTS II 8 regiuni de dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,8 milioane 

locuitori; 
Nivel NUTS III 42 judeţe, care reflectă structura administrativ-teritorială a 

României; 
Nivel NUTS IV nu este aplicabil, deoarece nu s-au identificat asocieri de unităţi 

teritoriale; 
Nivel NUTS V 265 municipii şi oraşe 2.686 comune, cu 13.092 sate, care reflectă 

structura administrativ-teritorială a României. 
Politica de dezvoltare regională este un concept relativ nou pentru România. 

Începând cu 1998, ţara a fost structurată în 8 regiuni de dezvoltare (nivel NUTS II), grupând 
cele 42 judeţe existente, după cum se poate observa în harta de mai jos (Popescu, 2003, 
p.93): 

- Regiunea 1 Nord-Est: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui 
- Regiunea 2 Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea, Tulcea 
- Regiunea 3 Sud Muntenia: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, 

Prahova, Teleorman 
- Regiunea 4 Sud Vest: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea 
- Regiunea 5 Vest: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş 
- Regiunea 6 Nord-Vest: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare, 

Maramureş 
- Regiunea 7 Centru: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu 
- Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov: Bucureşti, Ilfov. 
 
3. Cadrul legislativ al dezvoltării regionale în România 
   
Cadrul legislativ al dezvoltării regionale a fost stabilit în 1998, după o atentă 

cercetare a situaţiei specifice româneşti şi a celei care trebuie instalată în vederea promovării 
şi implementării unei politici de dezvoltare regională după modelul european.  

Această cercetare s-a făcut în cadrul Programului PHARE pentru politica de 
dezvoltare regională, derulat în perioada 1996-1998 şi destinat să ofere asistenţă Guvernului 
României în vederea pregătirii condiţiilor necesare pentru introducerea măsurilor specifice 
de politici regionale. În cadrul acestui program au fost efectuate primele analize asupra 
disparităţilor regionale în România şi s-a elaborat „Carta Verde a Dezvoltării Regionale în 
România”, care au facilitat acţiunile ulterioare de definire a cadrului legislativ şi 
instituţional. 
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3.1. Legislaţia de dezvoltare regională 
Legea fundamentală a dezvoltării regionale în România este Legea nr. 151/1998, 

care stabileşte obiectivele, cadrul instituţional, competenţele şi instrumentele specifice 
necesare promovării politicii de dezvoltare regională. 

Următoarele obiective sunt considerate de lege ca fiind principale pentru 
dezvoltarea regională (Moşteanu, 2001, pp. 27-28):  

- diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltării 
echilibrate, prin recuperarea accelerată a întârzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate ca 
urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice şi preîntâmpinarea 
producerii de noi dezechilibre; 

- pregătirea cadrului instituţional pentru a răspunde criteriilor de integrare în 
structurile Uniunii Europene şi de acces la fondurile structurale şi la Fondul de Coeziune ale 
Uniunii Europene; 

- corelarea politicilor şi activităţilor sectoriale guvernamentale la nivelul 
regiunilor, prin stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în 
scopul dezvoltării economico-sociale durabile şi al dezvoltării culturale a acestora; 

- stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, a celei 
transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de 
dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care promovează dezvoltarea economică şi 
instituţională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate 
cu acordurile internaţionale la care România este parte. 

Până în prezent această lege a fost modificată şi completată de ordonanţe sau 
hotărâri ale guvernului, fără însă a se schimba aceste obiective. De asemenea, această lege a 
fost şi urmează să fie corelată cu alte domenii înrudite.  

Astfel, cadrul legislativ actual care susţine implementarea politicii regionale mai 
cuprinde: 

- Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 143/1999 privind ajutoarele de stat şi alte reglementări privind 
ajutoarele de stat; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar 
preventiv; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate României de Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2000 privind regimul zonelor defavorizate şi alte 
reglementări pe această temă; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 60/2001 privind achiziţiile publice; 
- Legea administraţiei locale nr. 215/2001; 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 
Din momentul aderării, regulamentele care guvernează coordonarea instrumentelor 

structurale vor fi obligatorii şi direct aplicabile României în aceleaşi condiţii ca şi pentru 
celelalte state membre. 

 
3.2. Structuri decizionale şi administrative la nivel regional 

   
La nivel regional, politica de dezvoltare regională este gândită şi implementată de 

două tipuri de structuri înfiinţate ca urmare a recomandărilor lucrării „Carta Verde a 
Dezvoltării Regionale în România”: 8 Consilii pentru Dezvoltare Regională şi 8 Agenţii de 
Dezvoltare Regională. 
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Consiliile pentru Dezvoltare Regională sunt structuri deliberative alcătuite din: 
- preşedinţii consiliilor judeţene din regiune; 
- un reprezentant al consiliilor locale municipale din fiecare judeţ al regiunii; 
- un reprezentant al consiliilor locale orăşeneşti din fiecare judeţ al regiunii; 
- un reprezentant al consiliilor locale comunale din fiecare judeţ al regiunii. 
Conform legii, cele mai importante atribuţii ale Consiliilor pentru Dezvoltare 

Regională sunt următoarele: 
- coordonează activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională, urmăreşte 

respectarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională şi asigură un tratament egal şi 
corect faţă de toate judeţele care alcătuiesc regiunea; 

- analizează şi aprobă strategia de dezvoltare regională; 
- analizează şi aprobă criteriile şi priorităţile de selectare a proiectelor de 

dezvoltare regională, precum şi alocarea şi destinaţiile resurselor provenite din Fondul 
pentru Dezvoltare Regională; 

- analizează şi aprobă proiectele de dezvoltare regională propuse de Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională; 

- aprobă documentaţiile elaborate în vederea obţinerii statutului de „zonă 
defavorizată”; 

- analizează şi aprobă propunerile Agenţiei pentru Dezvoltare Regională pentru 
constituirea Fondului pentru Dezvoltare Regională. 

Agenţia de Dezvoltare Regională este un organism neguvernamental, nonprofit, de 
utilitate publică, cu personalitate juridică, care acţionează în domeniul specific dezvoltării 
regionale. Agenţiile se organizează şi funcţionează în condiţiile legii dezvoltării regionale 
(151/1998) şi ale statutului de organizare şi funcţionare, aprobat de Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională. Atribuţiile principale ale agenţiilor sunt (Prisăcaru, 2002, pp. 80-81): 

- elaborează şi propune Consiliului pentru Dezvoltare Regională, spre aprobare, 
strategia de dezvoltare regională, programele de dezvoltare regională şi planurile de 
gestionare a fondurilor; 

- pune în aplicare programele de dezvoltare regională şi planurile de gestionare a 
fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, 
cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi răspunde faţă de acesta pentru realizarea lor; 

- identifică zonele defavorizate din cadrul regiunii de dezvoltare, împreună cu 
consiliile locale sau judeţene, după caz, şi înaintează documentaţiile necesare, aprobate, în 
prealabil, de Consiliul pentru Dezvoltare regională, Ministerului Dezvoltării şi Prognozei şi 
Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională; 

- asigură asistenţă tehnică de specialitate, împreună cu consiliile locale sau 
judeţene, după caz persoanelor fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, care 
investesc în zonele defavorizate; 

- înaintează Ministerului Dezvoltării şi Prognozei propuneri de finanţare, din 
Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, a proiectelor de dezvoltare aprobate; 

- acţionează pentru atragerea de surse financiare la Fondul pentru Dezvoltare 
Regională; 

- gestionează Fondul pentru Dezvoltare Regională, în scopul realizării 
obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regională; 

- răspunde faţă de Consiliul pentru Dezvoltare Regională şi faţă de organele 
abilitate prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor alocate. 

Agenţiile de Dezvoltare Regională sunt amplasate în „centrele de greutate” ale 
celor opt regiuni. 
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3.3. Structuri decizionale şi administrative la nivel naţional 
 
Consiliul Naţional de Dezvoltare Regională (CNDR) funcţionează la nivel naţional 

ca instituţie deliberativă fără personalitate juridică, cu scopul promovării obiectivelor de 
bază ale politicii de dezvoltare regională. 

CNDR are în componenţă preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor pentru dezvoltare 
regională şi, la paritate cu aceştia, reprezentanţi ai guvernului (administraţiilor publice 
centrale). Preşedintele CNDR este ministrul dezvoltării şi prognozei. 

 
 
CNDR are următoarele atribuţii (Prisăcaru, 2004, pp. 102-103): 
- aprobă Strategia naţională pentru dezvoltare regională şi Programul naţional 

pentru dezvoltare regională; 
- prezintă guvernului propuneri privind constituirea Fondului Naţional pentru 

Dezvoltare Regională (FNDR); 
- aprobă criteriile, priorităţile şi modul de alocare a resurselor FNDR; 
- urmăreşte utilizarea fondurilor alocate agenţiilor pentru dezvoltare regională 

din FNDR; 
- urmăreşte realizarea obiectivelor dezvoltării regionale inclusiv în cadrul 

activităţilor de cooperare externă a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, 
interregional, la nivelul euroregiunilor; 

- propune guvernului declararea şi delimitarea zonelor defavorizate. 
 
3.4. Structuri consultative 
 
Pentru elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare, s-a înfiinţat, la sfârşitul anului 

2002 (Hotărârea nr. 1323), Comitetul Interinstituţional Partenerial, care reprezintă cadrul 
larg partenerial al Consiliului Naţional de Dezvoltare Regională pentru elaborarea PND, 
având rol consultativ. Acest comitet formulează recomandări şi propuneri asupra 
conţinutului PND, iar pentru a acoperi toate domeniile integrate tratate de PND, el are în 
componenţă reprezentanţi, la nivel de decizie, ai ministerelor, agenţiilor pentru dezvoltare 
regională, instituţiilor publice centrale, institutelor de cercetare şi instituţiilor de învăţământ 
superior, precum şi reprezentanţi ai partenerilor economici şi sociali. Într-o formulă similară, 
se înfiinţează, la nivel regional, comitete regionale parteneriale (Prisăcaru, 2004, p.108). 

Altă instituţie importantă care contribuie la elaborarea politicilor de dezvoltare 
regională este Centrul de Excelenţă din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
înfiinţat în anul 2000. Centrul funcţionează ca un departament interfacultăţi al Universităţii 
şi acţionează ca un element de conexiune între mediul academic, factorii de decizie politică 
şi mediile locale şi regionale de afaceri. Centrul oferă programe academice de educaţie, 
cercetare şi consultanţă, menite să promoveze valorile europene, să încurajeze dialogul în 
probleme referitoare la integrarea europeană şi să contribuie la pregătirea accesului 
României în Uniunea Europeană. Activităţile sale au o finalitate practică, legată de 
elaborarea politicilor în domenii precum dezvoltarea economică regională, urbanism, 
amenajare teritorială şi mediul înconjurător. 
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Rezumat.  Pentru reducerea diferenţelor ce ne despart de alte ţări ale Uniunii 
Europene şi pentru a ne îmbunătăţi standardul de viaţă trebuie să folosim în mod intelligent, 
oportunităţile oferite de integrarea europeană şi, în acelaşi timp, experienţa ţărilor central 
şi est-europene care au aderat la Uniunea Europeană în 2004. Din acest punct de vedere, 
prezentul studio presupune o analiză comparativă a progreselor înregistrate cu privire la 
realizarea convergenţei economice a României şi ale altor 8 ţări CEE care s-au integrat în 
2004, încheind cu un posibil scenario al evoluţiei macroeconomice a României după 
momentul aderării. 
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Aspecte teoretice 
Tratatul de la Maastricht stabileşte că unul dintre scopurile principale ale Uniunii 

Europene este acela de a „promova progresul social şi economic şi un nivel înalt de ocupare 
profesională, precum şi a atinge o dezvoltare echilibrată şi durabilă, în special prin crearea 
unui spaţiu interior fără frontiere, prin consolidarea coeziunii economice şi sociale şi prin 
crearea unei uniuni economice şi monetare…”.  Într-o astfel de comunitate populaţia va 
beneficia de aceleaşi avantaje, indiferent de locul unde trăieşte şi munceşte. 

Deci, scopul modelului european îl reprezintă construcţia unei comunităţi unitare, în 
care fiecare parte este, din punct de vedere funcţional, perfect adaptată întregului, fiind 
capabilă, astfel, să adopte comportamentul nucleului comunitar. Drept urmare, finalitatea 
integrării europene o constituie adaptarea economiei la standardele nucleului performant 
(UE-15) prin procese de convergenţă şi coeziune economică şi socială. 

În esenţă, convergenţa presupune reducerea decalajelor existente între diversele ţări 
ale Uniunii Europene, la nivel economic, politic şi social. Drept urmare, creşterea 
economică, stabilitatea şi coeziunea socială sunt procese complementare ale modelului 
european, întrucât o creştere economică accentuată, susţinută şi durabilă are la bază politici 
macroeconomice şi de coeziune bine concepute, în timp ce un ritm înalt de creştere 
economică generează stabilitate şi coeziune socială pe termen lung. În consecinţă, pilonul 
fundamental al sustenabilităţii modelului european bazat pe coeziune economică şi socială îl 
reprezintă creşterea economică rapidă.  
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Din punct de vedere economic, pentru realizarea convergenţei reale este necesar ca 
ţările sărace să înregistreze rate de creştere superioare celor din ţările bogate, pentru a putea 
reduce diferenţialul de venituri dintre ele. Indicatorul cel mai utilizat pentru măsurarea acestui 
concept îl reprezintă PIB pe locuitor, exprimat în paritatea puterii de cumpărare (PPC). 

Politica de coeziune urmăreşte asigurarea unei convergenţe interregionale prin 
aplicarea unor politici eficiente de reducere a disparităţilor regionale şi realizarea, pe această 
bază, a convergenţei între statele membre. În consecinţă, instrumentul comunitar prin care se 
promovează convergenţa economică îl reprezintă politica de coeziune.      

Literatura de specialitate defineşte cele două concepte de bază ale convergenţei ca: 
convergenţa beta (β) şi convergenţa sigma (σ). 

Convergenţa de tip beta, care există atunci când ţările mai sărace înregistrează un 
ritm de creştere mai înalt decât ţările dezvoltate, presupune o relaţie inversă între nivelul 
iniţial al venitului şi rata de creştere economică. 

Convergenţa de tip sigma arată variaţia descrescătoare a nivelului venitului pe cap 
de locuitor într-un grup de ţări. 

Pentru convergenţa sigma este necesară, dar nu şi suficientă convergenţa beta. Cu 
alte cuvinte, deşi disparităţile din interiorul unui grup se diminuează dacă economiile mai 
sărace cresc mai repede decât economiile mai bogate, este posibil ca o ţară să crească mai 
mult decât celelalte ţări fără ca diferenţele de dezvoltare dintre ele să se reducă. Relaţiile 
dintre convergenţa beta şi convergenţa sigma pot fi sintetizate în următoarele trei scenarii: 

- scenariul 1: corespunzător absenţei atât a convergenţei beta, cât şi a 
convergenţei sigma. La nivelul Uniunii Europene, cu o astfel de situaţie s-a confruntat 
Grecia, unde nerealizarea timp îndelungat a unor progrese în ceea ce priveşte procesul de 
convergenţă beta a generat o adâncire a  decalajelor de venituri faţă de media UE-15; 

- scenariul 2: corespunde existenţei atât a convergenţei beta (reducerea 
decalajelor de venit), cât şi a convergenţei sigma (reducerea dispersiei veniturilor); 

- scenariul 3: reflectă posibilitatea unei convergenţe beta fără o convergenţă 
sigma, cu alte cuvinte, ţara mai săracă realizează procesul de „catching-up” în raport cu 
Uniunea Europeană, după care se înregistrează o majorare a dispersiei veniturilor dintre ele. 
Acesta este cazul Irlandei, „copilul minune al Uniunii Europene”, care la momentul aderării 
înregistra un PIB pe locuitor ce reprezenta 65% din media europeană, iar în prezent acest 
indicator se situează la peste 40% în raport cu media UE. 

În concluzie, convergenţa socioeconomică presupune atingerea unor ţinte 
(indicatori) care reflectă criteriile ce se află dincolo de cerinţele de convergenţă. Întrucât 
aceste criterii diferă nu numai de la un moment la altul, dar şi de la o ţară la alta, ţintele de 
convergenţă sunt definite şi actualizate potrivit imperativelor momentului istoric. 

În cazul României trebuie să se ţină cont de stadiul în care se află societatea 
românească, de implicaţiile procesului în care s-a angajat şi de faptul că reglementările 
europene se fundamentează pe valori occidentale specifice societăţilor postmoderne. De 
aceea, în procesul de europenizare este imperativ să fie avute în vedere efectele perverse, 
nedorite, ce pot apărea ca urmare a adoptării nediferenţiate a unor modele instituţionale şi 
mecanisme economice şi sociale europene. 

Pentru a acţiona inteligent în direcţia integrării, România trebuie să-şi 
conştientizeze atât punctele tari, cât şi pe cele slabe, învăţând, în acelaşi timp, din experienţa 
celorlalte ţări din Europa Centrală şi de Est care au aderat la UE în 2004.   
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Plecând de la această idee, vom prezenta în continuare o analiză comparativă a 
progreselor înregistrate în direcţia realizării convergenţei economice de România şi cele 8 
ţări din CEE care au aderat în 2004: Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, 
Slovenia şi Ungaria.  

Analiza va avea în vedere evoluţia principalilor indicatori macroeconomici (PIB, 
inflaţie, şomaj şi deficit bugetar) în ultimii patru ani premergători integrării în Uniunea 
Europeană, astfel: 

- perioada 2000-2003, pentru cele 8 ţări din CEE care au aderat în 2004. Pentru 
uşurarea exprimării, acest grup de ţări va fi notat cu indicativul UE-8; 

- perioada 2003-2006, pentru România. 
 
Analiză comparativă 

 
Evoluţia ţărilor din Europa Centrală şi de Est (CEE) a fost puternic marcată de 

schimbările revoluţionare din perioada 1989-1990 care au generat în această regiune crize 
economice fără precedent. Recesiunea economică a avut durate şi intensităţi diferite de la o 
ţară la alta, fiind mai accentuată în ţările din estul Europei. Cu toate acestea, la nivelul anului 
2000 toate ţările candidate au înregistrat ritmuri pozitive de creştere economică. Practic, 
anul 2000 a reprezentat un punct de cotitură în evoluţia ţărilor din CEE, respectiv începutul 
unei faze de dezvoltare accelerată a economiilor din această regiune. 

 
Produsul Intern Brut (PIB) 
 

Rata de creştere a PIB-ului real (procente) 
Tabelul 1 

Regiune/ 
Ţara 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

UE-8 (media) 4,7 4,4 4,3 5,2 - - - 
România 2,1 5,7 5,0 4,9 8,3 5,7 6,0 

Sursa: datele Eurostat şi rapoartele anuale ale UE. 
 
Pentru cele 8 ţări din CEE, încetinirea ritmului de creştere economică în anii 2001 şi 

2002 s-a datorat în cea mai mare parte declinului economic înregistrat la nivel mondial 
(creşterea preţului ţiţeiului, scăderea investiţiilor, atacurile teroriste din septembrie 2001 
asupra SUA etc.).  Influenţele negative ale climatului economic global nu s-au resimţit cu 
aceeaşi intensitate în întreaga regiune, ca de exemplu: 

- statele baltice Estonia şi Lituania au înregistrat cele mai înalte ritmuri ale 
creşterii economice dintre ţările UE-8, datorită limitării influenţelor negative prin creşterea 
cererii interne; 

- Polonia, ţară unde creşterea economică nu a fost sprijinită de cererea internă, a 
înregistrat valori minime (1,1%). 

Anul care a precedat integrarea celor 8 ţări din CEE în Uniunea Europeană a fost 
caracterizat de accelerarea creşterii economice (5,2% faţă de 4,3%), cu maxime înregistrate, 
la fel ca şi în anii anteriori, în ţările baltice (6,7 – 9,7%). Principalii factorii care au susţinut 
creşterea economică au fost cererea internă, exporturile (orientate cu precădere spre ţările 
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dezvoltate) şi investiţiile. La nivelul anului 2004, ponderea stocului de investiţii străine 
directe în PIB-ul acestor ţări depăşea semnificativ media europeană (31,3%), cu valori 
maxime înregistrate în Estonia (85,1%), Ungaria (60,7%) şi Cehia (52,7%). 

Faţă de ritmul mediu de creştere economică înregistrat de UE-8 în perioada 
premergătoare aderării, România a cunoscut o creştere economică mai rapidă, cu ritmuri 
cuprinse între 4,9% şi 8,3% în ultimii patru ani (2003-2006). Spre deosebire de ţările din 
CEE care s-au integrat în UE in 2004, creşterea economică înregistrată în România nu a fost 
susţinută în aceeaşi măsură de exporturi şi investiţii. De exemplu, la nivelul anului 2004, 
ponderea stocului de investiţii străine directe în PIB reprezenta 25,2%, valoare situată sub 
media europeană UE-15 (31,3%) şi semnificativ mai mică decât cea înregistrată în 
majoritatea ţărilor noi membre (de exemplu Estonia, Ungaria şi Cehia).  

Întrucât nivelul de dezvoltare al unei ţări este exprimat sintetic de indicatorul PIB 
pe locuitor, la nivelul parităţii puterii de cumpărare (PPC), vom analiza în continuare 
evoluţia acestuia. 

Evoluţia PIB/locuitor la nivelul PPC (procente) 
Tabelul 2 

Regiune/ 
Ţara 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EU-15 100 100 100 100 100 100 100 
UE-8 (media) 50,0 51,5 53,0 54,6 - - - 

Sursa: datele Eurostat şi rapoartele anuale ale UE. 
 
Deşi ţările central şi est europene şi-au propus ca la momentul aderării să atingă 

nivelul de 70% din media Uniunii Europene, ţinta a fost atinsă numai de Slovenia (76%). 
Celelalte ţări au înregistrat un PIB/locuitor ce reprezenta între 40% (Letonia) şi 68% (Cehia) 
din nivelul mediu al UE-15. 

Ca valori absolute, la nivelul anului 2003, PIB/locuitor a înregistrat o valoare medie 
de 11.614 euro/locuitor faţă de 25.350 euro/locuitor media UE-15. Toate cele 8 ţări au 
înregistrat un nivel al PIB/locuitor de peste 10.000 euro, cu minim în Letonia (10.310 
euro/locuitor) şi maxim în Slovenia (20.640 euro/locuitor). 

În concluzie, există decalaje profunde atât între statele membre ale Uniunii 
Europene şi noile state membre din CEE, cât şi între ţările central şi est-europene integrate 
în UE în anul 2004.   

În ceea ce priveşte România, nivelurile reduse ale PIB/locuitor reflectă decalajele 
deosebit de accentuate existente atât faţă de UE-15, cât şi faţă de noile state membre.  
România este departe de a atinge nivelul minim înregistrat de UE-8 înainte de momentul 
aderării – circa 3.000 euro/locuitor faţă de 10.310 euro/locuitor (Letonia).  

Aceasta demonstrează faptul că ritmurile mai mari de creştere economică nu au fost 
suficiente pentru recuperarea „rămânerilor în urmă”, fiind necesare ritmuri mai înalte, care 
să se bazeze atât pe cererea externă (export), cât şi pe investiţii autohtone şi străine. 

Considerăm că nivelul redus de dezvoltare al economiei româneşti în apropierea 
momentului aderării reprezintă unul dintre punctele slabe, ce trebuie avut în mod special în 
vedere de către factorii de decizie, dat fiind impactul pe care aderarea îl poate avea asupra 
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unei economii insuficient dezvoltate. În plus, experienţa statelor care au aderat la UE 
demonstrează că efectul imediat este de încetinire a ritmului de creştere economică, ceea ce 
măreşte riscul apariţiei în rândul populaţiei a unor sentimente negative (aşteptări 
neîmplinite), ce pot avea efecte nedorite asupra dezvoltării economice viitoare. Ca exemplu, 
în Portugalia, dupa 20 de ani de la aderare, circa 70% din populaţie trăieşte în sărăcie, 
salariul mediu reprezentând o treime din media europeană. 

 
Inflaţia (IPC) 

Evoluţia ratei inflaţiei (procente) 
Tabelul 3 

Regiune/ 
Ţara 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

UE-8 (media) 7,3 5 3,5 2,8 - - - 
România 45,7 34,5 22,5 15,3 11,9 8,9 6,3 

Sursa: datele Eurostat şi rapoartele anuale ale UE. 
 
Inflaţia reprezintă unul dintre cele mai importante şi dureroase fenomene cu care s-

au confruntat ţările din CEE, cu repercusiuni atât asupra mediului de afaceri, cât şi asupra 
fluxurilor de investiţii străine directe. 

La nivelul Uniunii Europene, începând cu anul 1990 inflaţia a înregistrat o tendinţă de 
scădere continuă, atingând valoarea de 1,2% în anul 1999, după care a apărut o uşoară creştere, 
în anul 2003 depăşind 2%. 

Comparativ, performanţele înregistrate de cele 8 ţări din CEE care au aderat la UE 
în 2004 privind stăpânirea inflaţiei, deşi au fost diferite, au avut ca trăsătură comună tendinţa 
continuă de scădere. Astfel, în anul premergător aderării nivelul mediu al inflaţiei în noile 
ţări membre (2,8%) se apropia de cel înregistrat în Uniunea Europeană.  

Nu acelaşi lucru se poate spune despre România, care a trecut la inflaţie de o cifră la 
o distanţă de 8 ani faţă de ţările UE-8 (2005 vs.1997). Spre deosebire de ţările central şi est-
europene care au aderat la Uniunea Europeană în 2004, nivelul inflaţiei în anul premergător 
aderării este cu mult mai ridicat – 6,3% în anul 2006 faţă de 2,8% media înregistrată în ţările 
CEE înainte de aderare. 

În concluzie, deşi s-a înregistrat o evoluţie pozitivă în lupta împotriva inflaţiei, 
aceasta reprezintă în continuare unul dintre punctele slabe, cu atât mai mult cu cât este de 
aşteptat o creştere a ratei inflaţiei după aderarea la Uniunea Europeană. 

 
Şomajul 
Pentru statele central şi est-europene, şomajul este un fenomen relativ recent, ţinând 

cont de faptul că înainte de 1990 numai câteva state consemnau oficial existenţa acestuia (de 
exemplu Polonia şi Ungaria). 

După schimbările revoluţionare din perioada 1989-1990 şomajul a înregistrat creşteri 
rapide în întreaga regiune a Europei Centrale şi de Est. Evoluţia acestuia a fost divergentă, în 
sensul că în unele state a atins valori de 15-19% (Slovacia, Polonia, Lituania, Letonia şi 
Estonia) în timp ce, în alte ţări, cum ar fi Cehia, Ungaria şi Slovenia, nu a depăşit 10%.  
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Evoluţia ratei şomajului (procente) 
Tabelul 4 

Regiune/ 
Ţara 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

UE-8 (media) 12,7 12,5 11,7 11,3 - - - 
România 7,1 6,6 8,4 7,0 8,0 6,6 5,9 

Sursa: datele ILO şi rapoartele anuale ale UE. 
 
Nivelul relativ scăzut al şomajului înregistrat în unele ţări din CEE (Ungaria – sub 

6,4%; Slovenia – sub 7,2%; Cehia – sub 8,8%) se poate explica prin: 
- menţinerea la un nivel scăzut a salariilor, ceea ce a redus presiunea asupra 

întreprinderilor; 
- întârzierea procesului de restructurare industrială; 
- reticenţa în aplicarea procedurilor de faliment în cazul întreprinderilor care 

înregistrau pierderi, ceea ce a determinat amânarea acestora; 
- dezvoltarea rapidă a sectorului terţiar, care a absorbit o mare parte din forţa de 

muncă disponibilizată din celelalte sectoare. 
În anul 2001 faţă de 2000, şomajul a înregistrat o tendinţă de scădere în majoritatea 

ţărilor central şi est-europene supuse analizei, cu excepţia Poloniei (18,2% faţă de 16,1%), 
Slovaciei (19,2% faţă de 18,6%) şi Lituaniei (17,4% faţă de 16,4%). 

Aceeaşi tendinţă şi evoluţie divergentă se menţine şi în anii următori, 2002-2003, 
când majoritatea statelor candidate înregistrează o îmbunătăţire a nivelului ratei şomajului, 
cu excepţia Poloniei (19,9% în 2002 faţă de 18,2% în 2001), Cehiei (7,8% în 2003 faţă de 
7,3% în 2002)  şi Sloveniei (6,6% în 2003 faţă de 5,9% în 2002). 

La nivelul anului premergător aderării (2003), ca urmare atât a creşterii ratei 
şomajului în Uniunea Europeană (8%), cât şi reducerii acesteia în ţările CEE candidate 
(11,3%), se remarcă o uşoară tendinţă de convergenţă. 

În ceea ce priveşte România, nivelul şomajului a fost relativ scăzut comparativ cu 
celelalte ţări din CEE, înregistrându-se valori apropiate de 7% (media UE-15) pentru 
întreaga perioadă analizată. Având în vedere valorile înregistrate în anul 2006, respectiv 
creşterea ratei şomajului în UE-25 şi reducerea acesteia în România, considerăm nivelul 
scăzut al şomajului unul dintre punctele tari, cu atât mai mult cu cât, după aderare, ne putem 
aştepta la o uşoară creştere a ratei şomajului, ca urmare a restructurării unor sectoare de 
activitate.  

 
Deficitul bugetar  
Unul dintre factorii de constrângere a creşterii economice şi redresării ţărilor din 

Europa Centrala şi de Est l-a constituit dezechilibrarea balanţelor bugetare în perioada de 
criză economică înregistrată la începutul anilor ’90. 

Ulterior, în perioada de revigorare a economiilor central şi est-europene, s-a 
înregistrat un trend pozitiv în majoritatea ţărilor CEE. Cu toate acestea, comparaţiile 
efectuate între cele 8 ţări relevă evoluţia divergentă a deficitului bugetar, exprimat ca 
pondere în PIB, după cum urmează: 

- Estonia şi Lituania au înregistrat o evoluţie constant pozitivă pentru întreaga 
perioadă supusă analizei. Începând cu anul 2001, Estonia înregistrează excedent bugetar; 
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- În alte ţări, cum ar fi Letonia, Slovenia, Polonia şi Slovacia, deşi deficitul 
bugetar a evoluat pe un trend schimbător, valorile acestuia s-au menţinut sub nivelul de 3% 
din PIB; 

- Cehia şi Ungaria s-au confruntat cu o creştere a deficitului bugetar în perioada 
2000-2002, de la 4% din PIB la 6% din PIB pentru Cehia şi de la 3% din PIB la 9% din PIB 
pentru Ungaria, după care acesta s-a redus la 5% şi, respectiv, 6% din PIB. 

La nivelul anului 2003, premergător aderării, numai 3 ţări înregistrau un deficit 
bugetar situat în jurul valorii de 1% din PIB, şi anume: Letonia, Lituania şi Slovenia. 

În România, în ultimii ani, deficitul bugetar s-a redus continuu, astfel încât în anul 
2004 valoarea acestuia reprezenta 1,4% din PIB, iar în anul 2005 nivelul acestuia se situa la 
circa 0,5% din PIB. Ţinând cont de valorile relativ ridicate înregistrate de majoritatea ţărilor 
central şi est-europene în anul premergător aderării la UE, comparativ, România se situează pe 
o poziţie mult mai bună în ceea ce priveşte deficitul bugetar. În consecinţă, considerăm nivelul 
scăzut al deficitului bugetar unul dintre punctele tari, cu atât mai mult cu cât o eventuală 
creştere a acestuia, după aderare, este destul de probabilă. 

În concluzie, situaţia României privind stabilitatea macroeconomică, în apropierea 
momentului aderării la Uniunea Europeană, comparativ cu cea înregistrată, în medie, în cele 
8 state central şi est-europene care s-au integrat în anul 2004, se prezintă astfel: 

- o poziţie mai bună în ceea ce priveşte rata şomajului (6% faţă de 11%) şi 
deficitul bugetar (sub 1%); 

- o poziţie inferioară relativ la rata inflaţiei (6,3% faţă de 2,8%); 
- un decalaj profund sub aspectul nivelului de dezvoltare – PIB/loc, la paritatea 

puterii de cumpărare, reprezintă circa 30% din media UE-15 faţă de 55% înregistrat de UE-
8.   

Plecând de la această analiză vom prezenta o posibilă evoluţie a acestor indicatori 
macroeconomici după aderare, prin prisma experienţei statelor central şi est-europene care s-
au integrat în Uniunea Europeană în 2004.  

 
Evoluţie posibilă după integrare, prin prisma experienţei UE-8  
 
Experţii comunitari consideră lărgirea spre Est a Uniunii Europene „un succes”, în 

special datorită impulsionării creşterii economice în rândul noilor state membre. 
Deşi toate cele 8 ţări noi membre au înregistrat o creştere a PIB/locuitor, nivelul 

mediu a reprezentat numai 56% din  nivelul UE-25 pentru anul 2004, respectiv 58% pentru 
2005. Numai două ţări au reuşit să atingă ţinta de 70% din media UE-25, şi anume Slovenia 
(78%) şi Cehia (70%). 

Factorii care au favorizat dezvoltarea economică în aceste ţări au fost, în principal, 
următorii: 

- impactul favorabil al aderării la Uniunea Europeană, fapt relevat de analizele 
efectuate de experţii Comisiei Europene; 

- intensificarea investiţiilor străine favorizată de reducerea fiscalităţii în noile ţări 
membre şi relansarea economică în UE-15; 

- creşterea productivităţii muncii, ca urmare a restructurării şi retehnologizării 
întreprinderilor privatizate. 
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Această evoluţie pozitivă s-a bazat în cea mai mare parte pe creşterea cererii interne 
şi a fost susţinută de investiţiile productive, stimulate de existenţa unui climat economic, 
financiar şi social adecvat.  

Pentru România este de aşteptat ca integrarea în UE să impulsioneze creşterea 
economică, cu toate că, la fel ca şi în cazul majorităţii noilor ţări membre, nu se va înregistra 
o reducere semnificativă a decalajului faţă de nivelul de dezvoltare al Uniunii Europene. 
Dată fiind valoarea foarte redusă a PIB/locuitor înregistrată anterior aderării (30% din media 
UE), recuperarea „rămânerii în urmă” va reprezenta un proces de durată, al cărui succes nu 
este garantat de integrare, depinzând în cea mai mare parte de eforturile proprii (un exemplu 
în acest sens îl constituie cazul Irlandei în comparaţie cu Grecia).  

Odată cu integrarea europeană, indicele preţurilor de consum mediu al EU-8 a 
înregistrat o explozie, rata inflaţiei crescând semnificativ în majoritatea noilor ţări membre 
(de la 2,8% la 4,3%).  În anul 2004, creşteri accelerate ale ratei inflaţiei au fost înregistrate 
în Cehia, Polonia (de la 0,7% la 3,6%), Estonia ( de la 1,4% la 3%), Letonia (de la 2,9% la 
6,2%) şi Ungaria (de la 4,7% la 6,9%). 

Dintre cauzele sporirii ratei inflaţiei menţionăm: alinierea preţurilor la unele bunuri 
de consum şi servicii; creşterea taxelor şi impozitelor impusă de calitatea de membru a UE; 
efectul Ballassa-Samuleson; creşterea preţurilor internaţionale la ţiţei şi gaze, precum şi la 
unele materii prime. 

În condiţiile în care următorul pas îl reprezintă aderarea la SME, autorităţile din 
noile ţări membre vor fi nevoite să adopte măsuri de combatere a inflaţiei în anii următori. 

În cazul României, care înregistrează o rată a inflaţiei ridicată faţă de media UE-8 
(6,3% faţă de 2,8% în 2006), considerăm că adoptarea unor programe anti-inflaţioniste ar 
putea conduce la reducerea presiunilor inflaţioniste asociate integrării în UE.  

Pentru cele 8 ţări central şi est-europene care s-au integrat în Uniunea Europeană în 
anul 2004, situaţia şomajului a rămas o problemă dificil de rezolvat. Evoluţia ratei şomajului 
la nivelul anului 2004 a fost divergentă: 

- unele ţări au înregistrat o uşoară creştere a ratei şomajului: Lituania (12,8% faţă 
de 12,4%), Slovacia (18,1% faţă de 17,4%), Cehia (8,3% faţă de 7,8%) şi Ungaria (6,1% 
faţă de 5,7%); 

- alte ţări au înregistrat o uşoară scădere a ratei şomajului: Polonia (19% faţă de 
19,6%), Letonia (10,4% faţă de 10,6%), Slovenia (6,1% faţă de 6,6%) şi Estonia (9,7% faţă 
de 10%). Acestea sunt în general ţările care s-au confruntat, în acelaşi an, cu creşteri 
accelerate ale ratei inflaţiei (în medie cu 2,5-3%). 

În România este de aşteptat ca o eventuală creştere a numărului locurilor de muncă, 
datorată  „relocalizărilor” din industrie (transferul unor activităţi din străinătate, ca urmare a 
costurilor scăzute ale forţei de muncă), să se realizeze concomitent cu reducerea locurilor de 
muncă, ca urmare a procesului de „restructurare” ce va afecta majoritatea sectoarelor 
economice. În aceste condiţii, posibilitatea ca rata şomajului să se diminueze este destul de 
redusă. Considerăm că o uşoară creştere a ratei şomajului (UE-8 a înregistrat o creştere 
situată sub 1%) este de preferat reducerii nesemnificative a acesteia (0,2-0,5% în UE-8) 
însoţită de o creştere a ratei inflaţiei (potrivit teoriei curbei Phillips), aşa cum s-a întâmplat 
în unele dintre ţările CEE care au aderat în 2004.  

La nivelul anului 2004, majoritatea ţărilor central şi est-europene integrate în UE au 
înregistrat o reducere a deficitelor bugetare, ca urmare a aplicării unor programe de 
austeritate bugetară concomitent cu noi metodologii de colectare a impozitelor (programul 
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Comisiei Europene de dezvoltare pe termen mediu, 2004-2008). Cu toate acestea, 
previziunile pe termen scurt sunt pesimiste, în sensul că se aşteaptă o depăşire a nivelului 
dezirabil de 3% din PIB în 4 din cele 8 ţări noi membre şi o diminuare a excedentului 
bugetar în Estonia. 

Evoluţia deficitului bugetar în România, după aderarea la UE, va depinde în mare 
măsură de programele bugetare ce vor fi adoptate, deşi este de aşteptat o creştere a 
deficitului bugetar pe seama dinamicii mai accentuate a cheltuielilor comparativ cu 
veniturile. 

 
Concluzii 
 
Pentru România integrarea în Uniunea Europeană reprezintă o posibilitate de 

folosire inteligentă a unor oportunităţi în vederea depăşirii decalajelor ce ne despart de ţările 
occidentale şi ridicării standardului de viaţă al poporului român. Aceasta depinde însă de 
modul cum vom şti să ne urmărim interesele şi de seriozitatea cu care vom acţiona în 
direcţia edificării unei economii durabile. Trebuie să înţelegem că integrarea nu generează, 
prin ea însăşi, reducerea decalajelor ce ne despart de ţările membre şi creşterea standardului 
de viaţă. Acest deziderat nu se poate realiza decât prin eforturile proprii îndreptate către 
obţinerea unei producţii competitive, în special în sectoarele cu valoare adăugată mare. 

În pofida „rămânerilor în urmă” şi a disfuncţionalităţilor cu care se confruntă astăzi 
economia românească, considerăm că România are potenţial care, evaluat realist şi 
direcţionat corespunzător, va genera creşterea competitivităţii, astfel încât să poată face faţă 
presiunilor concurenţiale şi forţelor pieţei europene. 

Ne aflăm în faţa unor provocări complexe în toate domeniile vieţii economice, 
politice şi sociale pentru a realiza convergenţa economico-socială reală cu Uniunea 
Europeană. Modul în care vom face faţă acestor provocări depinde numai de noi. 
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Rezumat. În 2007 România continuă implementarea progresivă a Standardelor 
Contabile de Raportare Financiară care includ: IFRS, IAS şi interpretările lor după modul 
în care sunt aprobate de Uniunea Europeană, transpuse şi publicate în limba română. 
Informaţiile financiare trebuie să îndeplinească o condiţie majoră, şi anume să furnizeze 
date cu privire la situaţia şi performanţa financiară, precum şi modificările produse în 
situaţia financiară. În acest sens, politicile contabile şi managementul asumat de o anumită 
entitate trebuie să ofere informaţie relevantă şi credibilă pentru un  număr de utilizatori. 
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România se află astăzi la răscrucea unor procese ireversibile, de mare importanţă 

pentru sistemul contabil naţional: cresc puterea de piaţă şi numărul companiilor 
internaţionale, are loc intensificarea procesului de globalizare a economiei, în special a 
pieţelor financiare. În aceste condiţii, furnizarea de informaţii financiare ce folosesc un 
limbaj contabil comun este esenţială mediului românesc de afaceri. Procesul cel mai 
important este legat de practicile contabile: transparenţă, contabilizare, obligaţii în materie 
de prezentare a informaţiilor; eforturile de standardizare, motivarea necesităţii de armonizare 
şi controlul schimburilor. Rezultatul constă în calitatea raportărilor financiare, adoptarea 
explicită a Standardelor contabile, deciziile de investire, accesul la pieţele de capital globale 
şi bunăstarea economică. 

Unica soluţie pentru atingerea acestor cerinţe şi rezultate o reprezintă conformitatea 
sistemului contabil românesc cu Directivele europene şi, totodată, aplicarea efectivă a 
normelor contabile IFRS. Situaţiile financiare întocmite de întreprinderi vor trebui să 
răspundă obiectivului ,,de a furniza informaţii despre poziţia financiară, performanţele şi 
modificările poziţiei financiare a întreprinderii’’.  

Conducerea întreprinderii, prin politica contabilă elaborată şi asumată, trebuie să 
asigure informaţii reale şi concrete, credibile pentru toţi utilizatorii, care să satisfacă nevoia de 
adevăr. Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile 
specifice adoptate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.  Prin politica 
contabilă adoptată se are în vedere ca situaţiile financiare să prezinte toate informaţiile a căror 



Integrarea României  în Uniunea Europeană. Oportunităţi şi provocări 

 

214 

214

importanţă poate să afecteze judecăţile şi deciziile utilizatorilor externi: mărimea informaţiilor 
corelată cu obiectul activităţii; importanţa informaţiilor, indiferent de mărimea lor; gradul de 
concentrare a informaţiilor, care nu trebuie să fie prea sintetice sau prea analitice. Altfel spus, 
orice informaţie cu valoare semnificativă trebuie prezentată separat în cadrul situaţiilor 
financiare, iar valorile nesemnificative, care au aceeaşi natură sau funcţii similare, să fie 
însumate. 

Politicile contabile din Standardele Contabile de Raportare Financiară nu trebuie 
aplicate când efectul aplicării acestora este nesemnificativ.  

Standardul IAS 8 ,,Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori’’ are 
importanţă deosebită în aprecierea politicii contabile, pragul de semnificaţie, erorile 
semnificative şi modificări în politicile şi estimările contabile. El face referire la modalitatea 
de prezentare a informaţiei în funcţie de pragul de semnificaţie şi defineşte omisiunile 
semnificative sau declaraţiile eronate. 

Situaţiile financiare nu se conformează IFRS-urilor nici în situaţia în care acestea 
conţin erori semnificative. Erorile semnificative constatate dintr-o perioadă anterioară vor fi 
corectate retroactiv în primul set de situaţii financiare autorizate pentru emitere. 

Cu privire la pragurile valorice de semnificaţie pentru anumite categorii de elemente, 
experienţa –  în special cea acumulată în firmele de audit financiar contabil – a dus la stabilirea 
anumitor procente mai des utilizate: 

- Venituri şi cheltuieli: 0,5 – 1% din rulaj; 
- Active/pasive: 2 – 5% din soldul contului; 
- Elementele cu influenţă asupra rezultatului financiar: 2 -5%; 
- Ponderea unui element în total active sau pasive: 1 -2%. 
De exemplu, în situaţiile financiare va fi prezentat distinct orice element sau grupă 

de elemente agregate care reprezintă 2% din activele întreprinderii. Desigur, procentele 
prezentate trebuie luate în calcul numai cu titlu orientativ, pragul de semnificaţie fiind decis 
în ultimă instanţă prin raţionamentul profesional al celui care întocmeşte situaţiile financiare 
respective. 

Cu privire la erorile semnificative, ele apar în pregătirea situaţiilor financiare ale 
perioadelor anterioare şi sunt descoperite în perioada curentă. Este vorba de erori de calcul 
matematic, greşeli de aplicare a metodelor contabile, interpretări greşite ale evenimentelor, 
apariţii de fraudă sau omisiuni. Corectarea acestor erori se include, de regulă, în rezultatul 
net al perioadei. 

Când însă o asemenea eroare determină un impact semnificativ asupra uneia sau 
mai multor perioade, iar situaţiile financiare ale acelor perioade îşi pierd credibilitatea, 
corecţia se realizează recalculându-se informaţiile corespunzătoare din perioadele afectate, 
pentru păstrarea comparabilităţii. 

Corectarea erorii perioadei anterioare este exclusă din profitul sau pierderea 
perioadei în care eroarea a fost descoperită. Orice informaţie prezentată privind perioadele 
anterioare, incluzând orice rezumate istorice ale datelor financiare, este retratată începând cu 
cel mai îndepărtat moment posibil din trecut. 

Pentru a prezenta modul de corectare retroactivă a erorilor vom presupune 
următorul exemplu: La 31.12. N SC Alfa a înregistrat în plus active circulante: stocuri de 
mărfuri în valoare de 1.300 lei. Aceste mărfuri au fost vândute în anul N. În aceste condiţii 
în  exerciţiul financiar al anului N SC Alfa a raportat: 
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Cont de profit şi pierdere la SC Alfa la 31.12.N 
Tabelul 1 

 N* N-1* 
Vânzări 14.700 10.000 
Costul bunurilor vândute -10.700 -8.000 
Profit înaintea impozitării 4.000 2.000 
Impozitul pe profit (16%) -640 -320 
Profit 3.360 1.680 

*lei 
Alte informaţii despre situaţia la SC Alfa în 2001: 
- Soldul iniţial al rezultatului raportat: 4.000 lei; 
- Soldul final al rezultatului raportat: 6.800; 
- Cota impozitului pe profit: 16%; 
- Nu s-au înregistrat alte venituri sau cheltuieli; 
- Capitalul social: 1.000 lei; 
- Singura altă componentă a capitalurilor proprii rezultatul raportat. 
În anul N+1 SC Alfa prezintă în evidenţa contabilă: 
- Vânzări de mărfuri: 20.800 lei; 
- Costul mărfurilor vândute: 17.300 lei; 
- Se constată eroarea din soldul iniţial al stocurilor de mărfuri de 1.300 lei 

inclusă în costurile mărfurilor vândute. 
- Impozit pe profit: 560 lei (20.800-17.300) x 16% 
-  

Cont de profit şi pierdere la SC Alfa la 31.12.N+1 
Tabelul 2 

 N+1 N 
Vânzări 20.800 14.700 
Costul bunurilor vândute - 16.000* -12.000** 
Profit înaintea impozitării 4.800 2.700 
Impozitul pe profit (16%) - 768 - 432 
Profit 4.032 2.268 

*   16.000 = 17.300-1.300 
** 12.000 = 10.700+1.300 

 
Situaţia modificărilor capitalurilor proprii  

la SC Alfa la 31.12. N+1 
Tabelul 3 

Elemente Capital social Rezultat 
raportat 

Total 

Soldul la 31.12. N-1 1.000 4.000 5.000 
Profitul la sfârşitul anului încheiat la 31.12.N 
conform retratării 

- 2.268 2.268 

Soldul la 31.12. N 1.000 6.268 7.268 
Profitul la sfârşitul anului încheiat la 31.12.N+1 - 4.032 4.032 
Soldul la 31.12.N+1 1.000 10.300 11.300 

*lei 
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Potrivit IAS 8, în notele explicative sunt precizate aspecte referitoare la prezentarea 
erorilor perioadei anterioare cum ar fi: natura erorii perioadei anterioare; valoarea 
corectărilor pentru fiecare perioadă anterioară în măsura în care acest lucru este posibil; 
valoarea corectării la începutul celei mai îndepărtate perioade anterioare prezentate şi, dacă 
retratarea retroactivă este imposibilă pentru o perioadă anterioară specifică, circumstanţele 
care conduc la existenţa acelei condiţii şi o descriere a modului şi momentului din care 
eroarea a fost corectată. 

Situaţiile financiare ale perioadei ulterioare nu trebuie să repete aceste prezentări. 
În exemplul prezentat în Note vor fi prezentate următoarele aspecte: La 31.12 N în 

inventarul efectuat au fost incluse la stocuri în mod eronat mărfuri în valoare de 1.300 lei. 
Aceste mărfuri au fost vândute în anul N. Eroarea este semnificativă şi a fost constatată în 
anul N+1. Situaţiile financiare ale anului N au fost retratate în scopul corectării acestei erori. 
Efectul retratării acestor situaţii financiare este prezentat mai jos. Nu există efect în anul 
N+1. 

 
Efectul corectării semnificative în anul N 

Tabelul 4 
(Creşterea) costului bunurilor vândute (1300)  
Scăderea cheltuielilor cu impozitul pe profit 208 (640-432) 
(Scăderea) profitului (1.092) (3.360-2.268) 
(Scăderea) stocurilor (1.300)  
Scăderea impozitului pe profit plătit 208  
(Scăderea) capitalurilor proprii (1.092)  
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Rezumat. Într-o piaţă în care mărimea populaţiei este determinată endogen, noi 
vom incerca să o modelăm. Atât cumpărătorii, cât şi vânzătorii sunt dispuşi aleator. Odată 
cu intrarea pe piaţă, ei încep un proces bilateral de negociere, noncooperativ. Se va scoat în 
evidenţă faptul că tehnologiile de atribuire generală între cumpărători şi vânzători şi 
eterogenitatea cumpărătorilor sau vânzatorilor conduc de multe ori la echilibre de piaţă 
multiple. Pe piaţă pot apărea până la patru echilibre care pot fi ordonate întotdeauna în 
raport cu mărimea populaţiei (de cumpărători şi vânzători). În anumite condiţii, toate 
echilibrele pot fi privite ca Pareto. Această mulţime de echilibre depinde de mărimea 
relativă a populaţiilor, de diferite tipuri de întelegeri potenţiale, de costul de intrare pe 
piaţă şi de gradul de diferenţiere între agenţii care sunt de aceeaşi parte a pieţei.  

 
Cuvinte-cheie: cumpărători; vânzători cu costuri joase; vânzători cu costuri înalte; 

echilibre multiple; echilibre dominate în sens Pareto.  
 
Clasificare REL: 9B, 10D 
 

 
 

 1. Introducere 
 
Obiectivul în această lucrare este de a studia factorii care afectează formarea şi 

mărimea pieţei, de a cuantifica participarea la care ne putem aştepta din partea diferitelor 
tipuri de agenţi şi care sunt implicaţiile bunăstării. Această întrebare devine din ce în ce mai 
mult relevantă pe măsură ce reglatorii de piaţă devin din ce în ce mai interesaţi faţă de aceste 
mecanisme. Astfel, modelul creat este unul de comerţ descentralizat, deoarece nu există un 
mecanism formal pentru a alătura agenţii, decât un proces complet aleator, ce se presupune a 
fi o funcţie dependentă doar de mărimea populaţiei de pe piaţă. Astfel, vom analiza pentru o 
mulţime de condiţii iniţiale (ipoteze) ce prevede teoria despre nivelul de echilibru al 
participării pe piaţă, echilibrul asupra modului de comparaţie al populaţiei pieţei şi 
proprietăţile bunăstării pentru diferite echilibre. Modelul implică un singur bun, două tipuri 
de vânzaători şi un singur tip de cumpărător. Cumpărătorii au capacitatea de a distinge între 
cele două tipuri de vânzători. Vânzătorii au o singură unitate de bun, iar cumpărătorii au 
cererea bazată pe unităţi; în consecinţă, agenţii intră pe piaţa de schimb o singură dată 
înainte să iasă. Cele două tipuri de vânzători sunt diferenţiate prin câştigurile obţinute din 
schimb, care apar în momentul când aceştia fac tranzacţii cu consumatorii. Cumpărătorii 
analizează bunul oferit de fiecare tip de vânzător în egală măsură, însă preferă să facă 
schimb cu vânzătorii care au costuri joase, deoarece aceştia prezintă un surplus mai mare ce 
poate fi negociat. Agenţii care pleacă de pe piaţă sunt înlocuiţi de potenţiali cumpărători şi 
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vânzători desemnaţi din populaţia definită exogen. Agenţii intră pe piaţă doar dacă câştigul 
aşteptat (costul net de intrare) este pozitiv. Câştigul aşteptat din intrarea pe piaţă reflectă 
natura echilibrului de negociere între agenţii de pe piaţă. Metodologia de modelare şi 
metodologia de asignare a consumatorilor cu vânzătorii reprezintă un aspect al acestei 
lucrări care o face diferită faţă de altele. Atenţia se restrânge la tehnologiile de asignare care 
produc randamente de creştere la scală – o teorie plauzibilă care a fost observată empiric şi 
care reprezintă o proprietate pe piaţa muncii. Această proprietate reprezintă un factor 
important care este menit să explice multiplele echilibre pe care le putem observa în 
realitate.  

 
2. Modelul 
 
2. 1. Structura generală 
Vor fi descrise în primul rând asignarea generală şi mediul de negociere, apoi vor fi 

prezentate principalele deviaţii de la acest model.  
 
2. 1. 1. Timpul 
Secvenţa de evenimente în jocul de negocieri este următoarea: 
• t = 0 : - fiecare potenţial participant se decide dacă intră pe piaţă sau nu; 
- toţi agenţii care intră sunt aleator asignaţi; 
- un agent din fiecare pereche este aleator ales pentru a face o ofertă. 
 Agentul din fiecare pereche răspunde la ofertă prin aprobare sau respingere. 

Schimbul apare doar în cazul în care se ajunge la o înţelegere. Agenţii ies de pe piaţă odată 
cu terminarea schimbului; consumatorii consumă bunul imediat ce l-au cumpărat.  

• t = 1: -noi agenţi intră pe piaţă pentru a-i înlocui pe cei care au iesit din 
perioada anterioară. Toţi agenţii, inclusiv cei care au fost asignaţi mai înainte şi care nu au 
ajuns la o inţelegere, sunt încă o dată aleator asignaţi. Procedura de negociere se repetă.  

• t = 2;…: la fel ca în cazul t = 1. 
 
2. 1. 2 Intrarea pe piaţă  
Populaţiile definite exogen există la timpul t=0, populaţia pentru fiecare tip de agent se 

notează cu Ni > 0 , i = b, l, h unde: b – consumatorii,  l – vânzătorii cu costuri scazute, h-
vânzătorii cu costuri înalte.  

Toţi agenţii de un anumit tip sunt identici. În stadiul de intrare agenţii se mişcă 
simultan, alegând să intre sau nu pe piaţă. În acest caz, doar strategiile pure sunt luate în 
calcul. La t = 0 un anumit profil de populaţie descris de (nb,nl,nh) intră simultan pe piaţă 
unde ni∈  [0,Ni]. Odată cu intrarea pe piaţă, fiecare intrare implică o taxă de e ∈ (0,1/2). 
Acest cost este identic pentru toţi agenţii şi nu se returnează. Acestă taxă apare o singură 
dată pentru fiecare agent de pe piaţă; presupunem că agenţii în acest caz niciodată nu mai 
intră pe piaţă odată ce au executat un schimb cu succes. Dacă nu intră pe piaţă, agenţii obţin 
utilitatea 0. Intrarea pe piaţă în perioade succesive nu este modelată şi deci profilurile care 
intră pe piaţă la t = 0 sunt indentificate ca fluxuri de agenţi definite exogen în perioade 
consecutive şi care furnizează un echilibru de piaţă stabil. Sursa acestor fluxuri nu este 
modelată –se presupune a fi exogen determinată.  

 
2. 1. 3 Asignarea şi negocierea 
Consumatorii şi vânzătorii pe piaţă sunt asignaţi la începutul fiecărei perioade în 

mod aleator. Probabilitatea ca ei să fie asignaţi într-o anumită perioadă este definită de 
metodologia de asignare. Noi ne vom restrânge atenţia la metodologii pentru care 
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probabilităţile de asignare sunt în funcţie doar de populaţiile pieţei pentru fiecare tip de 
agent. Acest proces de asignare probabilistic surprinde conceptul conform căruia, pe pieţele 
descentralizate, atât cumpărătorii, cât şi vânzătorii, s-ar putea să folosească proceduri 
simpliste de căutare şi ar obţine informaţii despre ceilalţi agenţi apriori întâlnirilor.  

Probabilităţile de asignare sunt notate după cum urmează: 
– probabilitatea (b asignat lui l) = αl probabilitatea (b asignat lui h) = αh; 
– probabilitatea (l asignat lui b)=βl probabilitatea (h asignat lui b) = βh. 
Cele două tipuri de vânzători sunt similare în raport cu procesul de asignare şi deci 

în acest caz βl = βh. Deci vom înlocui pe βl = βh = β.  
Deoarece populaţia pieţei reprezintă o stare stabilă, αl, αh şi β sunt constante în 

timp.  
Există o probabilitate strict pozitivă ca fiecare agent să fie neasignat pentru fiecare 

perioadă în parte (exemplu: lα + hα <1, β <1).  

Odată cu asignarea, fiecare agent asignat este ales cu o probabilitate de 1/2 pentru a 
face prima ofertă.  

Propunerea reprezintă un preţ z∈ (0,1) pe care vânzătorul îl primeşte în cazul unui 
schimb finalizat cu succes. În aceeaşi perioadă celălalt va răspunde ofertei ori cu y 
(înţelegere) ori cu n (neînţelegere). Dacă nu se ajunge la o înţelegere, ambii agenţi intră în 
procesul de asignare în perioada următoare. Dacă unul dintre agenţi este asignat unui nou 
partener, atunci asignarea anterioară este abandonată şi fiecare agent începe negocierea cu 
noul lui partener.  

Doar dacă unul dintre agenţi găseşte o pereche celălalt aşteaptă până la perioada 
următoare pentru o nouă oportunitate de a fi asignat. Dacă ambii agenţi rămân neasignaţi ei 
continuă să negocieze împreună. Agenţii care ajung la o înţelegere părăsesc piaţa definitiv, 
iar câştigul negocierii rezultat din faptul că nu se ajunge la nicio înţelegere este egal cu 0, 
cea ce implică faptul că se obţine câştigul net este egal cu -e.  

 
2. 1. 4 Preferinţe 
Agenţii maximizează utilitatea, iar aceasta este reprezentată de funcţii de utilitate 

identice sub formă de U(z,t) = tδ z, unde z reprezintă cantitatea de surplus obţinută la 
momentul t.  

Factorul de discount (actualizare) este δ şi se presupune a fi acelaşi pentru toţi 
agenţii, unde 0 <δ < 1. Consumatorii asignaţi cu vânzătorii cu costuri scăzute negociază 
asupra unui surplus de mărime 1, în timp ce negocierea asupra unui surplus de 1-c, unde 
c∈ (0,1), implică o asignare cu nişte vânzători cu costuri înalte.  

Dacă P’ reprezintă preţul asupra căruia s-au stabilizat cei doi agenţi la momentul t, 

atunci bu = tδ (1-P’)-e, lu = tδ P’-e si hu = tδ (P’-c)-e.  
 
2. 1. 5 Strategii de negociere 
Fiecare agent cunoaşte tipul de agent cu care negociază, iar populaţia fiecărui agent 

de pe piaţă asigură faptul că probabilităţile împerecheate sunt cunoscute de toţi agenţii. 
Totodată fiecare agent se presupune că-şi cunoaşte foarte bine istoricul negocierii cu 
partenerul său, dar nu-şi aminteşte evenimentele de dinaintea negocierii. Aceasta asigură 
faptul că agenţii adoptă o strategie de negociere semistaţionară şi care întotdeauna implică 
aceeaşi strategie pentru un anumit tip de parteneri.  
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• t
biH ,0  reprezintă istoricul consumatorului ce este împerecheat cu vânzătorul 

de tipul i, unde cumpărătorul trebuie să facă o ofertă la momentul t. 

• t
biRH ,  se defineşte similar exceptând faptul că consumatorul răspunde în 

acest caz la oferta vânzătorului de tip i.  

• biH ,0 şi biRH ,  unde i∈{l,h}reprezintă istoricul vânzătorului de tipul i ce 

face oferta şi răspunde în concordanţă.  

Seturile de istorice definite de t
ijH ,0 ∩  t

ijRH ,  include tot istoricul ce implică 

agentul şi acţiunea sa la momentul t. Strategiile reprezintă o schiţare de la istorice la acţiuni, 
iar acţiunile sunt ori oferte propuse ori răspunsuri la oferte propuse.  

Seturile de strategii sunt: 
t

if ∈ [0,1] dacă th ∈ t
ioH , , în caz contrar 

t
if ∈{Y,N} dacă 

th ∈ t
iRH ,  

t
bf ∈ [0,1] dacă th ∈ ,H t

bi,o  în caz contrar {Y,N} 

dacă
th ∈ t

biRH ,  ; i∈{l,h}. 

 
 
2. 1. 6 Echilibrul de negociere  
În echilibru, utilitatea aşteptată a fiecărui agent este în funcţie de propria strategie 

care ţine cont şi de strategia oponentului cu care el ar putea fi asignat.  

Fie iU  ( bf , lf , hf )( th ) – utilitatea aşteptată a agentului i cu istoricul th  la 
începutul perioadei t înainte de a începe asignarea, dat fiind că toţi agenţii utilizează 
strategiile specificate. Un subjoc de negociere de echilibru al negocierii perfecte reprezintă 

un triplet de strategii semistaţionare ( *
bf , *

lf , *
hf ), astfel încât pentru toate posibilele 

istorice th  tipul i alege strategia ,f *
i  astfel încât ei nu pot proceda mai bine în cazul 

acestor strategii. iiiiiiii xShlbfiffUffU },,{),(),,(),( ** ∈∀≥ −−  
În cele ce urmează ne vom concentra asupra echilibrului în care înţelegerea ajunge 

imediat asupra tuturor efectelor de echilibru.  
Strategiile de echilibru de negociere în acest caz au forma: 

dacă bi
t Hh ,0∈  

dacă bh
t Hh ,0∈  

dacă blR
t Hh ,∈  şi *yy ≤ sau dacă bhR

t Hh ,∈  şi 

*ww ≤  
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 dacă lo
t Hh ,∈   

 dacă lR
t Hh ,∈   

  

 dacă ho
t Hh ,∈  

 dacă hR
t Hh ,∈ si *vv ≥  

 
 

Câştigul negocierii reprezintă câştigul agentului rezultat din ajungerea la o 
înţelegere în echilibru.  

Ecuaţiile de la (1-3) oferă soluţiile valorii câştigului aşteptat în urma negocierii în 
orice subjoc cu echilibru perfect de negociere, în care toţi agenţii care intră pe piaţă ajung la 
o înţelegere asupra tuturor ofertelor făcute.  

 
            (1)  

]1[
22

^^

bh VcV −−×
×+×−

×
=

βδδ
βδ       (2) 

]1[
22

^^

bl VV −×
×+×−

×
=

βδδ
βδ      (3) 

Astfel, câştigul aşteptat pentru fiecare agent creşte cu probabilitatea că este 
împerecheat şi descreşte cu probabilitatea că agenţii aflaţi de cealaltă parte a pieţei sunt 
asignaţi.  

În acelaşi timp, odată ce mărimea surplusului aşteptat asupra negocierii scade, atât 
consumatorii, cât şi vânzătorii cu costuri ridicate obţin un câştig aşteptat mai scăzut, în timp 
ce vânzătorii cu costuri reduse câştigă, motivul pentru care se întâmplă acest lucru va deveni 
uşor de înţeles.  

 
2. 2. Tehnologia de asignare 
 
Fie o anumită mulţime fezabilă de tipuri de populaţie pe piaţa de echilibru notată 

Σ ≡  [0, bN ]x[0, lN ]x[0, hN ] cu elementele σ ≡ (nb,n l ,n h ). O metodologie 

m ≡ ( lα (σ ), hα (σ ), β (σ )) reprezintă o mapare din spaţiul populaţiei în spaţiul 

probabilităţilor; astfel, de exemplu m: ]1,0[]1,0[]1,0[ ××→Σ  
Este clar că tehnologia de asignare afectează câştigul aşteptat al pieţei şi deci strategia 

de echilibru a fiecărui agent. Pentru a determina mărimea populaţiei de echilibru, cunoştinţele 
despre structura precisă a metodologiei de asignare sunt necesare, şi deci modalitatea exactă 
prin care populaţia fiecărui tip de agent afectează probabilitatea ca fiecare agent să fie 
împerecheat. Din dorinţa de a executa o analiză coerentă este suficient să înţelegem 
proprietăţile generale ale metodologiei de asignare; în acest caz este necesar să cunoaştem 
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semnele matematice ale termenilor din expresia generală ce implică modalitatea în care 
câştigurile de piaţă aşteptate de tipul i se modifică odată cu mărimea populaţiei de tip j.  
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Ne vom concentra atenţia asupra mulţimii M de tehnologii de asignare ce satisfac 
proprietăţile I-III de mai jos.  

I. Probabilitatea ca vânzătorii (cumpărătorii) să fie cuplaţi creşte (scade) odată cu 
creşterea populaţiei de cumpărători (vânzători).  

Aceasta implică că 
2

2
(.)

in∂
∂  este de semn opus cu prima derivată.  

Consumatorii sunt asignaţi cu o probabilitate mai mare la vânzătorii cu costuri joase 
(înalte) odată ce raţia populaţiei de costuri joase şi înaltă creşte (descreşte). Probabilităţile de 
asignare sunt continue şi uniforme în populaţia aceluiaşi tip de agent şi mărginite pe [0,1].  

Totodată, 0lim →ni iα +0, ∞→nilim iα  1→ ,i∈{l,h}, şi 0lim →nb 0→β  şi 

∞→nblim β 1→ .  
II. Numărul total de cumpărători şi vânzători ce se aşteaptă a fi asignaţi în orice 

perioadă trebuie să fie acelaşi. Astfel că ( lα + hα ) bn = β ( ln + hn ).  
III. Metodologia de asignare presupune randamente crescătoare la scală în raport cu 

numărul de agenţi de pe piaţă.  
Astfel, dacă populaţiile de cumpărători şi vânzători sunt mărite proporţional, 

probabilitatea ca fiecare agent să fie asignat creşte slab. Mai exact: 

∀ m∈M ;m( bln , lln , hln )= φl bnm( , ln , hn ) când ;0≥φ  

0lim →l bm(ln , lln , hln )=(0,0,0) ; 

→∞llim bm(ln , lln , hln ) =(
hl

l

nn
n
+

,
hl

h

nn
n
+

,
hl

b

nn
n
+

) dacă ln + hn > bn  şi 

→∞llim bm(ln , lln , hln ) =(
b

l

n
n

,
b

h

n
n

,1) dacă ln + hn ≤ bn .  

În literatura de specialitate există informaţii care descriu căutarea de locuri de 
muncă şi care arată că III se menţine cu stricteţe pentru o rată de angajare (ca o funcţie de 
locuri libere si şomaj).  

 
3. Echilibrul de piaţă 
 
3. 1. Existenţa echilibrului de piaţă 
Atenţia noastră se restrânge asupra echilibrului de piaţă stabil. În cele ce urmează, 

acest lucru este implicit considerat în toate referinţele la echilibrul din analiza următoare.  
Deci, dacă un anumit profil Σ∈σ de intrări la timpul t = 0 este identificat ca un 

echilibrul de piaţă, atunci implicit în această presupunere apare ipoteza că va fi necesar un 
anumit flux de agenţi pe piaţă în perioadele următoare pentru a asigura că σ se menţine ca 
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stare stabilă a populaţiei. Sursa acestui flux de agenţi viitori nu este modelată. Se face o 
distincţie între metodele echilibrului de negociere şi echilibrul pieţei.  

Un echilibru de negociere apare atunci când strategiile de negociere cuprinse în 
secţiunea 2.1.6 formează un subjoc de echilibru perfect. Deoarece costurile de intrare sunt 
introduse în jocul de negociere, echilibrul de negociere implică faptul ca mai mulţi agenţi să 
ajungă la înţelegeri care să-i lase cu un câştig de negociere mai mic decât costul de intrare pe 
piaţă. Marginea inferioară a câştigurilor de negociere este egală cu 0 pentru toţi agenţii într-
un echilibru de negociere, deoarece fiecare agent poate oricând să obţină 0 în cazul în care 
nu ajunge niciodată la o înţelegere. Un echilibru de piaţă aparent, în care toţi agenţii aleg 
strategii de intrare, reprezintă cel mai bun răspuns la strategiile de intrare ale celorlalţi 
agenţi, date fiind strategiile de negociere propuse şi asignând echilibrul de negociere. 

Intrarea pe piaţă este optimală pentru ei dacă şi numai dacă 
^

iV - e  0≥ , deoarece câştigul 
0 se obţine în cazul în care ei nu intră. O caracteristică a mediului de piaţă este dată de 
( hα , lα , β , c,δ ) sau echivalent ( ),),( cm δσ . Ne referim la echilibrul în care doar 
vânzători cu costuri reduse şi cumpărătorii ajung la o înţelegere de echilibru de negociere de 
slabă participare.  

În cazul echilibrului de negociere, care implică faptul ca ambele tipuri de vânzători 
să ajungă la o înţelegere cu consumatorii şi toate ofertele să fie acceptate în echilibru, ne 
vom referi ca la o situaţie de echilibru de negociere de înaltă participare.  

În analiza de mai jos identificăm condiţiile sub care există echilibrul de negociere 
de înaltă participare – el fiind cea mai bună alegere pentru a verifica posibilităţile de 
echilibrul.  

În această secţiune condiţiile necesare şi suficiente sunt stabilite pentru existenţa 
unui echilibru pe piaţă de înaltă participare – un echilibru în care atât vânzătorii cu costuri 
înalte, cât şi cei cu costuri joase intră pe piaţă. O condiţie necesară suficientă pentru a 
modifica mediul pieţei, pentru a susţine un echilibrul de negociere cu înaltă participare este 

ca *v c≥ . Dacă *v c≤ atunci este clar că este preferabil ca un vânzător cu costuri înalte 

să respingă oferta consumatorului ( *v ), deoarece neajungerea la o înţelegere prelevă un 

câştig mai mare decât 0. Trebuie să reţinem că, deoarece 0< *x < *y <1 , consumatorii şi 
totodată vânzătorii cu costuri reduse întotdeauna obţin un câştig pozitiv în cazul oricărui tip 
de echilibru de negociere.  

Fie 0Σ  ≡ [0, bN ]x[0, lN ]x[0, hN ]. Următoarea lemă formalizează condiţiile 

necesare şi suficiente pentru existenţa unui echilibru de negocieri cu înaltă participare.  

Lema 1. Pentru toate ,,, Σmδ  si 0Σ∈σ  există anumite 
^
c ∈ (0,1) astfel încât 

σ  suportă un echilibru de negociere de înaltă participare dacă şi numai dacă c∈ (0, 
^
c ].  

Consumatorii acceptă ofertele făcute de vânzătorii cu costuri înalte doar în cazul în 
care beneficiul adus de schimbul cu o probabilitate ridicată (deoarece lα + hα > lα ) 

depăşeşte costul schimbului în aşteptări pentru un surplus mai mic când 0→c  costul 
cumpărătorilor de negociere cu vânzătorii cu costuri înalte dispare în timp ce beneficiul 
rămâne constant şi mai mare sau egal cu 0. Astfel, pentru un c suficient de mic trebuie să fie 

mai profitabil pentru cumpărători să accepte oferta 1- *w  a vânzătorilor cu costuri ridicate. 
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Similar, deoarece *w >0 trebuie întotdeauna să existe un c suficient de mic astfel încât 

vânzătorii cu costuri înalte să prefere să accepte oferta consumatorilor ( *w ) decât să o 
respingă. Astfel, cumpărătorii şi vânzătorii ajung la o înţelegere în echilibrul dacă c este este 
suficient de apropiat de 0.  

Următoarea lemă stabileşte modul cum câştigul aşteptat al negocierii pentru 
vânzătorii cu costuri scăzute este strict mai mare decât cel obţinut în cazul vânzătorilor cu 
costuri înalte în cazul oricărui echilibru de negociere cu înaltă participare. Şi deci dacă un 
număr pozitiv de vânzători cu costuri înalte intră în echilibru, atunci toţi vânzătorii cu 

costuri joase intră şi ei pe piaţă. Fie *
in  populaţia de agenţi de tipul i într-un echilibru de 

piaţă.  
Lema 2. În cazul oricărui echilibru de negociere de înaltă participare vom avea că 

^

iV ( *σ )>
^

hV ( *σ ) şi deci *
hn >0 ⇒ *ln = lN  

Prima identitate provine din comparaţia ecuaţiilor (2) şi (3).  
Deoarece vânzătorii cu costuri joase oferă un surplus mai mare de schimb decât 

vânzătorii cu costuri înalte, rezultă că vânzătorii cu costuri joase au un mai mare avantaj în 
negociere. Odată cu costurile de intrare pe piaţă care sunt identice pentru toţi vânzătorii, 
trebuie să fie profitabil pentru toţi vânzătorii cu costuri joase să intre pe piaţă dacă este 
profitabil pentru unii cumpărători. Astfel, fie un lN  suficient să determinăm intrarea pe 
piaţă a cumpărătorilor şi vânzătorilor cu costuri înalte pentru a caracteriza echilibrul pe piaţa 
de înaltă participare. Condiţiile ce asigură existenţa unui echilibrul de înaltă participare sunt 
acum identificate.  

Lema 3. Pentru toate Σ,,nδ , dacă ambele c  şi e sunt suficient de mici, atunci 

există un δ 0Σ∈σ , ceea ce înseamnă un echilibru pe piaţa de înaltă participare.  
Lema 3 susţine că, fără să luăm în considerare tehnologia de asignare, mărimea 

populaţiei potenţiale de intrare pe piaţă şi factorul de discount în cazul în care atât vânzătorii 
cu costuri înalte, cât şi vânzătorii cu costuri joase sunt suficient de similari, iar costurile de 
intrare pe piaţă sunt suficient de joase, atunci există un echilibru de piaţă în care ambele 
tipuri de vânzători intră pe piaţă.  

 
3.2. Caracterizarea echilibrului de piaţă 
 
Este util să distingem între cele două tipuri de echilibre de înaltă participare care 

apar. Primul implică o submulţime strictă atât de populaţii de cumpărători posibili de intrare 

pe piaţă, cât şi de vânzători cu costuri înalte care intră pe piaţă. Astfel că, *
bn bN,0(∈ ) şi 

*
hn hN,0(∈ ) – aceasta înseamnă un echilibru interior. Cel de-al doilea implică toţi 

cumpărătorii care iniţial intră pe piaţă sau toţi vânzătorii cu costuri înalte care potenţial intră 
pe piaţă.  

Astfel că, *
bn = bN  şi/sau hh Nn =* –- aceasta reprezintă echilibrul marginal. 

Analiza de mai jos se concentrează pe identificarea condiţiilor necesare existenţei unui 
echilibrul interior.  



Economie teoretică şi aplicată. Supliment 

 

225 

225 

Identificarea condiţiilor existenţei unui echilibrul interior este uşor de determinat. 

Orice echilibrul interior *σ  satisface 
^

bV ( *σ )= e  şi 
^

hV ( *σ )= e , deoarece atât 
cumpărătorii, cât şi vânzătorii cu costuri înalte trebuie să fie indiferenţi în alegerea de a intra 
pe piaţă şi nu într-un astfel de echilibru – astfel un număr pozitiv de agenţi ar avea tendinţa 
să devieze de la strategiile propuse. Condiţiile pieţei sunt acum identificate şi satisfac, pe 
lângă alte lucruri, o condiţie necesară pentru existenţa unui echilibrul interior unic – astfel, 

fie Nl atunci 
^

bV = e  şi 
^

hV = e  au un punct unic de existenţă în ×),0[ bN hN,0[ ).  
 
Lema 4. Fie orice σ  şi δ atunci există un m ∈  M astfel încât dacă c este 

suficient apropiat de 0 atunci 0)()(
^^

>=>= eV
dn
dneV

dn
dn

h
h

b
b

h

b  pentru toate 

Σ∈σ si e> 0.  

 Să arătă o proprietate de curbă pozitivă pentru 
^

bV . În acest caz, dacă ambele 
tipuri de vânzător oferă un surplus de mărime similar, atunci câştigul aşteptat de cumpărător 
creşte odată cu creşterea populaţiei de vânzători cu costuri înalte. Efectul pozitiv asupra 
câştigului aşteptat al cumpărătorilor de a fi asignaţi cu o mai mare probabilitate 
compensează efectul negativ de a fi asignaţi unui vânzător cu surplus mai mic.  

Deoarece câştigul aşteptat de consumator descreşte, în aceste condiţii urmează 

0)(
^

>= eV
dn
dn

b
h

b . Un argument similar poate fi făcut şi pentru vânzătorii cu costuri 

înalte ce implică 0)(
^

>= eV
dn
dn

b
h

b .  

Proprietatea relativă de curbare poate fi ilustrată prin examinarea metodologiei de 
asignare ce prezintă venituri în creştere în cazul în care c = 0. În acest caz toţi vânzătorii sunt 
identici şi sunt definiţi ns. Venituri în creştere implică 

},{),,(),(
^^

sbinnVknknV sbisbi ∈> pentru orice k>1. Astfel 

),(),(
^

,
^

sbbsbb nnVknnV =  dacă bb knn >,  şi 

),(),(
^

,,
^

sbbsbb nnVknnV = dacă bb knn >,, . În continuare se urmăreşte ca 

0)()(
^^

>=>= eV
dn
dn

eV
dn
dn

h
h

b
b

h

b pentru un c care tinde la 0. Să observăm că lema 4 

nu este satisfăcută dacă vânzătorii sunt identici, iar tehnologia de asignare prezintă venituri 
la scală constantă. În acest caz Vb = e şi Vh = e  sunt paralele şi ×),0[ bN hN,0[ ) ce 
implică faptul că nu există echilibru interior. Lema 4 funcţionează dacă vânzătorul 
(cumpărătorul) sunt diferiţi şi/sau metodologia de asignare prezintă venituri la scală strict 
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crescătoare. Acum se va scoate în evidenţă că sub anumite condiţii conforme cu lema 4 
există o mulţime de costuri de intrare ce satisfac condiţiile de mai sus şi implică existenţa 
multiplelor echilibre de pe piaţă.  

Propoziţia 1. Presupunem că oricare ar fi cm ,,, Σδ care satifac lema 4 dacă 

hN si bN  sunt suficient de mari în raport cu lN , atunci există un 0= e <
^
e < e <1/2 

astfel încât avem următoarele proprietăţi şi ele există : 
i) două echilibre de piaţă de înaltă participare şi niciun echilibru de joasă participare 

dacă (∈e ee,ˆ ) 
ii) două echilibre de înaltă participare şi două echilibre de joasă participare dacă 

(∈e ee ˆ, ) 

iii) un echilibru de înaltă participare şi unul de joasă participare dacă (∈e 0, e ) 
iv) un echilibrul unic ce implică faptul că niciun agent să intre pe piaţă dacă 

e =( e ,1/2). 
Cele doua echilibre de înaltă participare cu o populaţie mai mare sunt totodată 

dominate în sens Pareto. Acelaşi lucru este adevărat şi pentru două echilibre de slabă 
participare.  

În acelaşi timp, un echilibru de înaltă participare are o cotă de populaţie mai mare şi 
domină în sens Pareto un echilibru de joasă participare. Astfel, toate echilibrele pot fi 
ordonate pe baza pieţei şi a bunăstării sociale. Astfel că dacă populaţiile potenţiale de intrare 
de consumatori şi vânzători cu costuri înalte sunt suficient de mari, iar vânzătorii cu costuri 
înalte, cât şi cei cu costuri joase sunt suficient de similari, atunci există o serie de costuri de 
intrare pe piaţă pentru care există două echilibre de înaltă participare.  

Pe o mulţime de costuri joase de intrare apar încă două echilibre ce implică 
restricţionarea la intrare a vânzătorilor cu costuri înalte; deoarece chiar şi cu costuri joase de 
intrare există cel mult un echilibrul de înaltă participare şi unul de joasă participare.  

Totodată, dacă intrarea este suficient de costisitoare, niciun agent nu va intra pe 
piaţă în echilibru. Rezumând, dacă oricare ar fi un număr pozitiv de agenţi care intră pe piaţă 
în echilibrul, atunci aproape oriunde există 2 sau 4 echilibre de piaţă.  

Cerinţa ca Nb şi Nh să fie mari este necesară pentru a asigura că asignarea devine 

suficientă în populaţii mari astfel încât intervalul (
^
e , e ) să fie mărime pozitivă. În cazul 

ambelor (atât echilibrele joase, cât şi cele de înaltă participare) echilibrul marginal implică o 
populaţie strict mai mare unde sunt toţi cei care vor să intre cu un câştig puţin mai ridicat şi 
totodată o măsură pozitivă cu un câştig aşteptat ceva mai înalt. Deci, în ambele cazuri, 
echilibrul marginal domină în sens Pareto echilibrul interior.  

Lema 5. Dacă Nb este suficient de mare faţă de Nl şi Nh, atunci c este suficient de 

mare şi deci există un anume m∈  M, δ şi e astfel încât 
^

bV (
^
σ ) =

^

hV (
^
σ ) = e şi 

∂
^

bV (
^
σ )/ hn∂ < 0 pentru anumite 

^
σ Σ∈ .  

Existenţa anumitor profiluri de populaţie 
^
σ  ce satisfac propoziţia de mai sus 

necesită ca cele două tipuri de vânzători să fie suficient de diferite, în sensul că c este mare. 
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Cei doi factori opozanţi determină efectul net asupra lui 
^

bV de o creştere a populaţiei pieţei 
de vânzători cu costuri înalte. În primul rând, cosumatorii sunt împerecheaţi cu o 
probabilitate mai mare deoarece aceasta scade întârzierea aşteptată înaintea schimbului. În 
cel de-al doilea rând, consumatorii preferă să fie asignaţi cu vânzători cu costuri joase decât 
cu cei cu costuri înalte deoarece prima ofertă dă un surplus mai mare ce se negociază. Odată 
cu creşteea lui c  asignarea cu vânzătorii cu costuri joase devine mai puţin dezirabilă şi 
peste un anume nivel critic al lui c efectul de surplus domină efectul de probabilitate şi face 

ca 
^

bV să crească în .nh  Echilibrul de piaţă sub condiţiile din lema 5 şi condiţia 

∂
^

bV (
^
σ )/ hn∂ <0 sunt acum contrazise.  
Deci în primul rând fie ipoteza următoare: 

bn∂
∂

hV
^

⇒≥ 0
h

b

dn
dn

(
^

bV = e )<
h

b

dn
dn

(
^

hV = e ).  

Echivalent, dacă 
^

bV = e şi 
^

hV = e şi ambele au o pantă negativă în 

×],0[ bN hN,0[ ], atunci primul se presupune a fi mai curbat decât cel de-al doilea. 
Totodată, ne orientăm atenţia la condiţiile sub care aceste două locuri sunt monotone pe 

×],0[ bN hN,0[ ], acest lucru nu face decât să limiteze mulţimea de echilibre posibile.  

Fie '
bn definit de hV

^
( '

bn , lN ,0)= .e  Fie ''
bn definit de hV

^
( ''

bn , lN ,0)= e  ; 

rezultă că '
bn > ''

bn . În continuare, vor fi caracterizate posibile echilibre de piaţă diferite sub 
condiţiile lemei 5.  

 
Propoziţia 2. Fie anumite ecm ,,,δ consistente cu lema 5 dacă:  

i) ∂
^

hV (
^
σ )/ hn∂ >0 atunci există un anume bN ∈ ( +

bn , bn
−

) şi hN > +
hn  şi 

deci atunci există 4 echilibre pe piaţă. Configurarea echilibrelor este sub aceeiaşi formă ca 
acea identificată în propoziţia 1), ,dar totodată o ordonare completă Pareto nu este posibilă.  

Pentru aproape toate celelalte Σ  există ori două echilibre pe piaţă ori un echilibru 
unic în care toţi agenţii nu intră pe piaţă. În primul caz, un echilibru implică o populaţie de 
piaţă mai mare şi o domină în sens Pareto pe cealaltă.  

ii) ∂
^

hV (
^
σ )/ hn∂ ≤ 0 înseamnă că există un anume 

~

bn astfel încât toate 

bN > ;n
~

b  atunci există două echilibre pe piaţă; unul dintre ele implică o populaţie de piaţă 

mai mare şi îl domină strict pe celălalt. Pentru aproape toate celelalte Σ  există un echilibru 
unic în care niciun agent nu intră pe piaţă. Dacă există doar două echilibre pe piaţă, iar 
echilibrul dominat implică inexistenţa vânzătorilor cu costuri joase care să intre pe piaţă, 
celălalt implică faptul că vânzătorii cu costuri înalte intră pe piaţă doar în cazul în care bN  
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este suficient de mare. Astfel, dacă două tipuri de vânzători sunt foarte diferiţi, poate să 
existe până la 4 echilibre pe piaţă. În acest caz, configuraţiile posibile de echilibrul pot fi 
foarte sensibile în raport cu mărimea populaţiei potenţiale într-un mod ce până acum nu a 
fost descoperit. Cel de-al patrulea echilibru implică o mulţime strictă de cosumatori şi 
vânzători cu costuri joase ce intră pe piaţă.  

 
4. Concluzie 
 
Una dintre implicaţiile pe care analiza noastră o prelevă este, ca şi în modelele 

relativ simple de interacţiune pe piaţă, analiza bunăstării unor politici de reformă orientate 
pe piaţă. Aşa cum observăm, economia de tranzacţie poate fi complicată prin existenţa 
echilibrelor multiple doar dacă un concept de echilibru mai restrictiv poate fi aplicat cu 
succes, dar care va conduce la out-puturi ale pieţei greu de prezis. Metodologiile de asignare 
ce prezintă randamente în creştere sau constante la scală au fost analizate, iar această 
restricţie este motivată de cantitatea mică de date empirice existente. Efecte de frică pot 
apărea. Astfel de metodologii vor oferi un echilibru de piaţă din ce în ce mai bun decât cel 
identificat aici. Totodată, este puternică ipoteza fluxurilor exogene constante de agenţi pe 
piaţă. Examinarea condiţiilor pentru care este mai dezirabil să investim în îmbunatăţirea 
eficienţei asignărilor pieţei este ca o extensie naturală, deoarece instituţiile ce furnizează 
sistemul de asignare reprezintă o variabilă de selecţie. Beneficiile date de costurile joase de 
întârziere şi de nivelurile înalte de participare la piaţă trebuie să fie comensurate în raport cu 
costurile date de implementarea unor metodologii mai eficiente.  
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Rezumat. Pentru a satisface necesităţile conducerilor unităţilor patrimoniale, 
contabilitatea a fost confruntată cu necesitatea de a elabora un procedeu propriu de 
generalizare şi sintetizare a datelor contabile, ceea ce a implicat şi elaborarea unui 
instrument corespunzător, şi anume bilanţul. 

Dacă bilanţul apare ca instrument contabil, reflectând patrimoniul unităţii şi 
rezultatele activităţii economice desfăşurate în cursul unui an, cu timpul noţiunea se extinde 
utilizându-se un limbaj curent într-un sens larg, generalizat la orice activitate. Acesta este 
motivul pentru care Dicţionarul explicativ al Limbii Române defineşte în sens larg, 
generalizat, bilanţul ca „rezultat sintetic, al unei activităţi desfăşurate într-o perioadă 
dată”, iar ca instrument contabil, bilanţul „este tabloul contabil al activului şi pasivului 
unei întreprinderi sau al unei activităţi financiare pentru o anumită perioadă de timp”. 
Bilanţul are importanţă în prezentarea metodologică în folosirea, explicarea şi definirea 
mecanismului de partidă dublă. 

 
Cuvinte-cheie: analiza contabilă şi eceonomică; patrimoniu; bilanţ contabil; 

elemente partimoniale; bilanţul sub formă de listă. 
 
Clasificare REL: 14I 

 
 

 
Bilanţul contabil – definiţie 
 
Pentru a satisface necesităţile conducerilor unităţilor patrimoniale, contabilitatea a 

fost confruntată cu necesitatea de a elabora un procedeu propriu de generalizare şi sintetizare 
a datelor contabile, ceea ce a implicat şi elaborarea unui instrument corespunzător, şi anume 
bilanţul. 

Deşi contabilitatea în partidă dublă are o existenţă de mai bine de o jumătate de 
mileniu, abia în secolul al XIX – lea, prin marile întreprinderi industriale şi comerciale, 
începe să se măsoare şi să se analizeze periodic patrimoniul, cu ajutorul bilanţului. 
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Cuvântul bilanţ provine din latinescul „bilanx”, încă din secolul al V-lea, însemnând 
„cu două talere” (bi = două, lanx = talere) sau „billancium”, având înţelesul de cântar, cântar 
al averii în corelaţie cu sursele de dobândire. 

Indiferent de explicaţia dată etimologiei cuvântului, noţiunea de bilanţ are acelaşi 
înţeles, simbolizând o balanţă cu două talere care se află permanent în echilibru. 

Dacă bilanţul apare ca instrument contabil, reflectând patrimoniul unităţii şi 
rezultatele activităţii economice desfăşurate în cursul unui an, cu timpul noţiunea se extinde 
utilizându-se un limbaj curent într-un sens larg, generalizat la orice activitate. Acesta este 
motivul pentru care Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte în sens larg, 
generalizat, bilanţul ca „rezultat sintetic, al unei activităţi desfăşurate într-o perioadă dată”, 
iar ca instrument contabil, bilanţul „este tabloul contabil al activului şi pasivului unei 
întreprinderi sau al unei activităţi financiare pentru o anumită perioadă de timp” (Dicţionarul 
Explicativ alLimbii Române, 1996, p. 98). 

Dicţionarul enciclopedic defineşte bilanţul din punct de vedere economic ca fiind 
„inventarul a tot ceea ce posedă (activul) şi a tot ce datorează (pasivul) o întreprindere”, iar 
din perspectivă contabilă prezintă bilanţul ca „un document care reflectă sintetic, în expresie 
valorică, în activ mijloacele economice după componenţa lor materială, iar în pasiv aceleaşi 
mijloace după sursele lor în cadrul unei unităţi economice, administrative etc.” (Dicţionar 
enciclopedic, vol. I, 1993, p. 217). 

Bilanţul are importanţă în prezentarea metodologică în folosirea, explicarea şi 
definirea mecanismului de partidă dublă. 

Bilanţul contabil evidenţiază în expresie valorică, la un moment dat, echilibrul 
dintre mijloacele economice şi sursele de finanţare, precum şi rezultatele economice 
obţinute ca urmare a investirii, consumării şi reproducţiei capitalului. 

Bilanţul trebuie conceput astfel încât să prezinte într-o formă sintetică şi sistematizată 
mijloacele de care dispune unitatea sub aspect concret şi sub aspectul provenienţei acestor 
mijloace. 

Într-o formă generală, deci simplificatoare, bilanţul a fost şi este considerat ca un 
document care permite să se cunoască, la un moment dat, patrimoniul unui comerciant, 
persoană fizică sau juridică, patrimoniu definit ca ansamblul drepturilor şi obligaţiilor acestui 
comerciant (Feleagă, Ionaşcu, 1998, p. 74). 

Prin bilanţ se realizează, într-o formă sintetică şi în expresie bănească, dubla 
reprezentare a patrimoniului: modelarea bilanţieră a patrimoniului. 

Bilanţul pune în evidenţă echilibrul care trebuie să existe între elementele de avere 
(bunurile sau mijloacele economice) şi sursele lor de finanţare, precum şi rezultatele financiare 
obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii economice. 

Într-o viziune anglo-saxonă şi nord-americană, din care sunt excluse judecăţile 
patrimoniale, bilanţul este documentul de sinteză care redă starea şi evoluţia situaţiei financiare 
(Feleagă, 1996, p. 126). 

Bilanţul contabil oferă imaginea agentului economic pe care o prelucrează mai departe 
analistul financiar (Deaconu, 1994, p. 42). Analiza documentelor de sinteză permite înţelegerea 
funcţionării subsistemelor agentului economic. 

Ca model de gestiune, bilanţul serveşte la punerea în mişcare a mecanismelor proprii 
subiectului de drept orientate spre asigurarea în condiţii de eficienţă a reproducţiei 
patrimoniului. Pe baza lui se fundamentează deciziile privind alocarea, finanţarea, utilizarea şi 
recuperarea fondurilor. Tot prin bilanţ se organizează controlul asupra realizării deciziilor, se 



Economie teoretică şi aplicată. Supliment 

 

231 

231 

asumă drepturi şi obligaţii, se stabilesc răspunderi şi cointerese cu privire la gospodărirea şi 
dezvoltarea patrimoniului (Georgescu, 1999, p. 17).  

Adoptarea în contabilitatea românească a terminologiei „bilanţ contabil” este motivată 
de faptul că modelul propriu bilanţului caracterizează patrimoniul în totalitatea sa şi asigură 
informaţia sintetică şi analitică referitoare la situaţia financiar-patrimonială, integritatea şi 
eficienţa economică a folosirii resurselor titularului de patrimoniu. 

Pentru a răspunde cerinţelor pentru care a fost creat, bilanţul contabil a fost conceput şi 
structurat ca un set de modele (situaţii de sinteză). 

Pornind de la definirea noţiunii de model, care din punct de vedere economic 
reprezintă o schemă abstractă şi simplificată, destinată reprezentării elementare a proceselor şi 
fenomenelor economice, se poate afirma că bilanţul a dobândit atributul de model de bază, în 
calitatea sa de cont al situaţiei patrimoniului, deoarece posedă, pe de o parte, o structură 
deosebită şi are un conţinut propriu, iar, pe de altă parte, se întocmeşte într-o formă sistematică 
şi după o procedură stabilită pe bază de norme metodologice unitare.  

Bilanţul este un instrument cu ajutorul căruia contabilitatea sintetizează şi 
generalizează datele contabile. 

Obiect a numeroase studii şi analize, bilanţul contabil a fost multilateral cercetat pentru 
a i se stabili originea, tehnicile şi funcţiile atât în perioada cristalizării contabilităţii ca sistem, 
cât şi cu prilejul folosirii acestui calcul de sinteză în procesul analizei economico-financiare a 
unităţilor patrimoniale. 

Bilanţul contabil evidenţiază cifric şi în etalon monetar echilibrul dintre bunurile 
economice şi sursele lor de finanţare, precum şi rezultatele obţinute ca urmare a investirii şi 
utilizării capitalului. Acest document contabil de sinteză este simultan un model structural şi 
global prin intermediul căruia se asigură o reprezentare a patrimoniului de la părţile sale 
componente către caracteristicile de ansamblu. 

Bilanţul contabil grupează, sistematizează şi dă expresie sintetică trăsăturilor comune 
şi generale ale structurilor de patrimoniu. 

Majoritatea autorilor definesc bilanţul în strânsă corelaţie cu noţiunea de patrimoniu, 
ca obiect de studiu al contabilităţii, prezentând definiţii mai sintetice sau mai extinse în funcţie 
de unghiul propriu din care îl privesc (Tabără et al., 2001, p. 90). 

Întocmirea periodică a bilanţului ca fiind starea la un moment dat a situaţiei 
întreprinderii este statuată în toate ţările lumii (Colosse, 1995, p. 94). 

Documentul oficial de gestiune al agenţilor economici îl constituie bilanţul contabil, 
acesta întocmindu-se obligatoriu anual, precum şi în situaţia fuziunii sau încetării activităţii de 
către regiile autonome, societăţile comerciale, instituţiile publice, unităţile cooperatiste, 
asociaţiile şi celelalte persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant. 

Alegând bilanţul contabil ca document oficial al exerciţiului financiar care se 
suprapune cu anul calendaristic, sistemul contabil românesc recunoaşte anualitatea exerciţiului 
financiar şi îşi doreşte compatibilitatea cu sistemul contabil continental. 

Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă bunurile economice, 
drepturile şi obligaţiile întreprinderilor (activul şi pasivul unităţii patrimoniale), la închiderea 
exerciţiului. Fiind documentul oficial de sinteză a întreprinderilor, bilanţul furnizează doar o 
imagine la un moment dat, o oglindă a patrimoniului întreprinderii ce se modifică, însă, în mod 
continuu. 
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Bilanţul este tabelul care conţine prezentarea sintetizată şi în expresie bănească a 
mijloacelor economice, a surselor de finanţare ale acestora şi a rezultatelor financiare obţinute 
în urma desfăşurării activităţii pe o perioadă dată (Luca, 2001, p. 249). 

Bilanţul contabil este un tablou care prezintă bunurile economice, drepturile şi 
obligaţiile unui agent economic sub forma unei egalităţi care reflectă echilibrul activelor şi 
pasivelor patrimoniale (Pântea, 1999, p. 559). 

Bilanţul contabil mai este prezentat ca un complet ordonat al conturilor cu ajutorul 
căruia se organizează şi se centralizează datele evidenţei la nivelul fiecărui agent economic, 
indiferent de obiect (de activitate), mărime, proprietate sau complexitate (a activităţii) (Drăgan, 
1993, p. 274). 

 
Patrimoniul- sub dubla prezentare 
 
Dubla reprezentare a patrimoniului al existenţei şi al sursei de provenienţă se 

realizează cu ajutorul bilanţului prin intermediul structurilor sale de activ şi de pasiv, la 
închiderea exerciţiului. 

Conţinutul minim al informaţiilor prezentate în bilanţ este prevăzut de regulamentul de 
aplicare a Legii contabilităţii. Principiul dublei reprezentări a patrimoniului se concretizează în 
reflectarea averii unităţilor economice sub cele două aspecte: 

a) sub aspect concret material al componenţei şi utilităţii bunurilor în activitatea 
desfăşurată de agenţii economici, bunuri ce constituie obiect al proprietăţii şi pentru care se 
utilizează noţiunea de mijloace economice; 

b) sub aspectul raporturilor de proprietate în cadrul cărora se dobândesc elementele 
de avere, respectiv al modului de dobândire, de provenienţă, pentru care se utilizează noţiunea 
de resurse. 

Dubla reprezentare a averii, ca element al patrimoniului, constituie trăsătura esenţială a 
metodei contabilităţii, o lege de bază permanentă şi universală a acesteia. 

Caracteristicile dublei reprezentări sunt integrate în metoda contabilităţii prin bilanţ. 
Astfel, prezentând la un moment dat, faţă în faţă, valoarea mijloacelor economice concrete sub 
aspectul material al rolului pe care-l îndeplinesc în activitatea desfăşurată şi resursele de 
provenienţă ale acestora se obţine o egalitate care poate fi asemănată cu o balanţă cu două braţe 
egale, care nu este altceva decât bilanţul în forma cea mai simplă. 

Potrivit dublei reprezentări, relaţia dintre structurile patrimoniale la un moment dat, 
precum şi mişcările de valori economice intervenite în masa patrimoniului, sunt analizate şi 
evidenţiate ca un raport de echivalenţă, ca o ecuaţie valorică între doi termeni, şi anume: 
alocarea şi destinaţia valorilor, pe de o parte, precum şi provenienţa şi finanţarea valorilor, pe 
de altă parte (Dumitrean, 1994, p. 20). 

Semnificaţia termenilor se diferenţiază în raport de obiectul dublei reprezentări. Astfel, 
în cazul în care acest obiect îl constituie patrimoniul, luat în mod global şi în totalitatea sa, 
termenii ecuaţiei sunt cei de activ şi pasiv. În parte stângă a ecuaţiei activul va reprezenta 
alocarea, precum şi destinaţia elementelor patrimoniale, iar în partea dreaptă a ecuaţiei pasivul 
va reprezenta provenienţa şi finanţarea aceloraşi elemente. 

În situaţia în care activităţile interne transformatoare reprezintă obiectul dublei 
reprezentări, ecuaţia va fi următoarea: 
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±  = 
 
 

 
unde:  Cheltuieli - alocarea/destinaţia resurselor 

  Rezultate - provenienţa/finanţarea resurselor. 
 
Dacă obiectul dublei reprezentări îl formează mişcările individuale de valori 

economice, raportul de echivalenţă este cel dintre debit (în partea stângă a ecuaţiei) şi credit 
(în partea dreaptă a ecuaţiei). Debitul va reprezenta alocarea, destinaţia valorilor economice, 
iar creditul – provenienţa, finanţarea valorilor economice. 

 
Bilanţul – semnificaţie, componente 
 
Bilanţul exprimă atât structura economică, cât şi structura juridică a patrimoniului, 

patrimoniul economic fiind efectul patrimoniului juridic, iar patrimoniul juridic fiind cauza 
patrimoniului economic. 

Structurile calitative folosite în cadrul bilanţului pentru modelarea situaţiei 
patrimoniului sunt cele de activ şi pasiv (Călin et al., 2000, p. 34). Ele se explică şi definesc 
simultan din punct de vedere juridic, economic şi financiar. 

Din punct de vedere juridic, activul prin compoziţia lui grupează elementele în bunuri 
reale şi creanţe (drepturi asupra persoanelor), iar pasivul în capital propriu şi datorii. 

Într-o optică economică, prin subdiviziunile de activ şi pasiv trebuie să se facă 
distincţie între structurile privind activitatea de investiţie şi activitatea de exploatare. Astfel, 
activul se divide în active de investiţie şi active de exploatare (stocuri, creanţe, lichidităţi), iar 
pasivul în capitaluri şi datorii, în care datoriile, la rândul lor, vor fi datorii financiare şi datorii 
de exploatare. 

Din prisma financiară, activele sunt ordonate în bilanţ după criteriul lichidităţii în sens 
crescător, adică activele ce pot fi transformate cel mai rapid în numerar sunt situate în partea de 
jos, la baza activului. Elementele de pasiv, din acest punct de vedere, sunt grupate în funcţie de 
exigibilitatea lor, pasivele cel mai puţin exigibile (ce au scadenţa de plată cea mai îndepărtată 
ca timp) ocupând partea de sus a pasivului. 

Astfel, fiecare element de activ reprezintă o alocare de fonduri băneşti în vederea 
constituirii unei structuri de producţie adecvate. 

Prima grupă de active, datorită relaţiei lente a capitalurilor investite, se mai numeşte şi 
„alocări permanente (stabile; aciclice)”, iar cea de-a doua grupă se numeşte „alocări ciclice 
(temporare)”, deoarece recuperarea capitalurilor investite se face după încheierea unui ciclu de 
exploatare – comercializare (Stark, Pantea, 2001, p. 31).  

În structura pasivului se disting capitalurile proprii, aceste resurse fiind numite „surse 
permanente.” În categoria surselor permanente mai sunt înscrise şi datoriile financiare pe 
termen mediu şi lung datorită scadenţei îndepărtate a acestora. 

CHELTUIELI 
REZULTATE 

VENITURI 
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Datoriile pe termen scurt, denumite şi surse ciclice (temporare), sunt cele mai exigibile 
elemente ale pasivului. 

În situaţia în care obiectul modelării bilanţiere este fundamentat pe categoria de 
resurse economice, activul desemnează utilizarea resurselor în activitatea economică sau 
socială, iar pasivul, originea, provenienţa resurselor. 

În cadrul activului sunt delimitate utilizări permanente sau durabile de resurse sub 
formă de bunuri de investiţie, utilizări temporare sau curente sub formă de stocuri, creanţe, 
valori mobiliare de plasament şi disponibilităţi şi utilizări „pierderi” generate de o activitate 
nerentabilă privind consumarea resurselor. Pasivul, prin structura sa, delimitează cele trei 
modalităţi de formare a resurselor, şi anume: „resurse permanente” sau pe termen lung, 
furnizate de proprietar (individual sau asociaţi) „resurse temporare curente” asigurate de terţi 
(furnizori, bănci, obligatari) şi „resurse rezultat” sub forma profiturilor realizate la sfârşitul 
fiecărui exerciţiu financiar. 

Pornind de la grupările de mai sus, contabilitatea conciliază cele trei interpretări 
oferind o optică integrativă (după unii autori hibridă) asupra lor (Călin, Ristea, 2000, p. 35). 
Astfel, activul prin componenţa sa evidenţiază destinaţia şi lichiditatea bunurilor economice, iar 
pasivul, clasificarea surselor de finanţare în funcţie de modul de constituire (surse proprii şi 
surse străine) şi exigibilitatea lor. 

Analizat prin prisma teoriei modelării, bilanţul contabil este simultan un model 
structural şi global prin intermediul căruia se asigură o reprezentare a patrimoniului pornind de 
la părţile sale componente către caracteristicile de ansamblu. 

Bilanţul grupează, sistematizează şi dă expresie sintetică trăsăturilor comune şi 
generale ale structurilor de patrimoniu.  

Ordinea de dispunere a poziţiilor în activul bilanţului este, de regulă, cea inversă 
lichidităţii activelor de la cele mai puţin lichide, cum sunt imobilizările necorporale, către 
disponibilităţile băneşti care îmbracă deja forma de bani. Ordinea de succesiune a poziţiilor de 
pasiv este inversă exigibilităţii surselor de finanţare, începând cu elementele capitalului propriu, 
continuând cu datoriile pe termen lung şi cu cele curente sau pe termen scurt. 

În modelul de contabilitate anglo-saxon, activele sunt aşezate în bilanţ în ordinea 
descrescătoare a lichidităţii lor, iar pasivele în ordinea descrescătoare a exigibilităţii lor. 

Indiferent de criteriul ales pentru ierarhizarea elementelor patrimoniale în activul şi 
pasivul bilanţului, necesar este ca în această ordine să se asigure o corelaţie între lichiditatea 
activelor şi exigibilitatea pasivelor. 

Structura bilanţului privind situaţia patrimoniului prezentată în tabelul nr. 1 este una pe 
orizontală, separând elementele patrimoniale de activ în partea stângă de cele de pasiv în partea 
dreaptă, sub forma „cântarului, a balanţei”. Schema generală de prezentare a bilanţului pe 
orizontală este întâlnită şi sub denumirea de bilanţ sub formă de cont. 

Bilanţul pe verticală (bilanţ sub formă de listă) are ca structură aceleaşi elemente 
patrimoniale, doar ordinea este următoarea: 

A – activul (utilizări) pe structura patrimonială ca şi în cazul bilanţului pe orizontală şi 
după totalul activului urmează: 

B – pasivul (resurse) pe structura descrisă în cazul bilanţului pe orizontală. 
Indiferent de tipul schemei de bilanţ orizontal sau vertical, datele privind mărimea 

elementelor patrimoniale de activ şi de pasiv sunt prezentate la începutul şi sfârşitul exerciţiului 
financiar. 
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Mărimea fiecărui element patrimonial se determină pe baza relaţiei de sold, şi anume: 
 
        
 

 
 unde: 

SS – soldul la sfârşitul perioadei de raportare a elementului patrimonial bilanţier; 
SI – soldul la începutul perioadei de raportare a elementului patrimonial; 
C – creşterea în cursul perioadei de raportare a elementului patrimonial; 
M – mişcarea în timpul perioadei de raportare a elementului patrimonial. 
Spre deosebire de modelul de bilanţ sub formă de cont, bilanţul sub formă de listă 

prezintă o deschidere mai mare spre analiza contabil-financiară, prin prezentarea datoriilor 
pe două categorii de exigibilitate care favorizează calcul unor indicatori de tip „fond de 
rulment” (Tabără et al., 2001, p. 98). 

Normalizatorii români au ales ca formă de prezentare a bilanţului numai modelul 
sub formă de cont fără să fie prevăzută şi alternativa sub formă de listă. 

Prin structurile sale de activ şi pasiv, bilanţul realizează dubla reprezentare a stării şi 
mişcării patrimoniului, determinată de operaţiile economice şi financiare ca un raport de 
egalitate între alocarea (destinaţia) elementelor patrimoniale şi provenienţa lor. 

Privit în ansamblu, bilanţul constituie un instrument de cunoaştere şi caracterizare, 
la un moment dat, a situaţiei economico-financiare a unei unităţi economice. 

Caracterizarea generală a structurii patrimoniale a întreprinderii presupune 
investigarea elementelor bilanţiere de activ, respectiv de pasiv, prin prisma dimensiunii şi a 
ponderii lor în patrimoniul întreprinderii.  

 
 

Bibliografie 
 

Călin, O., Ristea, M., Văduva, I., Neamţu, H. (2000). Bazele contabilităţii, Editura Didactică 
şi Pedagogică, Bucureşti 

Colosse, B. (1995). Contabilitate generală, Editura Moldova, Iaşi 
Deaconu, A. (1999). Bilanţul contabil al agenţilor economici – Modele de analiză, Editura 

Intelcredo, Deva 
Drăgan, C.M. (1993). Noua contabilitate a agenţilor economici, Editura Hercules, Bucureşti 
Dumitrean, E. (1994). Contabilitatea gestiunii patrimoniului, Editura „Gheorghe Asachi”, 

Iaşi 
Feleagă, N., Controverse contabile, Editura Economică, Bucureşti, 1996 
Feleagă, N., Ionaşcu, I. (1998). Tratat de contabilitate financiară, vol. I, Editura Economică, 

Bucureşti 
Georgescu, N. (1999). Analiza bilanţului contabil, Editura Economică, Bucureşti  
Luca I. (2001). Contabilitate şi elemente de control economico-financiar, Editura Naţional 
Pântea, P.I. (1999). Managementul contabilităţii româneşti, ediţia a II-a, Editura Intelcredo, 

Deva 
Stark, L.E., Pantea, I.M., (2001). Analiza situaţiei financiare a firmei, Editura Economică, 

Bucureşti 

SS = SI + C - M 



Integrarea României în Uniunea Europeană. Oportunităţi şi provocări 

 

236 

236

Tabără, N., Horomnea, E., Toma, C. (2001). Conturile anuale în procesul decizional – 
Elemente de contabilitate, analiză financiară şi evaluarea performanţelor 
întreprinderii, Editura Moldova, Iaşi 

*** Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicţionarul Explicativ al 
Limbii Române, Ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996 

*** Dicţionar enciclopedic, vol. I, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993 



 
COTA UNICĂ DE IMPOZITARE ŞI CONVERGENŢA 

ECONOMIEI NAŢIONALE  
LA UNIUNEA EUROPEANA 

 
 

 
Ioan Done  

Conferenţiar universitar doctor 
Adrian Ungureanu  

Asistent universitar doctorand 
Universitatea „Petrol-Gaze”, Ploieşti 

 
 

 „Arta impozitării este similară cu operaţiunea 
de smulgere a penelor unor gâşte, pentru a 
obţine cât mai multe pene şi cât mai mult puf, 
dar totul să se realizeze cu cel mai mic scandal. 
 

Jean-Baptiste Colbert 
 

Rezumat. În ultimele decenii, teoria şi practica economică au consemnat 
numeroase cazuri în care reuşita în economie este legată nu atât de reforme radicale, cât de 
valorificarea zonelor de graniţă dintre subsistemele economic, social şi political, unde 
există perioade în care, deşi domină exigenţele unui subsistem, rezultanta creează echilibru 
şi optim în toate trei. O asemenea zonă este fiscalitatea, care, aşezată, în principal, pe 
exigenţele sistemului economic – a căror esenţă este schimbul bazat pe echivalenţă – poate 
crea condiţii pentru starea de optim şi în subsistemul political şi social. 

Relaţiile financiare, prin esenţa lor, se află la graniţa dintre subsistemele 
economic, political şi social, dar când implică direct, în principal economicul, trebuie să 
realizeze schimburi bazate pe echivalenţă, chiar dacă aceasta nu este totală, directă şi 
imediată. 

Referindu-ne la fiscalitate, este evident interesul puterilor în stat, în special al celor 
executive, să nu creeze premise pentru ca între factorii de producţie, dar îndeosebi între 
capital şi muncă, să existe stări tensionate, eventual conflictuale. În consecinţă, ideea 
impozitării cu aceeaşi cotă unică a veniturilor din muncă şi a profitului nu este numai o 
cerinţă strict economică – condiţii şi tratament egal în cadrul producţiei – ci şi un imperativ 
politic. 

 
Cuvinte-cheie: echivalenţă; echitate; convergenţă; cota de taxă legală; taxa; taxa 

directă şi indirectă. 
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Succesele economice înregistrate de statele dezvoltate se explică şi prin abordarea 
dezvoltării economico-sociale din perspectiva neoliberală, în unele situaţii ale aşa-numitului 
fundamentalism de piaţă. Pe acest fond, apare ca firească preocuparea structurilor de putere 
din economiile occidentale pentru echilibrarea raportului dintre creştere economică, 
eficacitate şi protecţie socială. Semnificative în acest sens sunt aprecierile prezentate cu 
ocazia premierii, de recentul laureat al Premiului Nobel pentru economie (2006), americanul 
Edmund Phelps, în care regăsim expresii de genul: „reglementări rezonabile ale 
economiei”, „o rată de şomaj de echilibru”, „salariul suficient”, „salariul de eficienţă”, 
„înflorirea prin muncă”, „din impozite sunt finanţate bunurile publice care participă la 
binele populaţiei, a le diminua ar însemna afectarea „statului providenţă”, protecţiei sociale, 
bogăţii colective a căror deteriorare antrenează scăderea nivelului de trai” (Popescu, 2006). 

Fiecare stat îşi stabileşte politica economică în raport de nivelul dezvoltării, al 
potenţialului de creştere economică şi, nu în ultimul rând, de soldul opţiunilor puterii. 
Astfel, în ultimii ani, în timp ce SUA se află într-o perioadă de trecere de la 
neoconservatorism către un liberalism ponderat, Suedia optează pentru mai mult liberalism, 
deoarece în viziunea coaliţiei aflate acum la putere „Diferenţa între a munci şi a sta degeaba 
trebuie să fie marcată. Ajutorul de şomaj trebuie să-l sprijine pe om după ce a pierdut un loc 
de muncă şi caută altul, nu un mod de trai pe termen lung ….” 

Referindu-ne la România, apreciem că politica economică trebuie să fie, în 
continuare, de largă concentraţie liberală, cu multiple conotaţii libertariene, respectiv 
promovarea şi crearea condiţiilor pentru exercitarea drepturilor fundamentale, îndeosebi la 
proprietate, libertate şi un trai decent. Aceste coordonate sunt recomandate nu atât de stadiul 
dezvoltării economice, cât de natura obiectivelor impuse de integrarea în Uniunea 
Economică şi Monetară (UEM), în rândul cărora se detaşează realizarea economiei de piaţă 
funcţională competitive, şi a exigenţelor Agendei Lisabona. În acest demers complex, dificil 
şi cu uşoare note contradictorii, structurile de putere trebuie să asigure selecţia agenţilor 
economici pe criterii economice, formarea şi dezvoltarea clasei mijlocii, îndeosebi a 
elitelor. 

În ultimele decenii, teoria şi practica economică au consemnat numeroase cazuri în 
care reuşita în economie este legată nu atât de reforme radicale, cât de valorificarea zonelor 
de graniţă dintre subsistemele economic, social şi politic, unde există perioade în care, deşi 
domină exigenţele unui subsistem, rezultanta creează echilibru şi optim în toate trei. O 
asemenea zonă este fiscalitatea, care, aşezată, în principal, pe exigenţele sistemului 
economic – a căror esenţă este schimbul bazat pe echivalenţă – poate crea condiţii pentru 
starea de optim şi în sistemele politic şi social. Condiţia fundamentală este că, pe fondul 
respectării principiilor fundamentale ale fiscalităţii, trebuie găsită şi păstrată un timp 
determinat o anume notă caracteristică etapei respective. Exemplificăm în acest sens 
insistenţa în SUA, în perioada lui Ronald Reagan pentru reducerea impozitului pe venitul 
personal de la 70% la 24%, iar a impozitului pe profitul firmelor de la 46% la 34%. Efectele 
au fost realmente spectaculoase, respectiv în primul an, veniturile la buget au scăzut, dar 
pentru întreaga perioadă ele s-au dublat. În acelaşi timp, ritmul anual al creşterii PIB-ului a 
fost de aproximativ 6%. 

În contextul celor prezentate considerăm că România trebuie să menţină în toată 
perioada 2007-2014 – perioadă care se suprapune cu perioada de îndeplinire a exigenţelor 
Tratatului de la Maastricht – aceeaşi cotă unică de impozitare a veniturilor factorului 
muncă şi a profitului. 

Viaţa economică oferă cu prisosinţă exemple ce pot constitui argumente în raport 
de care spaţiul economic devine tot mai mult un factor de producţie, care nu are, 
deocamdată, statutul oricăruia din cunoscuta trinitate a lui J.B. Say, dar nici nu poate fi 
tratat ca oricare alt neofactor. Fără a ne propune a trata problematica spaţiului economic, 
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apreciem că locul şi implicaţiile sale asupra strategiei economice din oricare ţară poate fi 
surprinsă şi din figura următoare. 

În contextul interferenţelor existente între elementele înscrise în figura nr.1 – pe 
fondul recunoaşterii rolului determinant al factorilor interni, inclusiv al mentalităţilor – 
rezultă, în mod firesc, existenţa mai multor modele teoretice şi concrete ale economiei de 
piaţă. Practic, fiecare structură de putere din oricare ţară îşi construieşte, pe scheletul celor 
două componente – politică şi economică – un model economic în care regăsim interesul 
naţional implicat în oricare sferă sau coordonată a politicii economice. În acelaşi timp, 
interesul economic naţional trebuie dimensionat şi motivat şi din perspectiva influenţelor 
spaţiului economic al UE şi spaţiului militar al NATO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.  Interferenţele dintre spaţiile economic, politic şi militar 

 
 
În raport de cele prezentate până aici, este normal ca la nivelul unei ţări membre a 

spaţiului economic al UE să întâlnim structuri de politică economică impregnate cu 
elemente specifice modelului cultural şi platformelor economice ale diferitelor structuri de 
putere. Referindu-ne la politicile fiscale, există, pe fondul respectării principiilor economiei 
de piaţă funcţionale competitive, multiple elemente specifice în rândul ţărilor dezvoltate. În 
acest sens subliniem faptul că Germania practică o politică de impozitare a profitului care 
avantajează acţionarii, Marea Britanie impozitează separat dividendele şi profitul rămas 
după deducerea acestora, în timp ce Danemarca şi Olanda practică impozitarea dublă, 
respectiv impozitează profitul total, după care dividendele alocate din profitul net. 

Economic Tehnic 

Social Politic 
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Cota unică de impozitare a veniturilor directe fundamentale –  
salariul şi profitul – expresie a esenţei relaţiilor de schimb 
 
După cum este cunoscut, economia de piaţă presupune ca majoritatea covârşitoare a 

rezultatelor producţiei să fie destinată schimbului. În acelaşi timp, esenţa relaţiilor de 
schimb este echivalenţa, în consecinţă, în economia de piaţă, oricare act economic se 
impune a fi realizat pe bază de echivalenţă, respectiv un schimb bazat pe valori egale. Orice 
tip de abatere, indiferent de sens sau mărime, generează stări tensionate, ducând chiar la 
conflict. Relaţiile financiare, prin esenţa lor, se află la graniţa dintre subsistemele 
economic, politic şi social, dar când implică direct, în principal, economicul, trebuie să 
realizeze schimburi bazate pe echivalenţă, chiar dacă aceasta nu este totală, directă şi 
imediată. (1) 

Echivalenţa în cadrul fiscalităţii nu este directă şi imediată, dar ea este presupusă, 
în primul rând, în structura bugetelor centrale şi locale, prin echilibrul între venituri şi 
cheltuieli. În situaţia în care veniturile, în cazul nostru, impozitele şi taxele, au diverşi 
proprietari, echivalenţa îmbracă forma cotelor unice, pentru fiecare categorie de venit. 

Teoria şi practica economică evidenţiază faptul că, la începutul celui de-al Doilea 
Val, principalele impozite obligatorii care revin statului provin iniţial din veniturile 
factorilor de producţie – muncă, natură şi capital – respectiv salariul, renta şi profitul. 
Ulterior, prin creşterea rolului statului în societate, în general, în economie, în special, 
gruparea mult utilizată (rămasă tributară unei structuri cu trei venituri) este următoarea: 
impozite indirecte, directe şi contribuţii sociale. În ultimul timp, se utilizează şi gruparea: 
impozite pe consum (TVA, accize şi taxe vamale), impozite pe venituri (impozit pe 
veniturile persoanelor fizice, impozitul pe profitul companiilor) şi contribuţiile sociale. 

Fără a ne propune analiza detaliată a evoluţiei structurii impozitelor şi taxelor, din 
perspectiva celor trei elemente – impozite pe consum, impozite pe venituri şi contribuţii 
sociale – considerăm utilă enumerarea principalelor tendinţe stabilite în anul 2005 de 
OECD, ca urmare a studiului întreprins pentru perioada anilor ‘60 şi începutul actualului 
mileniu: 

a)  creşterea ponderii veniturilor fiscale provenite din consum, în special a celor 
obţinute din TVA şi accize; 

b) scăderea ponderii veniturilor fiscale provenite din impozitarea veniturilor din 
muncă, în special pe seama reducerii impozitelor pe salarii; 

c) reducerea ponderii veniturilor fiscale provenite din impozitarea  companiilor; 
d) consolidarea rolului dominant al contribuţiilor sociale; 
e)  creşterea ponderii veniturilor fiscale în PIB. 
Din analiza implicaţiilor tendinţelor prezentate asupra celor trei categorii de 

venituri fiscale, rezultă necesitatea reducerii ponderii impozitelor pe salarii şi pe profit. 
Referindu-ne la justificări, ele sunt multiple şi diverse, motiv pentru care vom 

justifica separat introducerea cotei unice pentru impozitarea salariilor şi reducerea cotei 
unice de impozitare a profitului la nivelul cotei de impozitare a salariilor. 
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Aceeaşi cotă unică de impozitare a veniturilor din muncă  
şi a profiturilor – expresie a echităţii în fiscalitate  
 

„Concepţia liberală a egalităţii nu presupune 
promisiunea de a reda oamenilor starea de 
egali ca bogăţie, egali ca influenţă, onoraţi în 
mod egal şi de asemenea, egali în prudenţă 
(cumpătare). Dimpotrivă, ceea ce ea promite 
este faptul că, dacă inegalităţile extrinseci 
datorate privilegiilor şi prerogativelor sunt 
abolite, superiorităţile intrinseci se vor putea 
manifesta”. 
 

Walter Lippmann 
 
Structurile de putere ale oricărui stat sunt determinate să creeze condiţii pentru un 

echilibru relativ stabil între multiplele centre de forţă impuse de imensitatea intereselor 
existente, în general, în societate, dar în special în economie. Referindu-ne la fiscalitate, este 
evident interesul puterilor în stat, în special cele executive, să nu creeze premise pentru ca 
între factorii de producţie, dar îndeosebi între capital şi muncă, să existe stări tensionate, 
eventual conflictuale. În consecinţă, ideea impozitării cu aceeaşi cotă unică a veniturilor 
din muncă şi a profitului nu este numai o cerinţă strict economică – condiţii şi tratament 
egal în cadrul producţiei – ci şi un imperativ politic. Nu întâmplător asemenea raţionamente 
le regăsim din plin în operele părinţilor ştiinţei economice, ca, de exemplu, la Adam Smith, 
care sublinia: „Trebuie ca supuşii fiecărui stat să contribuie, pe cât posibil, la susţinerea 
statului, în raport cu posibilităţile lor respective, adică în raport cu venitul de care, sub 
protecţia acelui stat, ei se pot bucura. ...Din observarea sau neglijarea acestui principiu 
rezultă ceea ce se numeşte – justeţea sau injusteţea, echitatea sau inechitatea în impunere. 
Trebuie să se ţină seama, o dată pentru totdeauna, că orice impozit care cade, până la 
urmă, numai asupra unuia din cele trei feluri de venituri mai sus menţionate, (profit, salariu 
şi rentă, n.n.), este, desigur, inechitabil, câtă vreme nu le atinge pe celelalte două...” 
(Smith, 1992, pp. 242-243). 

Discriminarea în ceea ce priveşte nivelul cotei de impozitare a celor doi factori 
esenţiali ai producţiei – munca şi capitalul – determină o serie de „inginerii financiare” prin 
care la nivelul firmei să se asigure cea mai mică impozitare, cel puţin ca sumă. O aceeaşi 
cotă de impozitare desfiinţează asemenea preocupări, deşi nu exclude o anume solidaritate. 
Experienţele din România privind directocraţia şi sindicatocraţia – posibile (doar) în 
condiţiile proprietăţii de stat – sperăm să rămână doar ...istorie! 

Practica a confirmat faptul că atunci când impozitarea veniturilor factorului muncă 
şi a profitului se realizează pe baza unei aceleiaşi cote unice (în cazul României 16%), există 
o concordanţă între salariaţi şi patroni în a diminua economia nedeclarată, subterană şi, nu în 
ultimul rând, „albirea” documentaţiilor privind munca. În mod concret, atât salariaţii, cât şi 
patronii au un interes mai mare să întocmească contracte de muncă, deoarece pe această 
bază salariaţii pot beneficia de pensii, concedii de odihnă, serviciul medical gratuit, în timp 
ce patronii elimină eventualele penalizări (materiale, dar şi penale). Mai mult, patronatul, 
prin practicarea aceleiaşi cote unice de impozitare a profitului, îşi legiferează o stare de 
profitabilitate în creştere, ceea ce îi asigură o competitivitate şi credibilitate sporite. 

În spaţiul economic european, îndeosebi în UE, creşte numărul statelor care au 
trecut la cote unice de impozitare a veniturilor factorului muncă şi a profitului. Deocamdată, 
doar 5 state au aceeaşi cotă unică de impozitare a veniturilor factorului muncă şi a profitului, 
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respectiv Malta, Estonia, Slovacia, Serbia şi România. Faptul că Lasylo Kovacs, comisarul 
european pentru taxe şi impozite, a descris cota unică de impozitare drept absolut legitimă 
este încă o justificare a raţionalităţii unei asemenea strategii de impozitare. Nu întâmplător 
intenţii de acest gen există şi în alte state europene. 

 
Cota unică de impozitare a salariilor – expresie a echităţii  
în impozitarea veniturilor din muncă 
 
Aşa cum este cunoscut, scopul activităţii economice îl constituie atenuarea 

contradicţiei dintre multiplicarea, diversificarea şi creşterea complexităţii trebuinţelor şi 
caracterul limitat al resurselor, finalizată, de regulă, prin creşterea gradului de satisfacţie a 
vieţii oamenilor. În realizarea acestor obiective, importantă este atât sfera producţiei, cât şi 
sfera repartiţiei rezultatelor acesteia. Experienţa umană a demonstrat că oricât de mult ne-am 
concentra asupra repartizării valorii nou create (PIB), nu putem ajunge, forţând 
raţionalitatea, decât la o repartiţie în sfera consumului, bazată pe cartele, iar acestea 
dimensionate, probabil, în raport de parametrii fizici: vârstă, sex, greutate, înălţime etc. 

În raport de cele prezentate, rezultă că întreaga activitate umană trebuie să fie 
concentrată şi orientată – în numele consumului – spre creşterea şi diversificarea producţiei. 
În consecinţă, trebuie ca fiecare factor al producţiei să primească o parte corespunzătoare 
contribuţiei sale la creşterea rezultatelor producţiei. Impozitarea salariului pe baza cotei 
unice asigură nu numai ameliorarea stării de echitate şi echivalenţă, ci şi reducerea 
costurilor cu stabilirea şi evidenţierea câştigurilor salariale, a impozitului şi, nu în ultimul 
rând, reducerea costurilor fixe – materiale şi salariale – pe produs. Din această perspectivă, o 
stare normală a echităţii şi echivalenţei ar fi impus chiar impozitarea degresivă (statul şi-ar 
diminua impozitul pe salarii, dar şi-ar spori impozitele (indirecte) sau excluderea de la 
participarea la profit a salariaţilor care nu-şi realizează normele planificate. În fond, 
profitul îl obţin, în principal, angajaţii care se încadrează în nivelurile normate ale 
consumurilor specifice, gradului de folosire a capacităţilor de producţie etc. 

Incontestabil, introducerea cotei unice de impozitare a salariilor a determinat 
creşterea salariilor, respectiv sporirea potenţialului de consum al angajaţilor care şi-au 
sporit rezultatele producţiei. Semnificativă este perspectiva altei structuri a cererii 
agregate, întrucât mărimea  totală nu poate creşte, deoarece aceleaşi sume fac obiectul 
consumului. Noutatea o constituie creşterea consumului administrat, hotărât de producător 
şi nu de un intermediar – statul  şi instituţiile sale – care nu este întotdeauna cel mai 
eficient. Practic va creşte ponderea consumului final personal în dauna celui public. 
Evident că în măsura în care consumul devine ostentativ sau de lux, statul poate interveni 
prin impozitare diferenţiată 

Menţinerea şi generalizarea cotei unice de impozitare a veniturilor din muncă va 
determina consolidarea clasei mijlocii, care are condiţii de viaţă şi nivel de cultură specifice 
şi care se referă, în principal, la: venituri, locuinţe în proprietate, autoturism, cheltuieli 
culturale, modul de utilizare a timpului liber, destinaţia vacanţelor etc. Referindu-ne la ţările 
care au fost membre ale CAER şi care au aderat în 2004 la UE, „...din motive ideologice 
uşor de înţeles statistica oficială ocolea acest fenomen, sociologii occidentali apreciau clasa 
mijlocie emergentă la cote de circa 30% din populaţia activă în Cehoslovacia, în Ungaria 
20-25%, iar în Polonia 15% (cifrele se referă la anul 1989, n.n.). Faţă de tendinţele din ţările 
central-europene de a introduce mecanisme de piaţă şi chiar forme de economie privată, 
Nicolae Ceauşescu aplica un etatism, dur şi total, care mergea până la controlul de stat al 
tuturor proceselor economice şi sociale, inclusiv reglarea producţiei mici ţărăneşti cu 
ajutorul miliţiei. Drept rezultat, ponderea unei categorii sociale mai înstărite, începând cu 
nomenclatura de partid, reprezenta doar 4-5% din populaţia activă!”(2)  
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Necesitatea formării şi dezvoltării clasei de mijloc nu este numai o necesitate 
politică, ci şi una economică, întrucât nivelul ei scăzut, conjugat cu procesul firav de 
afirmare şi păstrare în ţară a elitelor, constituie o serioasă restricţie privind atragerea şi 
utilizarea fondurilor europene de coeziune şi structurale. Un distins consultant local pentru 
Banca Mondială, sublinia: „...situaţia este cu atât mai absurdă cu cât atunci când programele 
UE la noi merg lent sau prost, nu lipsa banilor de cofinanţare e de vină, ci slaba capacitate a 
instituţiilor publice de a genera şi administra proiecte. Avem un deficit de management şi 
organizare, nu de bani, după cum arată raportul nostru complet. Cu alte cuvinte, deşi poate 
suna paradoxal, sectorul public românesc eligibil pentru fonduri UE are în general mai mulţi 
bani decât poate utiliza eficace, chiar pe partea de cofinanţare naţională.” (3)  

Cota unică de impozitare a salariilor este o formă de motivare a performanţelor, 
respectiv de selecţie şi orientare a angajaţilor după criterii economice. În condiţiile cotei 
unice, diferenţierea veniturilor este în raport de rezultatele muncii, oamenii performanţi nu 
se vor mai preocupa să găsească diferite limite ale legii pentru a-şi primi veniturile pe care 
le merită. După aproape o jumătate de secol de „bătălie pentru egalitarism”, România este 
obligată la diferenţiere, iar când aceasta este bazată pe muncă nu poate fi ocolită. 

Orientarea preocupărilor angajaţilor preponderent către îmbunătăţirea rezultatelor 
muncii ca sursă a creşterii veniturilor constituie una dintre consecinţele benefice ale cotei 
unice de impozitare şi susţine într-un mod eficient convergenţa către o economie de piaţă 
funcţională, competitivă, bazată tot mai mult pe cunoaştere. 

 
Reducerea cotei unice de impozitare a profitului – expresie  
a presiunii concurenţiale externe 
 
În anul 1993, la Copenhaga, România s-a angajat, în vederea aderării la UE, pentru 

sfera economică, să realizeze o economie de piaţă funcţională şi care să aibă capacitatea de a 
face faţă presiunilor concurenţiale şi forţelor de piaţă din noul spaţiu economic. Crearea şi 
dezvoltarea capacităţii competitive a economiei naţionale presupune o selecţie a 
producătorilor după principii economice, respectiv tratament egal în ceea ce priveşte accesul 
la mediul de afaceri. Din această perspectivă rezultă că sunt excluse orice forme  de scutiri, 
amânări, reduceri de impozite şi taxe, impozitări diferenţiate şi, nu în ultimul rând, 
subvenţii. În raport de cele prezentate, rezultă că impozitarea profitului nu poate avea loc 
decât prin practicarea unei cote unice care, în condiţiile actuale ale României, trebuia să fie 
în continuare unică, dar şi redusă. Opţiunea pentru reducerea cotei unice de impozitare a 
profitului de la 25% la 16%, a avut în vedere, pe fondul creşterii capacităţii de a face faţă 
concurenţei din UE, creşterea potenţialului de investiţii la nivelul firmei din resurse proprii, 
atragerea investiţiilor străine directe şi, nu în ultimul rând, egalitate cu nivelul impozitării 
celuilalt factor esenţial al producţiei, respectiv munca, al cărui venit fundamental, salariul, 
se impozitează cu o cotă unică de 16%. 

Faptul că structurile de putere din România au optat pentru reducerea cotei unice de 
impozitare a profitului este şi rezultatul analizei privind potenţialul de convergenţă al 
economiei naţionale cu exigenţele UE. Referindu-ne strict la fiscalitate, se poate spune că 
există o relativă convergenţă în ceea ce priveşte domeniul impozitelor pe consum (indirecte) 
şi al contribuţiilor sociale. 

În ceea ce priveşte convergenţa în domeniul impozitării veniturilor factorilor nu 
există la nivelul UE un plan imediat de armonizare. În acelaşi timp însă, există preocupări 
tot mai insistente pentru declanşarea unui proces de armonizare a impozitării profitului. În 
acest sens, încă din anul 2001, Comisia Europeană a elaborat un cadru legislativ prin care să 
se asigure o unificare a regulilor de fiscalitate a corporaţiilor  printr-o bază impozabilă 
consolidată comună (CCCTB). În a doua jumătate a anului 2006, Consiliul Economic şi 
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Financiar (ECOFIN) a aprobat strategia de implementare a CCCTB şi, în consecinţă, se va 
trece în mod concret la armonizarea bazei de impozitare. 

În contextul celor de mai sus prezentate, rezultă că România, prin reducerea cotei 
unice de impozitare a profitului, nu a făcut altceva decât să beneficieze, în ultima clipă, de 
posibilitatea de a face din impozitarea profitului o pârghie de stimulare a creşterii economice 
şi a competitivităţii. În mod concret, avem de-a face cu o acomodare relativ echilibrată,  cu 
tendinţele încununate de succes din economiile ţărilor cu statutul de „preaderare”. În ultimii 
15 ani au introdus cote unice de impozitare a capitalului substanţial reduse Estonia, Lituania, 
Letonia şi Slovacia. Faptul că asemenea opţiuni sunt pozitive se explică şi prin aprecierile 
deosebit de favorabile din cunoscuta revistă americană Newsweek (2005), unde se 
subliniază: „Atunci când e vorba de capitalism, vechea Europă are câte ceva de învăţat de la 
cea nouă (Europa de Est, n.n.)”. 

În condiţiile în care se reduce cota unică de impozitare a profitului, evident că are 
loc nu numai creşterea surselor proprii pentru finanţare, cât şi creşterea eficienţei cu care 
sunt realizate şi folosite capacităţile de producţie suplimentar create. Acest lucru este posibil 
întrucât profitul suplimentar rămas ca urmare a reducerii cotei de impozitare este investit de 
către cel care l-a creat, iar acesta şi-a dovedit competitivitatea prin însăşi obţinerea lui în 
condiţii concurenţiale. Oricum, în condiţiile în care această sursă proprie de investiţii sub 
formă de impozit pe profit lua calea bugetului de stat, chiar şi folosită pentru investiţii, 
eficienţa ei era mai scăzută, fie şi numai pentru faptul că, în condiţii comparabile, statul este 
un agent economic mai puţin eficient decât întreprinzătorul privat. 

 
Menţinerea cotei unice de impozitare – condiţie a convergenţei  
economiei naţionale a României cu spaţiul economic european 
 
Integrarea rapidă şi eficientă a economiei naţionale în UEM presupune, cel puţin 

pentru perioada postaderare, implicarea directă a structurilor de putere, îndeosebi a celor 
legislative şi executive. În mod concret, trebuie realizată o strategie în măsură să asigure 
convergenţa economiei noastre naţionale cu exigenţele spaţiului economic european.  

În condiţiile în care creşterea ponderii veniturilor şi cheltuielilor guvernamentale 
este însoţită de reducerea ratei anuale a creşterii economice, considerăm că România nu 
trebuie să forţeze fiscalitatea pentru a se alinia actualelor niveluri ale ponderii veniturilor 
şi cheltuielilor publice din UE. Evident că nu trebuie să rămânem la nivelul de 25% stabilit 
de J.M. Keynes pentru perioada interbelică şi probabil nici la 30%, deşi acest din urmă nivel 
este apreciat în lumea specialiştilor astfel: „Potrivit studiului Băncii Central Europene (BCE 
intitulat „Public sector efficiency, evidence from new EU member states and emerging 
markets”, există o legătură strânsă între nivelul restrâns al cheltuielilor publice (autorii 
recomandă 30% din PIB, subl. ns.) şi creşterea economică accelerată şi a PIB-ului pe cap 
de locuitor. În opinia autorilor, cheltuielile publice optime ar trebui să fie mult mai restrânse 
în multe dintre noile state membre şi în statele din pieţele emergente.” (4)  

Presiunile interne, din păcate şi externe pentru creşterea ponderii veniturilor şi 
cheltuielilor guvernamentale în PIB-ul României intră în conflict direct cu ideea scoaterii 
statului din economie ca proprietar, a încurajării sectorului privat, diminuarea corupţiei, 
selecţia agenţilor economici în raport de competitivitate, atragerea investiţiilor străine şi, 
nu în ultimul rând, încurajarea elitelor naţionale. 

Conlucrarea politicii fiscale cu politica economică şi cu politica monetară nu 
exclude îmbunătăţirea administrării fiscalităţii în sensul reducerii taxelor şi impozitelor 
neplătite şi eliminarea subvenţiilor, îndeosebi a celor legate de pierderile din exploatare. 
Agenţii economici aflaţi în această stare trebuie desfiinţaţi întrucât nu au nicio şansă de a-şi 
onora, la timp şi integral, obligaţiile fiscale. 
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Convinşi că în perioada 2007-2014, pe fondul convergenţei fiscalităţii în domeniile 
TVA-ului, accizelor, taxelor vamale şi contribuţiilor sociale din România cu UE, nu vor 
exista motive întemeiate pentru renunţarea la cota unică de 16% de impozitare a veniturilor 
personale şi a profitului, suntem conştienţi că în perspectivă este loc pentru diminuarea 
contribuţiilor sociale obligatorii în favoarea celor voluntare, diminuarea contribuţiilor 
sociale şi renunţarea la impozitarea dividendelor şi nu în ultimul rând diversificarea cotelor 
de impozitare prin fragmentarea bazei de impozitare în segmente înguste, dar omogene. 

Consecvenţi ideii că respectarea principiilor consacrate şi verificate ca surse de 
performanţă este imperativă indiferent de domeniu, apreciem că impozitul agricol trebuie 
reaşezat, cel puţin ca mărime, în raport cu impozitul pe veniturile factorului muncă şi profit. 

Implicaţiile utilizării aceleiaşi cote unice reduse de impozitare a veniturilor 
personale şi profitului nu pot ocoli problematica polarizării veniturilor, care în condiţiile 
aplicării aceleiaşi cote unice de impozitare a veniturilor personale şi profitului favorizează 
persoanele cu venituri mari. 

Vilfredo F. Pareto a stabilit că doar 20% din populaţie deţine 80% din veniturile 
realizate în societate la un moment dat. Dacă aceste raporturi pot fi asociate unei etape a 
dezvoltării economice care nu-şi propunea o distribuţie echitabilă a veniturilor (perioada de 
până la sfârşitul secolului XIX) la jumătatea secolului XX şi ulterior, au apărut din nou voci, 
printre care şi cunoscutul dr. Joseph Juran, care au regăsit raportul 20:80 şi în cadrul 
repartiţiei salariilor la nivel de ramuri, firme, în perioada ultimelor decenii. Mai mult, studii 
din sfera managementului consemnează faptul că 80% din rezultatele utile, semnificative 
sunt obţinute în 20% din acţiunile unei zile. 

Fără a intra în detalii, se pare că şi în natură regăsim proporţiile lui Pareto, ca de 
exemplu raportul oxigen-azot în cazul aerului, uscat şi apă la nivelul Pământului sau 
raportul între solid şi lichid în cazul organismului uman. 

În contextul celor prezentate, se poate spune că actuala cotă de impozitare a 
veniturilor persoanelor fizice şi a veniturilor firmelor – aplicarea cotei unitare de 16% 
reprezintă nivelul maxim până la care ea se poate reduce, întrucât în România s-a ajuns, în 
principal, la o repartizare a veniturilor sensibil apropiată de raportul 20:80. 

Că România a intervenit în domeniul impozitelor directe este datorat şi faptului că 
aici libertatea statului român, ca de fapt a tuturor statelor membre UE, este, încă, destul de 
mare. Această stare a lucrurilor este posibilă deoarece domeniul impozitelor indirecte, 
îndeosebi TVA, este cel mai reglementat, atât prin directive, cât şi prin regulamente, a căror 
implementare de către statele membre al UE este obligatorie.  

Sfera impozitelor directe este cea mai puţin reglementată la nivel de UE, deşi există 
şi aici cinci directive, care realizează doar premisele unei armonizări fiscale. Avem în 
vedere faptul că statele membre ale UE trebuie să asigure, pe fondul libertăţii de a stabili 
impozite şi taxe asupra veniturilor – respectarea celor patru libertăţi fundamentale garantate 
prin reglementări existente în Tratatul Uniunii Europene: circulaţia liberă a persoanelor, a 
capitalurilor, a bunurilor şi a serviciilor. În consecinţă, oricare reglementare fiscală 
naţională care limitează cele patru libertăţi este nulă de drept, cel păgubit poate invoca 
doar actul comunitar, respectiv Tratatul Uniunii Europene. Relativa apropiere între statele 
membre UE privind ratele şi ponderile principalelor impozite indirecte în PIB nu o mai 
regăsim în sfera impozitelor directe aşa cum rezultă din tabelul de mai jos. 
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Ratele de impozitare în UE-15 în perioada 1995 – 2005 
 

Tabelul 1 
    Impozitul pe capital Impozitul pe forţa de muncă 
 1995 2001 2002 2004 2005 1995 2001 2002 2004 2005 
UE-15 24,5 29,4 28,4 - - 37,3 36,8 36,3 25-50 25-50 
Belgia 23,7 28,8 30,1 33 35 44,1 43,9 43,5 25-50 25-50 
Dane-
marca 

26,4 30,8 28,8 30 30 40,7 41,5 39,9 38-59 18-26,5 

Germania 21,2 22,4 20,9 27,9 25 39,5 39,9 39,9 19,9-
48,5 

19,9-42 

Grecia 12 18,6 18,1 35 35 34,1 37,6 37,8 5-40 5-40 
Spania 20,7 27,5 29,6 35 35 28,9 29,6 30 18-48 15-45 
Franţa 31 38,2 36,6 34,3 35,4 42,2 42,7 41,8 10-49,6 10-48 
Irlanda 21,6 31,4 32 12,5 12,5 29,8 27,5 25,9 20-42 20-42 
Italia 26,3 28,1 28,1 34 33 37,8 41,5 41,1 23-43 23-43 
Luxem-
burg 

24,9 31,1 32 30,4 30 29,5 29,2 28 6-38 6-38 

Olanda 23 30,1 29,6 34,5 34,5 35,1 31,8 31,9 0-52 0-52 
Austria 23,5 30,1 28,5 34 25 38,7 40 39,2 21-50 21-50 
Portugalia 20,7 31,7 - 30 27,5 31 33,3 33,7 15-40 15-40 
Finlanda 27,9 27,8 30,3 29 29 43,9 44,4 43,9 12-35 10,5-33,5 
Suedia 18 32,3 31,5 28 28 48,4 47,9 46,6 20-60 20-60 
Marea 
Britanie 

27,8 34,1 30,8 30 30 25,7 25,4 24,6 0-40 0-40 

Sursa: Documente ale UE şi www.worldwide.tax.com. 

 
Majorarea substanţială a impozitului agricol este absolut necesară şi pentru ca 

preţurile pământului să exprime utilitatea şi raritatea, cu totul excepţionale, ale factorului 
originar şi primar al producţiei. Dacă preţul ar fi fost corect stabilit, înstrăinarea pământului n-
ar mai fi creat latifundiari peste noapte, sute de mii de hectare nearate şi un permanent sold 
negativ, în ultimii ani, de peste 1,2 miliarde dolari anual al balanţei comerciale cu produse 
agroalimentare în condiţiile în care potenţialul agricol al României, valorificat normal, poate 
hrăni, conform FAO, anual aproximativ 60 milioane de persoane. Totodată, impozitarea 
normală a factorului natură ar repune în drepturi eforturile „Filozofilor naturii”, care timp de 
aproape trei secole s-au luptat pentru a explica substanţa vieţii, începând cu Thales, care avea în 
vedere apa,  continuând cu Anaximenes, care situează în plan central aerul, şi finalizând cu 
Empedocle la care, în sfârşit, apare focul şi pământul. Probabil nu întâmplător, o mare parte din 
problemele dificile ale omenirii, în etapa actuală, sunt legate de natură, respectiv de apă,  aer, 
foc (energie),  şi pământ. Cu siguranţă, impozitarea acestor factori nu le-ar asigura numai 
protecţia, ci şi resurse pentru refacerea lor la nivelul stării de regenerare prin forţe proprii, stare 
de lucruri necesară României în valorificarea Fondului de coeziune şi Fondurilor structurale 
care se alocă, în principal, pentru mediul înconjurător, agricultură şi dezvoltare rurală. 
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În anii ’30, marele filozof Constantin Noica, analizând politica zilei din perspectivă 
umană, remarca: „Ştiţi ce facem noi? Slujim pe omul de mâine. Am amânat toate problemele şi 
pregătim febril condiţii bune de viaţă pentru omul de mâine. Societăţile de binefacere au creat 
dispensare speciale unde omul de mâine va păşi higienic în viaţă. Inginerii fac şosele, iar 
arhitecţii clădiri luminoase – omului de mâine. Doctorii descoperă leacul tuturor bolilor – 
pentru el. …Te simţi bine, omule de mâine? Nu, nu se simte încă. Îi mai trebuie o pernă sub 
cotul mâinei drepte. Lumina electrică îi bate prea mult în ochi. Daţi mai tare drumul la radio. 
Acum te simţi bine, omule de mâine? Mă întreb, câteodată, care îi va fi sfârşitul. Dacă nu va fi 
apucat nici el să gândească? Dacă va crăpa într-o zi planeta noastră, sau se va ciocni cu o alta. 
Dacă omul acesta va muri geologic sau astronomic, în loc să moară, el măcar, prin spirit? …. 
Mi se pare, atunci că ne batem joc de viaţa asta” (Noica, 2004, pp. 134-135). 

 După decenii întregi de transformări fără precedent, marele său discipol consacrat, 
Andrei Pleşu, referindu-se la România în pragul integrării în UE, sugerează: „Propunându-ne şi 
realizând nivelurile pentru diferitele paliere ale convergenţei, trebuie să ne impunem şi să 
găsim răspunsuri şi la „Ce urmează? Ce înseamnă capătul drumului în sens european? O bună  
administraţie, bunăstare distribuită în mod echitabil, un pic de antiamericanism şi ca idee – 
căci trebuie să ai şi o idee – drepturile omului... Nu cred că drepturile omului trebuie să devină 
ceva monumental... Mă tem că la un moment dat ne vom izbi de problema unei Europe fără 
scopuri – un fel de rezervaţie foarte agreabilă, în care totuşi va trebui să facem ceva. Vom avea 
un context fără text. Cine ne dă textul? Este o întreagă luptă de specialişti pentru crearea 
contextului. Întrebarea mea către specialişti este: care e textul? Ne gândim măcar la asta în timp 
ce ascuţim cuţitele? ... Un suflet pentru Europa.... . O substanţă, dincolo de buna convieţuire, 
trebuie să-i dai – deşi, recunosc, şi buna convieţuire înseamnă deja foarte mult. Prin urmare, mă 
întreb dacă nu e necesar să facem şi noi o dezbatere despre ce vom face atunci când totul a fost 
deja făcut. Această întrebare ar trebui să existe de pe acum, pentru a da o anumită culoare 
tuturor eforturilor noastre de a merge către ţintă.” (5)  

 
 

Note 
 

(1) Având în vedere conţinutul şi structura avuţiei este greu de stabilit echivalenţa, dar nu 
înseamnă că ea nu există şi că nu este implicată, chiar dacă în multe cazuri începe cu a fi 
doar sugerată. 
(2) Dilema veche, an III, nr. 130 din 21-27 iulie 2006. 
(3) A se vedea în Business Digest, 22.06.06 „Adevărul despre cota unică”. 
(4) Vezi Săptămâna Financiară din 25.09.2006. 
(5) Vezi Dilema veche, anul III, nr.150, din 8-14 dec. 2006. 
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Rezumat. Spălarea de bani este metoda de ascundere a originii capitalului obţinut 
în mod ilegal; prin urmare definiţia iniţială a fost fenomenologică: „Spălarea de bani este 
procesul prin care se ascunde existenţa unei surse ilegale sau plasarea ilegală a veniturilor, 
dându-se astfel aparenţa unui venit legitim”. 

 Ca formă organizată de management financiar, spălarea de bani nu este un 
fenomen nou. În 1957, în Palermo, capii mafioţi Luciano, Sindona şi Lansky au căzut de 
acord asupra rutelor de transport a heroinei, finanţând metode şi tehnici de spălare de bani. 
Evident, asemenea încercări s-au făcut şi mai devreme, pentru a deghiza infracţionalitatea 
în trecut, dar nu devenise o activitate profesională până la acea dată.  

 
Cuvinte-cheie: spălarea de bani; instituţii financiare; globalizare mondială; tehnici 

financiare. 
 
Clasificarea REL: 11B 

 
 

 
Spălarea de bani este acum un concept legal, conform paragrafului 261 al Codului 

Penal German şi prevederilor internaţionale. Un spălător de bani este o persoană care 
ascunde sau maschează originea bunurilor obţinute ca rezultat al unui act ilegal. Spălarea de 
bani apare şi în situaţiile în care următoarele acţiunii sunt periclitate sau imposibile: 

- descoperirea originii; 
- localizarea fizică; 
- amendare; 
- colecta; 
- confiscarea. 
Oricine obţine, păstrează sau utilizează bunuri obţinute din activităţi ilegale pentru 

el însuşi sau terţi poate fi de asemenea acuzat de spălare de bani, dacă persoana cunoştea 
provenienţa bunurilor atunci când i-au parvenit. Legislatorul german a optat pentru 
principiul infracţiunilor specificate, aceasta însemnând că doar acele infracţiuni definite 
legal pot fi clasificate ca delicte antrenate de spălarea de bani.  

Se fac încercări de a defini spălarea de bani în termeni abstracţi, încercări care au 
rezultat în Parlamentul European şi Directiva Consiliului 2001/97/EC din 4 decembrie 2001 
care amendează Directiva Consiliului 91/308/EEC privind prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării de bani care a intrat în vigoare la sfârşitul lui decembrie 2001. 
Directiva defineşte următoarele activităţi ca spălare de bani: 

- transformarea sau transferul de bunuri, ştiind că aceste bunuri sunt rezultate din 
activităţi infracţionale sau din acte derivate din participarea la asemenea activităţi, în scopul 
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ascunderii sau mascării originii ilicite a bunurilor sau ajutarea unei persoane implicate în 
comiterea de activităţi ilegale în scopul sustragerii de la consecinţele legale ale acţiunilor 
sale; 

- ascunderea sau mascarea adevăratei naturi, surse, locaţii, dispunere, deplasare, 
drepturi privind bunurile sau deţinerea de bunuri, ştiind că aceste bunuri provin din activităţi 
infracţionale sau dintr-un act de participare la asemenea activităţi; 

- dobândirea, deţinerea sau uzul de bunuri, ştiind la momentul parvenirii că 
aceste bunuri sunt derivate din activităţi infracţionale sau dintr-un act de participare la 
asemenea activităţi; 

- participarea, asocierea în vederea comiterii, încercarea de a comite şi ajuta, 
complicitatea, facilitarea şi consilierea în vederea comiterii oricăror din acţiunile menţionate 
mai sus. 

Chiar dacă acţiunile necesare spălării de bani sunt comise pe teritoriul unui alt stat 
membru sau o a treia ţară, acestea constituie tot spălare de bani. 

Totuşi, definiţiile legale sunt mai puţin importante decât faptul că fenomenul de 
spălare de bani se schimbă ca urmare a potenţialului inovativ al pieţelor financiare. 
Inventarea de tehnici şi produse financiare cum sunt derivaţii a schimbat comportamentul 
spălătorilor de bani. În trecut, când lumea era organizată la o scară mai mică, erau necesari 
doar câţiva paşi pentru comiterea acestei infracţiuni. Într-o lume globalizată, fenomenul 
devine foarte complicat. Este răspândit un model al spălării banilor în trei etape, deşi 
punctele slabe ale acestuia devin tot mai evidente.  

- Prima etapă este plasarea banilor obţinuţi de pe pieţele ilegale către instituţii 
financiare (plasament).  

- A doua etapă, cunoscută sub numele de stratificare, implică încercarea de a masca 
originile ilegale ale banilor prin crearea de confuzie.  

- A treia etapă priveşte relansarea banilor spălaţi în economia legală (integrare).  
Atât timp cât abordarea tehnică a spălării de bani continuă să considere prima etapă 

ca punctul cheie de plecare, aceasta va fi informată de idei pe scară redusă şi va presupune 
că infractorii acţionează ca orice maestru meşteşugar, ducându-şi prada la bancă. Metodele 
moderne de plată şi fluxurile de capital corespunzătoare determină ca multe din ideile 
avansate acum 15 ani privind spălarea de bani să pară demodate. Stratificarea este un proces 
care implică crearea sistematică de multitudini de tranzacţii, antrenând state care au o 
politică bancară secretă sau locaţii pe coastă, puţin reglementate. Integrarea aduce cu sine 
pericolul constant al preluării poziţiilor importante din economia naţională de către 
organizaţiile criminale. Această metodă a evoluat tăcut din bipolaritatea conflictului est-vest, 
cu emisferele sale economice bine definite şi cercurile de afaceri majoritar naţionale. 
Punctul de vedere al legiuitorului era deja depăşit atunci când a fost elaborat, cel puţin din 
punct de vedere economic. În esenţă, acesta a urmat tradiţia juridică bazată pe greşelile 
umane. Nimeni nu a acordat vreodată atenţie deosebită faptului că agenţii economici, 
băncile şi companiile de investiţii pot avea un comportament organizat, dar nepotrivit. 
Modelul nu reflectă sub nicio formă procesul de globalizare care, după căderea 
comunismului, a dus la o diviziune a muncii complet diferenţiată, dezvoltându-se odată cu 
economia financiară secondată de spălarea de bani. Practic, una din consecinţe a fost că s-au 
spălat cantităţi importante de bani gheaţă în ţările fostului bloc estic sau alte ţări instabile din 
punct de vedere economic.  

În ţările foarte dezvoltate, tranzacţiile cu bani gheaţă au devenit nesemnificative. 
Totuşi, încercările de stopare a spălării de bani în Europa de Vest, Statele Unite şi alte ţări 
bine dezvoltate se concentrează mai mult pe plasament, şi pe cazuri nesemnificative. Din 
această cauză, ele nu înseamnă nimic mai mult decât un efort simbolic. Poate exista o dilemă 
privind această stare a lucrurilor. Verificările făcute în scopul evitării spălării de bani pot 
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face ca dolarul să devină o valută mai puţin căutată ca metodă de plată internaţională şi 
poate de asemenea preveni influxul de capital şi (aşa-zise) infracţiuni mai puţin grave (cum 
ar fi evaziunea fiscală). Acest lucru va reduce competitivitatea băncilor nord-americane şi a 
centrelor financiare. Dilema constă în faptul că în timp ce legea trebuie pusă în aplicare este 
important să nu fie afectată economia proprie. În aceste circumstanţe este puţin surprinzător 
faptul că spălarea de bani constituie o problemă importantă a definiţiilor naţionale. 
Potenţialul naţional pentru jocurile de putere rămâne totuşi foarte ridicat.  

Inconsecvenţa politicii de contracarare a spălării de bani, proclamată cu vehemenţă, 
dar implementată foarte selectiv, o face un produs tipic al dereglementărilor şi ambivalenţei 
pe care le generează.  

Din punct de vedere funcţional, spălarea de bani este concomitenta financiară a 
jocului nelimitat al pieţelor financiare şi a faţetelor ilegale ale acestora. Într-o anumită 
măsură este o forţă antrenantă, galvanizând sisteme sociale, politice şi economice 
contradictorii. Este de asemenea adevărat că posibilitatea de a spăla bani fără restricţii este 
expresia poziţiei puterii. În timpul Războiului Rece serviciile de informaţii au transferat în 
secret bani către grupări politice pentru a le ajuta să răstoarne guverne incomode, dar alese 
în mod legal. Serviciile secrete sunt adesea asociate cu termenul de spălare de bani (deşi 
utilizarea acestui termen în acest context este discutabilă din punct de vedere legal). Acest 
lucru deformează distincţia dintre legalitate şi ilegalitate, făcând imposibilă câteodată 
identificarea clară a principiilor etice. În cele din urmă, ipoteza posibilă este că crima 
organizată se va asemăna mai mult cu războiul şi fondarea unei naţiuni. Totuşi, 
conştientizarea faptului că pieţele financiare au afectat echilibrul este chiar mai importantă. 
Există dovezi că influenţa spionilor tradiţionali şi a reţelelor acestora a scăzut dramatic. Este 
tot mai frecvent întâlnită situaţia ca în analiza afacerilor externe informaţiile să fie oferite 
mai mult de companiile de investiţii decât de CIA. Într-un final, acest lucru a contribuit la 
lipsa profesionalismului şi eşecul serviciilor secrete rezultate din evenimentele de la 11 
septembrie 2001. Mai înseamnă şi că aceste companii de investiţii au o bază solidă în 
influenţarea unei (presupuse) activităţi importante a serviciilor secrete: spălarea de bani. 
Totuşi, obiectivul cheie nu mai este mutarea sumelor ascunse de bani pentru a influenţa un 
anumit grup, în prezent scopul fiind acela de a ajuta favoriţii cu ponturi din interior sau prin 
destabilizarea adversarilor şi concurenţilor reali şi potenţiali prin răspândirea de zvonuri 
efective la bursa de valori. 

Dacă se presupune că principalul scop al spălării de bani este acela de a transforma 
banii obţinuţi ilegal în bunuri „legale”, este foarte dificil să se găsească un interes legal 
separat pentru această infracţiune. Se consideră de asemenea că ofensiva are un efect general 
de intimidare, ceea ce este discutabil. Ideea este că dacă profiturile ilegale vor fi oprite din 
circulaţie, comiterea delictelor precursoare va deveni „neatractivă”. Criticii acceptă totuşi că 
acest obiectiv s-ar putea aplica doar unui număr redus de delicte premergătoare şi ar fi realist 
doar dacă ar fi posibilă efectuarea de verificări.  

Argumentul intimidării dezvăluie de asemenea o atitudine care nu reflectă natura 
infracţională a delictului. De vreme ce nicio persoană care comite un delict premergător nu 
este pasibilă de a fi pusă sub acuzaţie, potenţialii delincvenţi ar putea fi împiedicaţi în 
comiterea unuia din delictele specificate doar dacă o terţă parte ar putea fi pedepsită. Un 
asemenea efect este puţin probabil, accentul punându-se pe efectul de intimidare al 
paragrafului 261 din Codul Penal. Acest paragraf tinde să acopere mai mult efectele 
secundare decât punerea sub acuzare a unor infracţiuni clare. Apelurile pentru extinderea 
ariei materiale a răspunderii penale şi de extindere a gamei de instrumente procedurale se 
bazează mai mult pe concluzia că ofensiva nu a avut până acum efectul scontat. Se pare că 
tocmai ineficienţa ofensivei confirmă în mod repetat pericolul pe care ar trebui să-l prevină.  
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Dat fiind faptul că spălarea de bani reprezintă o concomitentă tipică, şi poate chiar 
necesară, a unui spectru larg de activităţi infracţionale, apelul pentru eradicarea spălării de 
bani, lansat de Consiliul European din 15-16 octombrie 1999, pare hilar şi ţinta pare de 
neatins într-o societate liberă. Totuşi, deşi încercarea de a modela o strategie de investigaţie 
a poliţiei sub forma unei ofensive infracţionale este un eşec dogmatic, în ceea ce priveşte 
strategia poliţienească şi criminologia învechită din punctul de vedere al politicii 
infracţionale, legislatorul nu a renunţat. Dimpotrivă, Actul privind Evaziunea Fiscala şi 
Actul de Perfecţionare a Funcţionarilor de la Impozite şi Legislaţia Impozitelor din 23 iulie 
2002 sunt măsuri noi care reuşesc tot mai mult să împiedice infracţiunea penală de spălare 
de bani să-şi atingă obiectivul de recuperare a profiturilor ilegale. Această ipoteză este 
bazată pe speranţa că, dacă punctul de plecare este cât mai extins posibil, posibilităţile 
procedurale concomitente vor facilita aplicarea legii în mod efectiv în diferitele arii specifice 
ale activităţii infracţionale. Chiar din punctul de vedere al scopului său de bază, este 
îndoielnic dacă crima organizată poate fi combătută procedând invers.  

Calculele privind traficul ilegal de droguri au dat naştere unor afirmaţii potrivit 
cărora exista o probabilitate de 90% ca după câţiva ani toate bunurile puse în circulaţie vor fi 
fost spălate şi ca acest lucru nu va fi făcut cu bună-credinţă. Se subliniază că încercările de 
aplicare a legii continuă să ignore activele fixe care derivă din acte infracţionale. Acest lucru 
este considerat surprinzător de vreme ce strategia presupune că sume nemăsurate derivate 
din activităţi infracţionale şi-au găsit drumul către sectoarele legitime ale economiei. Se 
presupune că între 2% şi 5% din totalul activelor economice au fost spălate. Concluzia 
criminologică potrivit căreia infracţiunile legate de active funcţionează de fapt în 
concordanţă cu aceleaşi principii ca şi sectoarele economice legale nu este surprinzătoare 
pentru anumiţi critici. Ideea că fiecare sistem de impozitare încurajează infracţionalitatea se 
poate baza pe faptul că fiecare sistem legal încurajează infracţionalitatea, însă un sistem 
legal care pentru combaterea infracţionalităţii îi vede pe toţi ca infractori pentru ca mai apoi 
să selecteze „pragmatic” pe cei mai răi este lipsit de raţiune. Acesta abandonează garanţia 
delictului, natura fragmentară a dreptului penal şi prezumţia de nevinovăţie, pe scurt, 
domnia legii, înlocuindu-le cu viziunea unui „Stat securist” care considera infracţiunea ca 
fiind omniprezentă doar pentru că aceasta nu se poate distinge de legalitate. Chiar 
presupunând că anumite forme ale infracţionalităţii (cum ar fi traficul de droguri, corupţia, 
terorismul şi chiar pornografie infantilă) au devenit baze ale schimbului social, iar urmele 
lor, care ar trebui eradicate, pot fi găsite în fiecare cont, în fiecare geantă şi pe fiecare hard, o 
serie întreagă de alte delicte ar trebui luate în considerare (veniturile nedeclarate, genocidul, 
poluarea apei, frauda şi violarea embargourilor). 

Nici cel mai mare optimist nu s-ar aştepta ca acea parte a averii Germaniei care este 
contaminată cu fonduri provenite din acte de genocid să fie scoasă din circulaţie şi ca sutele 
de miliarde de euro să fie împiedicate să reintre în sectoarele legitime ale economiei. Un 
astfel de obiectiv, care, dacă ar avea succes, ar putea stopa infracţionalitatea sau ar duce la 
abolirea banilor, este ireal. El duce inevitabil la concluzia că poate nu exista o graniţă clară 
între legalitate şi ilegalitate şi că cel puţin o majoritate a populaţiei va fi suspectă de 
infracţiuni dacă interacţionează social. Folosind o teorie a proporţionalităţii, susţinută de 
consideraţii economice, fenomenologice şi pragmatice (aşa-zisele evidente pericole ale unei 
strategii)‚ de securitate în care evaziunea fiscală este o declaraţie de război împotriva 
Statului ca agenţie de aplicare a legii, nu pot fi constrânse de domnia legii.  

Urmărirea penală a spălării de bani s-a dovedit a fi un sistem care se 
autoperpetuează şi ale cărui costuri materiale sunt de o mie de ori mai mari decât valoarea 
profiturilor recuperate din infracţiuni. Crima organizată nu este în declin, iar acest război nu 
poate fi câştigat, deoarece de la bun început nu exista nicio şansă de victorie. Cum poţi 
învinge un duşman care este perfect ascuns în mijlocul societăţii? 
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Dezbaterile aprinse în jurul spălării de bani sunt un excelent exemplu în ceea ce 
priveşte măsura în care consecinţele intrinsece şi inevitabile ale unui sistem de drept penal 
modern sunt subestimate şi înţelese greşit. Întreaga strategie de combatere a spălării de bani 
a devenit într-atât de complexă încât e aproape impenetrabilă. Discrepanţa evidentă dintre 
necesitatea acesteia din punct de vedere legal şi ineficienţa sa este alarmantă. Până acum, 
acest concept a afectat aproape doar oameni nevinovaţi. Este baza unei datorii – fără egal – a 
indivizilor de a ajuta forţele legii şi ordinii să ofere protecţie împotriva pericolelor care îşi au 
originile în libertăţile garantate ale societăţii şi în justificările legitimităţii. Este destul de 
dificil să abordăm conceptul printr-un lobby pragmatic, însă prin dispensarea de anumite 
profesii privilegiate este absolut imposibil: „Conceptul însuşi poate periclita fundamentele 
pe care intenţionează să le protejeze”. 

Cu câţiva ani în urmă Parlamentul European a devenit interesat de impactul 
tranzacţiilor ilegale de bani asupra politicii monetare şi a consecinţelor macroeconomice 
(viteza de circulaţie a banilor, rezervele de bani ale ţărilor implicate în spălarea de bani, 
metodele de investire a profiturilor ilegale, metode de transfer şi stabilitatea pieţelor 
financiare afectate de circuitul spălării de bani). Subiectul a intrat şi în atenţia FMI, care a 
recunoscut că este imposibilă cuantificarea exactă a sumelor implicate şi aria activităţilor 
infracţionale, deşi FMI crede că câştigurile ilegale generate au un impact asupra alocării 
resurselor naţionale şi internaţionale şi asupra stabilităţii macroeconomice.  

FMI presupune că spălarea de bani are loc pe o asemenea scară încât are un efect 
independent asupra economiei ca un întreg. De regulă, infractorii nu caută câştigurile cele 
mai mari; ei caută acel centru financiar sau acea investiţie care să-i ajute să „recicleze” banii 
cu succes. Un câştig mai scăzut este un preţ demn de plătit şi, în consecinţă, datele privind 
cadrul economic arată mişcări atipice de capital. Banii sunt direcţionaţi din ţările cu o 
politică economică de succes şi cu dobânzi mari către ţări cu politici mai puţin răsunătoare şi 
cu dobânzi mai scăzute. Acest lucru previne optimizarea investiţiilor de capital internaţional. 
Mişcările de capital contra-intuitive pot păcăli conducerea politică şi îi pot determina să ia 
măsuri nepotrivite. Cererea aparentă de bani cauzată de spălarea de bani trecută cu vederea 
poate afecta volatilitatea ratelor dobânzii şi cele de schimb. De vreme ce pieţele financiare 
sunt legate într-o reţea mondială, spălarea de bani care cauzează mişcările de capital poate 
avea consecinţe destabilizatoare pe o scară globală. Problemele naţionale devin sistemice. 
Dezvoltarea unor pieţe financiare stabile şi profitabile depinde de încrederea operatorilor în 
acestea. Contaminarea cu bani controlaţi de crima organizată încurajează reacţiile exagerate 
la zvonuri din cauza statisticilor false. 

Spălarea de bani poate ameninţa elementele-cheie din funcţionarea economiilor 
naţionale. Acestea includ transparenţa şi integritatea pieţelor financiare acolo unde spălarea 
de bani expune angajaţii la pericolele mitei. Odată ce s-a pierdut, credibilitatea este greu de 
recâştigat.  

Studiile privind impactul spălării de bani pot fi utile atunci când se încearcă 
înţelegerea schimbărilor macroeconomice din anumite ţări, mai ales statele în care are loc 
traficul de droguri sau alte mişcări ilegale de bunuri. Totuşi, un rol important îl joacă ţările 
unde instabilitatea sistemului de impozitare duce la spălarea de bani, existând astfel legături 
între spălarea de bani şi tehnicile de evaziune fiscală, legături care accentuează consecinţele 
macroeconomice dăunătoare.  
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Rezumat. Stabilitatea economică sau intergenerativă determină menţinerea 
bunăstării sociale prin decizii despre investiţii în diferitele tipuri de calitate. În anumite 
condiţii, consumul poate fi susţinut de epuizarea resurselor sau de diferitele tipuri de capital 
natural, în timp ce se construiesc alte tipuri de capital. Teoretic, alegerile implică utilizarea 
unui set de preţuri contabile. Problema este de a găsi şi a implementa preţurile de 
contabilitate ce exprimă rolul diverselor bunuri capitale pentru atingerea obiectivului 
economic. 

Regula lui Hartwick spune că o economie poate fi susţinută dacă valoarea totală, a 
investiţiei nete în economie, evaluată la preţuri de contabilitate, este zero. Regula se aplică 
unui model economic special şi abstract ce exprimă un obiectiv social diferit de obiectivul 
utilitar pe care se bazează contabilitatea naţională. Diferitele obiective dau naştere la 
diferite preţuri contabile. Deoarece preţurile s-ar putea să nu fie corecte, regula investiţiei 
nete zero folosind preţuri valabile de contabilitate naţională nu poate genera o condiţie 
pentru a susţine o economie. 

Totuşi, contabilitatea mediului este un instrument care, folosit cu prudenţă, poate 
avea o mare contribuţie la luarea deciziilor sociale. Acest document se extinde asupra 
acestor idei prin discutarea includerii resurselor naturale şi a costurilor de mediu 
intangibile şi beneficiile contabilităţii verzi  la nivel de companie, precum şi la nivel 
economic. Tehnici comune de evaluare a exploatării şi a contabilităţii colective standard 
sunt bazele acestei extinderi a evaluării unei contabilităţi pentru deciziile ce privesc mediul. 

 
Cuvinte-cheie: stabilitate; contabilitate verde; preţuri contabile; investiţie.  
 
Clasificare REL: 15C, 15D 

 
  

 
1. Statistici economice şi decizii 
 
Ce înseamnă pentru o societate să fie durabilă sau susţinută ? Ce ar trebui societatea 

să încerce să susţină? Poate „gradul” de susţinere să fie măsurat? Citind despre astfel de 
întrebări cineva este impresionat nu de progresul spre ţelul de a susţine societatea, dar mai 
ales de neclaritatea conceptului. Într-un citat care este foarte frecvent întâlnit (Raportul 
Bruntland, 1987) se prezintă o dispută pentru o balanţă între nevoile prezentului şi cele ale 
viitorului. Dar nevoile nu sunt specificate, balanţa ce ar trebui implementată nu este definită. 
În anii de intervenţie, noţiunea de susţinere a ajuns să cuprindă tot ceea ce cel care propune 
consideră a fi ideal într-o societate, incluzând diverse aspecte precum protecţia mediului, 
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echilibrul climatic, eliminarea sărăciei, grija pentru bunăstarea generaţiilor viitoare, o bună 
guvernare colectivă şi socială, caracter cuprinzător social, menţinerea comunităţilor mici şi a 
modurilor de viaţă şi aşa mai departe. 

Un economist abordând problema de stabilitate se întreabă dacă acest concept poate 
fi definit cu precizie, şi în special dacă există statistici ce pot arăta cât de bine se descurcă 
societatea să se sprijine pe sine. Statistici economice sunt adunate prin agenţiile de statistică 
guvernamentale ce înregistrează transformările de intrări şi ieşiri ale consumatorilor, ale 
cheltuielilor şi ale firmelor şi activităţile nonprofit ale organizaţiilor.  

Fiecare componentă este observată ca o tranzacţie de piaţă ce implică o cantitate de 
bunuri, preţul bunului, şi rezultatul celor două, câştigul. Câştigurile pentru diferite bunuri se 
pot adăuga pentru a forma un întreg. Cel mai cunoscut întreg este produsul naţional brut, 
care este folosit de guvern pentru a face politica să influenţeze nivelurile de ocupaţie şi 
inflaţie. Există, totuşi, un număr mare de submulţimi. 

Tot ceea ce este important pentru societatea modernă poate fi exprimat folosind 
astfel de statistici, dar majoritatea nu poate. Pentru multe bunuri de mediu este o cantitate 
măsurabilă, dar fără preţ. Aceste bunuri nu pot fi incluse pe piaţa de statistică, şi altfel 
statisticile sunt incomplete în înregistrarea a ceea ce „contează” pentru strategie. 

Anumiţi ecologişti consideră că lipsa unui întreg este inevitabilă, că economia de 
piaţa este doar o parte a mediului. Într-un sens fizic şi evident, întreaga activitate are loc în 
mediul natural. Totuşi, într-un sens abstract, economia nu este limitată de bunurile pieţii. 
Economia este studiul modului în care oamenii iau decizii. Societatea în mod continuu ia 
decizii în ceea ce priveşte mediul: cât pământ să pună deoparte ca rezerve naturale, cât de 
mult să investească în controlul poluării şi aşa mai departe. În acest fel mediul devine parte a 
economiei.  

Deciziile diferă, uneori sunt conflictuale, subliniind valorile. Pentru un economist 
aceasta balanţă determină un preţ implicit. Fără un preţ exact, totuşi, nu se poate compara 
mediul cu partea economiei ce este prezentă în pieţe şi are preţ. Nu este o modalitate solidă 
de a face sau de a evalua decizii. Cum poate un statistician să facă preţurile implicite 
explicite? 

Aceasta problemă ridică o problemă şi mai mare în legătură cu însemnătatea de 
bază a statisticilor. Semnificaţia trebuie să fie clară dacă societatea foloseşte statisticile 
pentru realizarea şi evaluarea strategiei. Un mare efort a fost făcut în economie pentru a 
înţelege semnificaţia statisticilor să estimeze preţurile pentru bunurile care nu au preţ. 
Economia are un criteriu numit bunăstare care dă însemnătate unei mulţimi anume, produsul 
naţional brut (PNB). Toate acestea contribuie la bunăstare şi trebuie să fie parte din PNB. 
Asta înseamnă găsirea preţurilor pentru produsele care nu au preţ, precum este mediul. 

Anumiţi economişti au încercat de asemenea să folosească aceleaşi statistici pentru 
a măsura suportul societăţii. Această lucrare prezintă faptul că scopul contabilităţii 
economice ar trebui să fie bunăstarea şi că suportul nu este măsurat prompt. Totuşi, prin 
folosirea perceptelor de contabilitate, pot fi făcute extinderi pentru a include mediul într-o 
manieră ce să exprime valorile sociale.  

 
2. Contabilitatea verde 
 
Într-o economie reală sunt mai multe tipuri de capital. Capitalul este orice bun, 

chiar şi unul abstract, cum ar fi cunoştinţele sau calitatea mediului, decizii care se iau într-un 
anumit interval de timp pentru a contribui la realizarea anumitor propuneri sau obiective. O 
schimbare, (pozitivă sau negativă) în orice bun de capital este o investiţie netă. Valoarea 
investiţiei nete este obţinută prin înmulţirea schimbării fizice cu un preţ ce rezumă 
contribuţia bunului de capital la scopul dorit. 
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Economiştii de obicei reprezintă scopul fundamental folosind o funcţie a bunăstării 
utilitare. Bunăstarea utilitară este valoarea prezentă a consumurilor viitoare. Metoda 
interesului compus este folosită să scadă nivelul consumului viitor din viitor şi înapoi în 
prezent prin înmulţirea acesteia printr-un factor de scădere ce este mai mic pentru timpurile 
viitoare. Valorile reduse pentru timpurile viitoare sunt adunate pentru un viitor şi pentru a 
produce nivelul bunăstării. 

O funcţie utilă a bunăstării poate fi manipulată matematic pentru a arăta că profitul 
curent asupra bunăstării (rata profitului înmulţită de nivelul bunăstării) este egal cu suma 
valorii de consum a unei investiţii nete sau PNB (Weitzman, 1976). Cea mai generală formă 
de venit este profitul: chiar şi salariul cuiva poate fi considerat profitul capacităţii de muncă 
din timpul vieţii. În teorie, PNB este egal cu venitul din valoarea totală a capitalului social. 

În practică, totuşi, PNB exclude multe produse nelegate de preţ ce contribuie la 
bunăstare sau ca bunuri de consum (de exemplu: un peisaj frumos şi poluare, considerat  un 
„rău” cu un preţ negativ) sau bunuri capitale (de exemplu: capacitatea mediului de a absorbi 
poluarea.) Scopul contabilităţii verzi este să facă PNB mai cuprinzător prin includerea a cât 
mai multor produse nelegate de preţ pe cât posibil.  

Este dificil de imaginat folosirea altora decât cele observate, preţuri de piaţă în 
statistici economice. Cu alte cuvinte, o analiză inimaginabil de atins, ea însăşi subiect al 
erorii şi subiect al percepţiei analiştilor despre cum să exprime bunăstarea socială în mod 
matematic. Există o justificare pentru folosirea preţurilor de piaţă în general ca măsurarea 
valorii sociale şi corectarea celor care sunt greşite, cu condiţia de a fi pregătiţi să acceptăm 
că piaţa, forţată de guvern, face un lucru acceptabil pentru promovarea bunăstării sociale. 

 
3. Stabilitate 
 
Susţinerea înseamnă multe lucruri pentru mulţi. Totuşi, orice definiţie a susţinerii 

trebuie să cuprindă ce este cunoscut ca echitate intergenerativ. Analizând folosirea unei 
resurse epuizabile, petrol, de-a lungul timpului, Solow (1974) a aplicat următorul criteriu: 
succesul unei societăţi ar trebui judecat de standardul de viaţă al generaţiei celei mai puţin 
norocoase privind din prezent înspre viitor. Obiectivul lui, numit obiectivul maximin, a fost 
să maximizeze standardul de viaţă minim, obiectiv ce a contrastat cu cel utilitar de 
maximizare a valorii prezente. Factorii de reducere, prin care consumul generaţiilor viitoare 
are o greutate în scădere în bunăstarea utilitară, nu au fost consideraţi corecţi şi nu au fost 
aplicaţi. În modelul lui, Solow a fost matematic sigur că, cu o aprovizionare epuizabilă de 
petrol şi o rată constantă a profitului, societatea nu va putea fi susţinută dacă se maximizează 
valoarea prezentă. Pe de altă parte, dacă capitalul artificial (sau oricare alt stoc productiv 
asupra căruia societatea are control) a fost înlocuit de petrol (capital natural), apoi a existat 
un nivel constant de consum ce putea fi folosit pentru totdeauna prin realizarea unui capital 
artificial. 

O condiţie matematică pentru echitatea intergenerativă într-o problemă generală, cu 
multe tipuri de bunuri de capital, este regula lui Hartwick, potrivit căreia valoarea totală a 
investiţiilor nete în economie să fie întotdeauna egală cu zero (Hartwick 1977).  

 
4. Dezvoltare durabilă 
 
Interesul pentru dezvoltarea ţărilor este într-o prelungire de susţinere ce include 

creşterea consumului până când se ajunge la dezvoltarea unui stat. Mink (1993) a pus 
problema legăturii dintre sărăcie,  cerinţele mediului şi strategii pentru a scăpa din capcana 
sărăciei cu un mediu descompus. 

În „Finanţe şi Dezvoltare”, 1993, Banca Mondială consideră anumite perspective 
pentru evaluarea contribuţiei la mediu. Serageldin (1993) pune problema în mod continuu, 
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precum că conceptele contabilităţii verzi şi dezvoltarea susţinută sunt importante pentru 
multe ţări dezvoltate care produc şi exportă resurse. Aceste ţări trebuie să asigure că 
folosirea resurselor lor este conform criteriului ales de dezvoltare socială, şi că deteriorarea 
mediului şi de epuizare a resurselor sunt corect recunoscute în deciziile lor. Totuşi, 
Serageldin spune că „înregistrările contabile naţionale standard fac o treabă foarte slabă în 
măsurarea venitului durabil sau schimbări în capacitatea productivă a unei naţiuni.” (Se 
menţionează mai jos că aceste două concepte  nu sunt neapărat aceleaşi, şi că venitul durabil 
nu poate fi măsurat cu metodele statistice disponibile). Steer şi Lutz (1993) contrazic cu 
convingere cazul de contabilitate verde şi îşi intitulează lucrarea „Măsurarea dezvoltării 
durabile a mediului”. Problema este urgentă: Rees (1993), un ecologist, deplânge faptul că 
„măsurile foarte bine definite şi general acceptate ale mediului şi administrarea resurselor 
naturale sunt în rezerve puţine.”  

Încă din 1970, resursele naturale şi mediul au fost principalele motive pentru 
extinderea înregistrărilor contabile naţionale, mai ales pentru extinderea PNB pentru a 
include toţi contribuabilii ce pot fi măsuraţi pentru bunăstarea socială. Eu am folosit un scop 
similar pentru a susţine economia sau dezvoltarea durabilă. Fiecare are o reprezentaţie 
matematică a unui obiectiv social ce creşte preţurile contabile. Mulţi observatori au impresia 
că preţurile contabile sunt aceleaşi pentru ambele scopuri. Ca rezultat, încă din 1980, 
contabilitatea verde a fost puternic asociată cu contabilitatea pentru stabilitatea şi 
durabilitatea dezvoltării. Regula investiţiei zero nete a fost aplicată pentru evaluarea 
gradului de susţinere şi apoi s-a extins la prescrierea unei investiţii pozitive pentru susţinerea 
dezvoltării.  

Contabilitatea naţională oferă expresii valabile de venit naţional şi investiţie netă 
doar dacă funcţia bunăstării este utilă. Mulţi spun că un posibil criteriu de susţinere a 
economiei este că valoarea prezentă nu se schimbă în timp. Este matematic adevărat că 
investiţia netă este zero dacă valoarea prezentă rămâne constantă, şi invers. Acest rezultat 
seamănă cu regula lui Hartwick pentru o economie maximă. Dacă investiţia netă este 
pozitivă, funcţia bunăstării creşte şi invers. Acest rezultat arată ca o prescriere clară pentru o 
creştere durabilă sau dezvoltare. În înregistrările contabile ce se referă la obiectivele 
utilitare, investiţia netă poate fi prezentată fiind zero sau pozitivă doar la momentul prezent. 
Dezvoltarea durabilă ar cere ca investiţia netă să fie zero sau întotdeauna pozitivă, nu doar în 
prezent sau în următorii ani.  

Acest punct aparent ezoteric are implicaţii reale. Ecologiştii susţin că dezvoltarea 
într-o economie de piaţă poate continua pentru o perioadă (chiar câţiva zeci de ani) înainte 
ca economia să epuizeze capitalul său natural pentru a include un declin pe termen lung. 
Posibilitatea acestui declin este motivul pentru studierea stabilităţii. Implementarea 
investiţiei nete cuprinzătoare folosind preţurile contabile ce se referă la funcţia bunăstării nu 
este o garanţie ca în cele din urmă declinul nu va apărea. Exemplul lui Solow, în care 
susţinerea este posibilă în mod matematic, dar o economie utilitară în cele din urmă, este o 
dovadă teoretică a acelui punct. 

 
5. Implicaţiile economice ale contabilităţii verzi 
 
Regula calculării preţurilor maximin pentru susţinerea unei economii ar cere 

cunoştinţe extraordinare din parte statisticienilor. Contabilitatea stabilităţii nu ar fi o 
potrivire sau o prelungire, ci o ieşire totală din înregistrările contabile naţionale. Nu există o 
asigurare pentru dezvoltare (dezvoltare durabilă) într-un program maximin. În practică, 
stabilitatea contabilă ar avea următoarele neajunsuri serioase:  

1.  Preţurile contabile ale tuturor resurselor ar trebui determinate ca urmare a 
soluţiei la problema orizontului infinit de a găsi nivelul de susţinere a consumului. 
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2.  Într-o lume nesigură, preţurile vor trebui actualizate prin realizarea unui mediul 
de stocare prin o nouă calculare a valorilor maxime.  

3.  Valorile maxime vor trebui calculate fără ajutorul preţurilor de piaţă. 
Atitudinea pozitivă faţă de închiriere este un termen ce se referă la folosirea 

puterilor guvernamentale pentru înaintarea anumitor interese opuse celor de interes general. 
Economia atitudinii pozitive faţă de închiriere sugerează că autorităţile, în orice economie 
reală, ar fi subiectul presiunilor intereselor de grup în determinarea preţurilor folosite pentru 
implementarea strategiilor de stabilitate. Printre interesele speciale trebuie incluşi 
ecologiştii.   

În practică, o societate preocupată de viitorul său este trimisă la folosirea 
statisticilor economice. Astfel de statistici îşi găsesc justificarea în modelul unei economii 
competitive şi ideale şi sunt conform măsurilor utile ale bunăstării. Economiştii au prezentat 
multe diferenţe între rezultatul pieţei ce sunt menţionate în contabilitate şi o posibilă, 
specială versiune a bunăstării. Dificultăţile ce pot fi interpretate sunt: 

1.  Dacă sunt abateri importante de la competiţie, preţurile de piaţă nu sunt cele 
corecte pentru bunăstarea utilitară.  

2.  Statisticile implică reducerea bunăstării generaţiilor viitoare. Reducerea este o 
caracteristică neinteresantă pentru mulţi şi este contrară valorii exprimate în stabilitate. 

3.  Regula lui Hartwick pentru susţinerea unei economii nu este aplicabilă, preţurile 
ce se referă la bunăstarea utilitară fiind baza pentru evaluarea investiţiilor nete. Înregistrările 
contabile naţionale nu sunt ghid pentru susţinerea sau dezvoltarea durabilă.  

Chiar şi aşa, societatea funcţionează într-o economie şi răspunde la preţurile pieţei. 
În special într-o democraţie, economia de piaţă se comportă ca şi celelalte tipuri de 
organizaţii economice pentru realizarea bunului comun. Extinderea contabilităţii naţionale 
pentru a include serviciile şi degradarea mediului are caracteristici pozitive: 

1.  Chiar dacă sunt folosite preţuri ce nu sunt ideale, metoda este bazată pe un ideal 
teoretic ce este bine înţeles.  

2.  La posibilitatea de extindere, contabilitatea foloseşte preţuri de piaţă 
observabile. 

3.  Preţurile de piaţă se pun la punct prin toate informaţiile puse la dispoziţie în 
legătură cu evenimentele obişnuite şi de exogen.  

4.  Dacă nu este niciun preţ de piaţă sau preţul de piaţă este departe de preţul 
contabil potrivit, un preţ contabil poate fi determinat folosind analizele de cost-beneficiu. 

5.  Potenţialul pentru folosirea tehnicilor cost-beneficiu  este foarte bine înţeles. În 
cele din urmă, efectele sunt mai transparente.  

6.  Dacă dezvoltarea, definită ca o creştere cuprinzătoare a PNB spre un nivel 
„dezvoltat”, reuşeşte, atunci ar trebui să apară îmbunătăţiri, nu doar susţineri  ale mediului şi 
alte caracteristici ale calităţii vieţii, percepute de societate, în general, dacă nu de ecologişti. 
Modul de a îmbunătăţi mediul ar putea fi creşterea venitului populaţiei.  

Dar despre dezvoltarea durabilă? Este înţelept să acceptăm că nu este vreo statistică 
poate fi inventată pentru a măsura susţinerea sau durabilitatea dezvoltării. În societăţile 
sărace, dezvoltarea este un lucru bun, şi creşterile continue în producţie (investiţia net 
pozitivă) vor atinge acea dezvoltare. Modelul maximin aminteşte analistului că protejarea 
mediul nu este o valoare absolută, dar că mediul contribuie la bunăstarea oamenilor. Totuşi, 
investiţia netă pozitivă nu este întotdeauna bună. Bruntland cere ca nevoile prezente, să fie 
luate în consideraţie, mai ales dacă se anticipează că viitoarele generaţii se vor descurca mai 
bine decât cea prezentă, justiţia intergenerativă ar putea fi servită de creşterea consumului şi 
reducerea investiţiilor.  

Companiile, de asemenea, sunt aşteptate să facă contabilitatea mediului. PNB verde 
poate apărea ca o măsură abstractă ce nu este relevantă la deciziile unei firme. Ca un 
rezumat statistic pentru întreaga economie, nu exprimă marea diversitate de luare a 
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deciziilor în întreaga economie. Dar ar fi o mare neînţelegere să se condamne pentru a 
rezumatul ce se vrea a fi.  

Extinderea contabilităţii naţionale este practică deoarece produce o metodă la nivel 
de firmă pentru contabilitate. Ca şi contabilitatea tradiţională din care face parte, PNB verde 
este o mulţime liniară (o sumă a cantităţilor preţurilor de timp) a valorilor activităţilor ce au 
loc în societate. Mulţimea tradiţională este obţinută prin observarea deciziilor şi a unităţilor 
de luare a deciziilor. Identităţile contabile – egalitatea venitului şi a produsului, şi 
înregistrarea intrărilor duble ce menţin egalitatea se aplică deciziilor unităţilor mici, precum 
şi economiei întregi. Odată ce toate statisticile sunt sumele veniturilor, datele adunate pentru 
unităţile mici pot fi adunate după cum doreşte utilizatorul. Multe mulţimi sunt menţionate în 
contabilitatea naţională. 

Statistica sumară, produsul naţional brut, este raportat deoarece este nefolositor 
strategiei politice. În acelaşi fel, PNB este o expresie folositoare a venitului total. 

Precum în înregistrările contabile naţionale convenţionale, companiile nu 
motivează folosirea mediului, deoarece neavând un preţ, resursa valoroasă este exploatată ca 
şi cum ar fi gratis. Mulţi observatori au evidenţiat că o companie minieră nu înregistrează în 
contabilitate faptul că minereul, o sursă socială, este epuizat, şi au menţionat că pagubele 
sunt semnificative.  

Doar într-un anume sens aceste afirmaţii sunt valabile, şi nuanţele nu au fost luate 
în consideraţie în mod corect pentru o analiză economică. Este adevărat că, în timp ce 
minereul este epuizat, valoarea socială adăugată de companie este mai mică decât este 
înregistrat în declaraţia de venit. O creştere neconsiderabilă, din aplicarea critică a simplelor 
modele economice.  

În contabilitatea normală, o parte din fluxul de numerar este pus deoparte pentru 
deprecierea capitalului artificial investit în mină. Altfel, o parte ar trebui pusă deoparte ca 
epuizare a minereului. Conform teoriei economice, epuizarea înregistrată (deprecierea 
valorii minereului) ar trebui să fie valoarea la care se renunţă în viitor deoarece resursa este 
extrasă pentru a fi folosită acum. Dacă sunt returnări constante în mină, regula lui Hotelling 
din economia resurselor epuizabile sugerează că la tot ceea ce se renunţă este egal cu 
întregul venit net al firmei de minerit. Returnările constante sunt o aproximare rezonabilă, de 
obicei folosită de ingineri. Acest motiv implică faptul că valoare adăugată de o mină 
producătoare la scară de returnări este zero: societatea ar fi la fel de bună fără minereu şi la 
fel de bună cu minereu. Implicarea nu este posibilă şi Cairns (2004) a descoperit că 
motivaţia din spatele acesteia nu este valabilă. Corecta epuizare este mică în comparaţie cu 
ceea ce se propune de o analiză ce nu recunoaşte investiţia capitalului artificial. Este o parte 
a venitului net ce este menţionat în contabilitate. 

Argumentul ce duce la această concluzie poate fi necunoscut deoarece este o 
combinaţie de gândire, din economie şi contabilitate, şi ar putea cere anumite completări 
înainte să se pună în evidenţă. Dacă deprecierea valorii minereului trebuie înregistrată atunci 
trebuie să fie deprecierea unei investiţii. Când un depozit de minereu  se dezvoltă  prin 
combinarea acestuia cu altele pentru a crea o mină, cineva (o companie privată, guvern, un 
popor aborigen, umanitatea în general) trebuie, într-un sens comun, s-o deţină. Dacă 
contabilitatea verde este făcută corect, valoarea investiţiei este egală cu valoare actuală a 
depozitului. În schimb, această valoare este egală cu totalul valorii epuizării ce va fi 
menţionată după ce se extrage minereul.  

Unele comparaţii apar în minte. 
1.  O companie mare cumpără drepturile unei proprietăţi de la o firmă mică, costul 

este înregistrat ca investiţie în contabilitatea firmei mari. Investiţia este cheltuită sau 
devalorizată.  

2.  Dacă o firmă face o descoperire pe pământul guvernului, investiţia guvernului 
este, în teorie, egală cu valoarea actuală a minereului. 



Economie teoretică şi aplicată. Supliment 

 

261 

261 

3.  În altă situaţie, proprietarul s-ar putea să nu poată obţine întreaga valoare actuală 
din cauza, de exemplu, a unei lipse de informaţie sau a puterii de negociere. Un guvern 
investeşte valoarea actuală a drepturilor sale şi firma investeşte suma prevăzută.  

Oricare ar fi tranzacţia, investiţia totală este valoarea prezentă netă. În contabilitatea 
unui întreg (pentru PNB), analiza utilitară (bazată pe valoarea prezentă a consumului) de 
asemenea spune că valoarea prezentă este mai întâi investită şi apoi devalorizată.  

Dacă investiţia proprietarului este înregistrată corect (a vieţii minei), suma 
algebrică a investiţiei şi deprecierea sunt zero. În practica comună, în ceea ce priveşte viaţa 
minei, suma algebrică este zero. Contabilitatea standard a firmei  nu înregistrează corect 
investiţia şi deprecierea.  Metoda este imperfectă. Totuşi, valoarea prezentă  a venitului net  
înregistrată de firmă şi proprietar este aceeaşi în contabilitatea verde şi contabilitatea unei 
firme. De asemenea, metoda contabilităţii, incluzând contabilitatea firmei şi proprietarul, se 
corectează în sensul că, la sfârşitul vieţii unei mine, diferenţa dintre investiţie şi depreciere 
este zero. 

În mod surprinzător, există un câştig conceptual şi practic din aceste imperfecţiuni. 
Contabilitatea verde ideală cere o estimare a investiţiei făcută de proprietar. Această valoare 
prezentă este valoarea prezentă a minei minus investiţia unui alt capital. Prin înregistrarea 
doar a plăţilor observate (preţ de cumpărare, drepturi), contabilitatea tradiţională evită 
nevoia de: 

– a estima  o valoare prezentă a minereului  la momentul investiţiei iniţiale şi   
– de a actualiza faptul că valoarea prezentă de-a lungul vieţii minei, precum 

minereul este minat, corectând nu doar pentru extracţia fizică, dar şi pentru schimbările de 
preţ. 

Câştigul este foarte mare: contabilitatea verde estimează epuizarea rezervelor de 
petrol în următoarea jumătate de secol, chiar şi când se face o înţelegere ulterioară pentru a 
se cunoaşte adevăratele preţuri, am avut de-a face cu schimbări anuale a valorilor 
minereurilor din cauza schimbării preţurilor. Figurile prezentate au părut neputincioase şi au 
fost nefolositoare pentru analiza strategiei.  

Rezultatul este că contabilitatea tradiţională pentru aspectele comerciale ale 
firmelor din minerit (şi altele) este potrivit pentru a se folosi în contabilitatea verde. Nu are 
nevoie de corectări, şi orice încercare de a corecta duce la raporturi ce sunt greu de 
interpretat. Evaluarea minieră folosind tehnici contabile tradiţionale este valabilă şi este baza 
corectă pentru deciziile comerciale în ceea ce priveşte investiţiile şi producţia rezultate din 
depozitele miniere.  

Într-adevăr, dacă cineva are o bună intuiţie economică în ceea ce priveşte rolul unei 
astfel de instituţii economice precum contabilitatea şi în ceea ce priveşte rolul industriei 
miniere, atunci acel cineva ar trebui să se aştepte să concluzioneze că a folosit metode şi să 
raporteze cifrele care se pot atinge cel mai bine, cifre ale valorii economice furnizate de 
companiile miniere. După cum sugerează autoanaliza, dacă cineva aplică gândirea 
economică în mod corect, se hotărăşte că resursele de minereu, petrol şi forestiere pe care le 
dă industria oferă o valoare substanţială pentru o societate modernă.  

Contabilitatea tradiţională, totuşi, a fost inventată pentru tranzacţii comerciale, nu 
pentru efectele nelegate de preţ ce sunt create de activităţile economice, incluzând resursele 
industriei. Ar trebui să fie o corectură, folosind preţurile „corecte”, pentru orice pagubă 
creată mediului printr-o companie minieră. Cum poate cineva estima preţurile corecte? 
Trebuie să se facă referire la normele sociale, după cum este exprimat în legi, regulamente, 
obiceiuri şi practici acceptate, şi să se lase preţurile să se dezvolte după cum se schimbă 
caracteristicile societăţii. Cairns (2004) sugerează o metodă conceptuală, bazată pe tehnici 
de evaluare comercială minieră, de înregistrare a costurilor de mediu de către o firmă 
minieră. În general, evaluarea produselor ce nu fac parte din piaţă este dificilă, un subiect 
discutabil al economiei, iniţiată de economişti ecologişti şi care se află încă în cercetare. 
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6. Concluzii 
 
Drumul înainte este clar: Acceptaţi contabilitatea precum ar fi pentru tranzacţii 

comerciale. Reglaţi pentru costurile ce nu sunt legate de preţ şi beneficii pentru a furniza o 
statistică ce poate fi folosită la realizarea şi evaluarea strategiilor sociale în acelaşi mod în 
care contabilitatea comercială este folosită la companiile comerciale. O contabilitate corectă 
reprezintă o bună economie şi o economie bună se contabilizează corect. 

Societatea poate avea beneficii prin folosirea contabilităţii economice în mod 
prudent şi fără a cere ceea ce nu se poate oferi. Oricine este sceptic în legătură cu piaţa ca 
instituţie socială, incluzând pe oricine care crede că piaţa şi creşterea economică vor duce la 
declinul economic şi ecologic, se va îndoi de contabilitatea naţională, chiar dacă sunt 
corectate pentru a include estimările cost-beneficii a utilizării sau abuzului de mediu. 
Contabilitatea verde nu oferă o metodă de contabilitate pentru stabilitate şi nu poate 
manipulată sau extinsă pentru a face aşa ceva. Dacă cineva este pregătit să accepte fraza 
cum că piaţa, fiind controlată şi constrânsă de guvern, serveşte societatea foarte bine, atunci 
poate accepta că contabilitatea verde oferă  un mod de a include valorile sociale ale 
bunurilor nelegate de preţ în gândirea economică. Astfel, o parte din costurile şi potenţialul 
de a realiza anumite obiective sociale vagi pot fi înţelese mai bine. 

Transparenţa este o trăsătură ideală a strategiei, mai ales pentru ţările în proces de 
dezvoltare. Contabilitatea naţională este uşor înţeleasă şi uşor de calculat, folosind proceduri 
bine înţelese. Acestea reduc scopul de a avea o atitudine pozitivă faţă de închiriere. 
Extinderea contabilităţii ar putea fi un pas practic în recunoaşterea rolului bunurilor nelegate 
de preţ şi a serviciilor în deciziile economice, ceea ce este de dorit.  
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cărora trebuie să le facă faţă. Din 1990 s-au făcut modificări pentru integrarea altor categorii 
de sisteme de asigurări în sistemul asigurărilor de stat. Proiectul de pensii actual este 
consecinţa dezbaterilor legislative în care impactul contextului economic din ultimii 16 ani se 
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Din punct de vedere conceptual, ca parte integrantă a protecţiei şi politicii sociale, 

sistemul de pensii reprezintă o componentă a sistemului economic de piaţă. Acest sistem se 
constituie ca sistem bugetar format din venituri şi cheltuieli. Veniturile provin din contribuţiile 
obligatorii ale populaţiei ocupate şi angajatorilor la bugetul de asigurări sociale, iar cheltuielile 
reprezintă transferul acestor contribuţii către beneficiarii de drept: pensionarii de asigurări 
sociale. 

Deoarece marea majoritate a pensionarilor au calitatea de pensionari de asigurări 
sociale, mă voi referi cu precădere la această categorie. 

Valoarea acestui beneficiu – pensia – este limitativă. Iniţial (1990-2000), valoarea 
pensiei se calcula nu doar în funcţie de vechimea în câmpul muncii a celui asigurat, ci şi în 
funcţie de veniturile medii înregistrate de acesta în cei mai „valoroşi” cinci ani consecutivi din 
ultimii zece. Acest sistem a produs, însă, o serie de inechităţi, printre care se numără şi 
consecinţele pensionării anticipate.  

Legislaţia permisivă practicată în anii ’90 a făcut ca persoanele aflate în jurul vârstei 
de pensionare să se poată pensiona anticipat. Prin această măsură, statul a încercat să „relaxeze” 
cheltuielile pentru şomaj, prin neşomerizarea potenţialilor şomeri ca urmare a restructurării 
economiei naţionale, şi transformarea lor în pensionari, împovărând astfel sistemul de pensii. 

Această măsură a dus la deteriorarea raportului dintre numărul plătitorilor de 
contribuţii de asigurări sociale şi numărul de pensionari (numărul salariaţilor plătitori de 
contribuţii de asigurări sociale s-a redus de la 7997 mii în 1989 la 4470,3 mii în decembrie 
2001), la scăderea ratei de înlocuire a salariilor prin pensii, majoritatea acestora  din urmă 
neasigurând minimul de trai decent pentru pensionari. Cumulat, pe fondul recesiunii 
economice, toate acestea au dus la criza finanţării pensiilor. A apărut necesitatea reformei 
sistemului public de pensii.  
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Astfel, în martie 2000 a fost adoptată noua lege a pensiilor (Legea nr. 19/17 martie 
2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale) ce îşi propune o 
corelare mai bună între nivelul contribuţiei şi cel al beneficiilor, precum şi recolerarea pensiilor 
în plata pentru eliminarea unor distorsiuni apărute în perioada 1989-2000. 

În noua formulă, nivelul contribuţiilor este dependent de condiţiile de muncă. Legea 
stipulează ca o treime din contribuţie să fie suportată de asiguraţi, iar două treimi de angajator, 
plata ambelor contribuţii urmând să o efectueze lunar angajatorul în contul statului. Plata 
salariilor şi a contribuţiilor de asigurări sociale se face simultan sub control bancar.  

Legea defineşte patru categorii de asiguraţi obligatoriu: angajaţii pe baza de contract 
individual de muncă;  persoanele care-şi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt 
numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, şi 
membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti; lucrătorii pe cont propriu, 
agricultorii, persoanele care desfăşoară activităţi în unităţile de cult recunoscute potrivit legii 
sau alte categorii profesionale ce-şi desfăşoară activitatea sub o formă remunerată, alta decât în 
baza unui contract de muncă sau a unei convenţii civile, şi câştigă un venit brut anual minim 
echivalentul a trei salarii medii brute; pentru şomeri (persoanele care beneficiază de 
indemnizaţie de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin), contribuţiile 
sunt suportate integral din Fondul de şomaj. Contribuţiile nu sunt impozabile. 

În sistemul public de pensii pot participa şi alte persoane pe baza unui contract de 
asigurare socială. Din sistemul public de pensii sunt excluşi: militarii, magistraţii, avocaţii, iar 
din 2003 şi personalul diplomatic şi consular. 

Baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguraţilor o 
constituie salariile lunare brute (inclusiv sporurile şi adaosurile), la care se adaugă veniturile 
lunare asigurate, ce nu pot fi mai mici de o pătrime din salariul mediu brut lunar pe economie, 
iar pentru angajator, baza de calcul a CAS  o constituie fondul total de salarii brute lunare 
stabilit, care nu poate depăşi produsul dintre numărul mediu al asiguraţilor din luna pentru care 
se face calculul şi valoarea a trei salarii medii brute lunare pe economie. Nivelul exact al 
contribuţiei este stabilit anual prin Legea bugetului de asigurări sociale. 

Legea aduce modificări şi în ceea ce priveşte vârsta standard  de pensionare şi stagiul 
minim de cotizare realizat în sistemul public.Vârsta limită pentru obţinerea unei pensii integrale 
a fost crescută la 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi, urmând ca această creştere 
să se realizeze progresiv până în anul 2013. Perioadele de contribuţie minimă şi integrală au 
fost mărite cu câte cinci ani (stadiul minim de cotizare de la 10 la 15 ani, iar stadiul complet la 
30 de ani pentru femei şi 35 de ani pentru bărbaţi), urmând ca această creştere să se realizeze 
progresiv, în paralel cu creşterea vârstei de pensionare. 

Unele specificaţii şi criterii de eligibilitate au fost schimbate prin noua lege. De 
exemplu, în cazul concediilor medicale, dacă în vechea legislaţie asiguratul nu suporta niciun 
cost, el fiind plătit pe întreaga perioadă a concediului medical, noua legislaţie stipulează ca 
angajatul asigurat să nu primească indemnizaţie în primele trei zile, urmând ca indemnizaţiile 
să fie acoperite din ziua a 4-a până în ziua a 16-a de către angajator, plata acestora urmând a fi 
preluată după această dată de Fondul de Asigurări Sociale. 

Modul de stabilire a mărimii pensiei lunare constituie axul central al noii legi şi, poate, 
elementul de noutate cel mai grăitor adus sistemului de asigurări sociale de stat. Nivelul 
pensiilor este calculat pe baza unui punctaj mediu anual cumulat de asigurat în decursul întregii 
sale perioade contributive, multiplicat cu un procent din salariul mediu brut  nominal lunar pe 
economie (valoarea actuală a unui punct de pensie în momentul pensionării). 

Numărul mediu anual de puncte se calculează prin însumarea numărului de puncte 
acumulate în decursul istoriei de muncă şi prin împărţirea acestei sume la numărul de luni în 
decursul cărora persoana în cauză a contribuit la fondul de asigurări sociale. Numărul anual de 
puncte se calculează ca medie a punctelor lunare, care se stabilesc prin împărţirea venitului 
lunar mediu brut asigurat la salariul mediu lunar pe economie, stabilit de către Institutul 
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Naţional de Statistică şi Studii Economice. Valoarea maximă a punctajului mediu anual nu 
poate depăşi 5 puncte (din 2003). Valoarea minimă a unui punct de pensie, de cel puţin 45% 
din salariul mediu brut lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv, se aprobă prin 
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Prin acest mecanism, pensia se indexează 
automat odată cu salariul mediu pe economie. Rata de înlocuire (valoarea unui punct de 
pensie) s-a modificat de guvernele anterioare, guvernul Năstase, la presiunea sindicatelor, 
printr-o ordonanţă de urgenţă, stabilind că mărimea respectivă nu poate fi mai mică de 30% 
şi mai mare de 50% din salariul mediu brut. 

În 2005, dacă rata de înlocuire a salariului prin pensie este stabilită la o limită 
inferioară de 45%, pensiile pot varia între un minim de 11,25% şi un maxim de 225% din 
salariul mediu brut pe economie. Pentru anul 2006, valoarea punctului de pensie este de 323,1 
lei,  astfel că valoarea pensiei va fi de maximum 1615,5 RON.  

Adoptarea în anul 2000 a Legii sistemului public de pensii a constituit, fără îndoială, 
un pas înainte în ceea ce priveşte reglementarea acestui sistem: a introdus ordinea, prin luarea 
în considerare a tuturor veniturilor, a racordat pensia la rezultatele obţinute de beneficiar de-a 
lungul întregii perioade active, nu doar la cei cinci ani consecutivi mai buni din ultimii zece, a 
deschis calea către sistemul privat de pensii, stimulează prelungirea activităţii profesionale 
dincolo de vârsta standard de pensionare, prin majorarea punctajului cu 3,6% puncte pentru 
fiecare an de muncă suplimentar şi descurajarea pensionării înainte de vârsta legală de 
pensionare, prin reducerea mărimii pensiei în cazul pensiei anticipate parţiale, a stimulat 
creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă.  

Dar legea are şi unele scăpări: pensionarii primesc venituri redistribuite (datorită 
schemei publice de pensii de tip PAYG- pay as you go), nu propriile lor economii, adică 
contribuţiile salariaţilor sunt folosite pentru plata pensiilor, iar indexarea  punctajul este limitat 
la 5 puncte, chiar dacă contribuabilul depăşeşte acest punctaj, iar efortul presupus de calculele 
punctajului este substanţial. 

Şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 49/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – a introdus noi 
inegalităţi şi inechităţi între pensii ce se manifestă îndeosebi în cazul pensionarilor care au avut 
o vechime în muncă de 40-50 de ani şi care, de regulă, provin din rândul cadrelor de 
specialitate (învăţământ, cercetare etc.).  

La condiţii asemănătoare de venit şi vechime în muncă, în anul 2002,  mărimea 
pensiilor este sensibil diferită, raportul dintre ele fiind de 1:2 în defavoarea persoanelor 
pensionate înainte de 1 aprilie 2001. 

În momentul de faţă urmează a intra în vigoare legea pensiilor administrate privat. 
Astfel se doreşte crearea unei siguranţe asupra veniturilor în perioada retragerii din activitate 
sau după o anumită vârstă. Cuantumul sumelor pe care se poate conta depinde de mărimea 
contribuţiei fiecărui participant, fiind uşor de estimat. Fiecare contribuabil participant va avea 
un cont propriu, va cunoaşte permanent suma pe care o deţine, va putea să aleagă fondul în care 
intră, poate să-l schimbe şi, ceea ce e mai important: nimeni nu va plăti pensiile altora. Vor 
exista două sisteme de pensii administrate privat: pilonul II (sistem obligatoriu) şi pilonul III 
(prin avantajele oferite stimulează economisirea, dar nu e obligatoriu). La vârsta pensionării, 
clientul va putea beneficia de trei pensii: una de la stat – prin contribuţia la pilonul I, a doua de 
la fondul de pensii obligatoriu, dar administrat privat – pilonul II, iar a treia de la fondul de 
pensii privat – pilonul III. Primele două se plătesc către o agenţie a statului, al cărei rol este de a 
repartiza sumele între cele două sisteme, ţinând cont de opţiunea făcută de client pentru pilonul 
II, iar cea de-a treia se plăteşte direct administratorului fondului privat de pensii. 

 În cazul sistemului voluntar, contribuabilul poate opta pentru încasarea integrală a 
sumei la sfârşitul contractului, pentru o pensie pe un număr definit de ani sau pentru o pensie 
viageră. Contribuţia fiecărei persoane la pilonii II şi III este definită, iar în cazul decesului 
contribuabilului, sumele rămase se moştenesc. 
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În ultimii 16 ani numărul de pensionari a crescut continuu, ajungând în 2003 la 
171,43% din numărul acestora din 1990, după ce în 2002 se înregistrase vârful de 173,36% 
(faţă de anul 1990). La sfârşitul anului 2004 se remarcă o scădere a numărului pensionarilor 
astfel că, la această dată, în cifre absolute în categoria pensionari erau încadrate 6.212.000 de 
persoane. 

Această evoluţie a numărului total de pensionari este parţial determinată de măsurile 
economico-sociale care ţin de restructurarea economiei româneşti ce au produs modificări 
esenţiale în structura socio-economică a populaţiei, precum şi de evoluţia demografică din 
ultimii ani, caracterizată printr-o natalitate din ce în ce mai scăzută şi o mortalitate situată pe 
o curbă ascendentă.  

Din 1990, în vederea prevenirii unei explozii a şomajului, atât vârsta de pensionare, cât 
şi perioada de contribuţie integrală au scăzut. Numărul salariaţilor a scăzut la aproape jumătate 
faţă de 1990 (în 1999 numărul de salariaţi reprezenta doar 58,6% din numărul acestora în 1990, 
iar în 2003 56,29% faţă de aceeaşi perioadă, punctul minim fiind înregistrat în 2002). Şi 
numărul populaţiei ocupate în activităţi economice s-a redus, dar această scădere a fost puţin 
mai ponderată decât în cazul salariaţilor (la sfârşitul anului 2003 faţă de aceeaşi perioadă a 
anului 1990 numărul persoanelor ocupate a ajuns la 76,62%).  

Rata de dependenţă a crescut continuu în ultimii 16 ani, indiferent de modul de calcul. 
Raportul dintre numărul total de pensionari şi numărul mediu anual de salariaţi s-a modificat de 
la 0,45:1  în 1990 la maximul de 1,4:1 în 2002. Începând cu 1997, numărul pensionarilor 
depăşeşte numărul salariaţilor, deci rata de dependenţă depăşeşte în mod regulat valoarea unu.  

Creşterea ratei de dependenţă se reflectă şi în execuţia Fondului de Asigurări Sociale, 
mai ales că aproximativ 95% din acesta se constituie pe baza contribuţiilor salariaţilor.  Din 
anul 1995, Fondul de Asigurări Sociale înregistrează un deficit anual de aproximativ 3% din 
totalul veniturilor sale anuale.   

Ponderea cheltuielilor pentru plata pensiilor de asigurări sociale din totalul cheltuielilor 
de asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii din Bugetul Asigurărilor Sociale de 
Stat pe anul 2005 a ajuns la 92,7%, iar din totalul cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale 
de Stat a ajuns la  89,9%, în condiţiile în care în 1990 ponderea cheltuielilor pentru plata 
pensiilor din totalul cheltuielilor realizate din Fondul Asigurărilor Sociale era de 77,1%.  

Nivelul beneficiilor de asigurări sociale, cât şi pensiile pentru agricultori au scăzut în 
termeni reali în ultimii ani. În 1997 s-a înregistrat cea mai dramatică situaţie, nivelul pensiei 
medii de agricultor era de 26,6% din pensia medie de asigurări sociale. În 1997  pensia medie 
de asigurări sociale, exceptând agricultorii, reprezenta 37,8% din valoarea înregistrată în 1990, 
respectiv pensia medie pentru agricultori reprezenta 33% faţă de valoarea înregistrată în acelaşi 
an de referinţă. Pensia medie reală a pensionarilor de asigurări sociale de stat se situează în 
toată perioada 1990-2005 sub valoarea înregistrată în 1990. Cea mai mică valoare de 43,9% s-a 
înregistrat în 2000, în anii următori ponderea crescând, astfel că în 2003 valoarea înregistrată a 
fost de 51,4% faţă de anul 1990 considerat referinţă. Aceasta se poate explica şi prin faptul că, 
începând cu anul 2000, a intrat în vigoare noul sistem de pensii, dar şi prin evoluţia 
descendentă a creşterii indicelui preţurilor de consum, precum şi a creşterii economice 
înregistrate de România.  

Cheltuielile realizate din Fondul de Asigurări Sociale continuă să crească în termeni 
reali, începând cu 1994, depăşind gradual în următorii ani nivelul înregistrat în 1991. Acest fapt 
reflectă încă o dată presiunea ridicată exercitată de creşterea numărului de pensionari şi de 
scăderea numărului de salariaţi asupra bugetului de asigurări sociale din ultimii 6-7 ani.  

În acest context se impune găsirea surselor pentru sumele necesare a fi plătite drept 
pensii şi ajutoare sociale, precum şi posibilităţi de sporire a acestora în conformitate cu 
legislaţia în vigoare cu intenţia de a acoperi cât nai bine efectele inflaţiei.  

Valoarea unui punct de pensie începând cu luna septembrie 2003 a fost actualizat prin 
indexare cu 2,65%. Prin aplicarea măsurilor de protecţie socială, pensia medie a pensionarilor 
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proveniţi din sistemul pensiilor de stat a crescut la 1.953.676 lei iar pensia pentru limită de 
vârstă cu vechime completă la 2.652.511 lei. 

În 2004 pensiile s-au majorat succesiv şi a fost aprobată legea privind corelarea şi 
creşterea pensiilor. Cifrele evidenţiază o creştere semnificativă a sumelor plătite pensionarilor, 
dar nu sunt pe deplin grăitoare întrucât creşterile s-au efectuat pornindu-se de la sume de bază 
extrem de mici. Astfel, în anul 2004 pensia medie pentru o persoană din sistemul asigurărilor 
sociale de stat a fost de 2.514.630 ROL/lună în timp ce un pensionar agricultor a primit în 
medie 792.666 ROL/lună. Raportul dintre pensia medie de asigurări sociale de stat pentru 
munca depusă şi limită de vârstă cu vechime integrală în muncă şi salariul mediu net în anul 
2004 a fost de 37,5%, în timp ce raportul între pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări 
sociale agricultori şi salariul mediu net a fost mult mai scăzut. Acoperirea nevoilor acestor 
categorii este încă departe de un raport normal de supravieţuire. 

 Pornind de la această stare de fapt, de la un raport supraunitar de dependenţă 
pensionari-salariaţi, precum şi de la aprecierile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică conform cărora în Europa proporţia persoanelor în vârstă inactive pe cap de 
persoană angajată se va dubla până în 2050, iar în următorii 30 de ani creşterea economică pe 
cap de locuitor în aceeaşi zonă geografică va scădea de la un nivel mediu de 30% înregistrat în 
perioada 1970-2000 la un nivel de aproximativ 1,7 procente, precum şi creşterii speranţei de 
viaţă, pentru a se evita posibilul faliment al sistemului de pensii o soluţie ar consta în 
prelungirea vieţii active. 

 Măsurile legislative adoptate ar trebui să vizeze eliminarea tentaţiei de trimitere în 
şomaj sau invaliditate a persoanelor în vârstă. Totodată, trebuie să se creeze condiţiile pentru 
introducerea fondurilor de pensii cu capitalizare şi administrate privat, ca mijloc de completare 
a pensiilor publice.  

În România anului 2006, procentul celor ce deţineau un produs de investiţii pentru 
pensii private a fost mai mic decât media balcanică (7% din populaţia activă ) comparativ cu 
20% – media pe regiune.  

Fondurile de pensii cu capitalizare şi administrate privat ar trebui să atragă cât mai 
mulţi contribuabili, oferind o paletă mai largă de posibilităţi de investire a sumelor atrase. 
Portofoliul investiţional ar trebui să cuprindă pe lângă plasamentele pe pieţele monetară, 
financiară, valutară şi plasamente pe alte pieţe – de exemplu cele de pe piaţa imobiliară nu doar 
internă, ci şi externă. 

Aceste fonduri trebuie să se subordoneze legităţilor normale ale economiei de piaţă. 
Cei care opteză pentru aceste fonduri trebuie să fie convinşi că sumele investite vor avea o 
creştere sigură cel puţin egală cu cea a opţiunii pentru un plasament propriu pe termen mediu şi 
lung, de exemplu într-o activitate imobiliară sau în titluri de stat. 

Însă fondurile de pensii cu capitalizare şi administrate privat mai au de trecut un 
obstacol: neîncrederea populaţiei în ce le priveşte prin prisma istoriei recente: CARITAS, FNI 
etc.  

Această piedică ar putea fi depăşită şi printr-o transparenţă mai clară a activitaţilor 
fondurilor de pensii.   
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Rezumat. Turismul poate fi un important factor de integrare a ţărilor în comerţul 

mondial şi în circuitul internaţional de valori prin caracterul puternic antrenant al 
consumului pe care îl generează, iar aplicabilitatea efectului de antrenare asupra activităţii 
turistice se referă la corelaţia care există între această activitate şi structura cererii şi 
consumului (ca părţi ale pieţei turistice).  
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Studiul comerţului exterior (şi, implicit, al turismului, ca element al acestuia) ca 

factor al creşterii economice şi propagarea fenomenelor de expansiune sau recesiune de la o 
ţară la alta face apel la „optica cererii “ şi la conceptele keynesiste. Acestea au un rol 
deosebit în analiza unor aspecte legate de diviziunea internaţională a muncii şi schimburilor 
internaţionale, precum şi în corelaţia existentă între comerţul exterior şi creşterea 
economică.  

J.M. Keynes, în lucrarea sa intitulată „Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a 
dobânzii şi a banilor”, apărută în anul 1936, a deschis noi orizonturi în analiza studierii 
fenomenelor din punct de vedere macroeconomic şi internaţional.  

Din gama conceptelor şi instrumentelor elaborate de J.M. Keynes, cele mai utile 
macroeconomiei internaţionale s-au dovedit a fi cele reunite în mecanismul 
multiplicatorului, care permite descrierea şi evaluarea internsităţii efectelor de antrenare sau 
de dezantrenare propagate prin intermediul canalelor comerţului exterior.  

Fenomenul multiplicării veniturilor poartă denumirea de multiplicator, iar J.M. 
Keynes are meritul de a fi dezvăluit semnificaţia acestui mecanism pentru descrierea 
procesului de creştere, integrându-l în analiza economică a celui mai interesant aspect al 
efectului de antrenare, propagat pe canalul fluxurilor monetare.  

Multiplicatorul investiţiilor descris şi utilizat de Keynes a devenit punctul de 
plecare pentru investigarea unor aspecte ale efectului de antrenare din diverse domenii de 
activitate, mai ales în analiza incidenţei fluctuaţiilor de export asupra creşterii economice, 
precum şi a propagării fluctuaţiilor în economia mondială. Mai târziu alţi economişti de 
marcă au extins teoria keynesistă a multiplicatorului la condiţiile unei economii participante 
la schimburile internaţionale, elaborând un „multiplicator al comerţului exterior”.  

Acest multiplicator al comerţului exterior are o semnificaţie deosebită şi în analiza 
propagării fluctuaţiilor de pe plan internaţional. Astfel, fenomenele de creştere sau de 
recesiune se propagă de la o ţară la alta prin canalul schimburilor comerciale externe. 
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Amorsarea creşterii venitului naţional într-o ţară, pe baza unor programe susţinute de 
investiţii interne, se poate repercuta favorabil asupra ţărilor partenere printr-o cerere ridicată 
de import, antrenându-le pe calea creşterii economice. Procesul de ascensiune poate 
continua şi se poate extinde la economia mondială sau, din contră, depresiunea ar putea 
cuprinde toate ţările participante la schimburile internaţionale. 

Abordarea relaţiilor comerciale externe prin prisma multiplicatorului keynesist 
poate explica majoritatea proceselor şi fenomenelor din economia mondială, însă o 
semnificativă contribuţie în analiza în termeni reali a efectelor de antrenare a adus-o 
economistul francez Fr. Perroux, prin aşa-numitul „multiplicator al sectorului dominant”. 

Aplicabilitatea efectului de antrenare asupra activităţii turistice se referă la corelaţia 
care există între această activitate şi structura cererii şi consumului (ca părţi ale pieţei 
turistice).  

Turismul poate fi un important factor de integrare a ţărilor în comerţul mondial şi în 
circuitul internaţional de valori prin caracterul puternic antrenant al consumului pe care îl 
generează. Oferta de turism este formată şi din bunuri şi servicii specific turistice, dar cea 
mai mare parte a acesteia se constituie din produse care servesc concomitent şi altor 
consumuri: transport şi comunicaţii, restaurant, alimente, îmbrăcăminte, loisir general, 
servicii financiare şi de asigurări, de sănătate etc. Toate aceste consumuri generează venituri 
directe prin cheltuielile efectuate în hoteluri, restaurante, venituri indirecte generate de 
tranzacţiile succesive între firme prin consumul turistic şi venituri induse, prin creşterea 
consumului celor care câştigă din turism. Încasările directe se află astfel la originea unui lanţ 
de tranzacţii care exercită un rol stimulativ, antrenant, pentru o serie extrem de diversă de 
producţii. 

Aceste fluxuri antrenante reprezintă principiul multiplicator, particularizat pentru 
turism de François Vellas prin patru tipuri de multiplicări: 

- multiplicarea vânzărilor, reprezentând surplusul cifrei de afaceri în tranzacţiile 
directe, indirecte şi induse, provocat de o cheltuială turistică suplimentară; 

- multiplicarea producţiei, reprezentând creşterea producţiei, inclusiv sporul 
înregistrat la nivelul capitalului; hoteluri, restaurante, parcuri etc.; 

- multiplicarea încasărilor, constând în veniturile generate de sporul cheltuielilor 
turistice; 

- multiplicarea locurilor de muncă,  reprezentând  sporul  cererii  de muncă 
datorat activităţilor turistice. 

Procesul de multiplicare depinde de categoriile de cheltuială turistică şi de 
particularităţile economiei locale, în special, prin prisma structurii economice şi a 
comportamentului agenţilor economici. 

Structura economiei de implantare este factorul determinant al nivelului 
multiplicării prin gama activităţilor interne care satisfac consumul turistic şi prin capacitatea 
de adaptare a ofertei. Multiplicarea unui spor iniţial de venit va fi determinată în economia 
receptoare de structura ofertei interne prin posibilităţile acesteia de a răspunde cererii şi prin 
elasticitatea producţiei în fiecare din ramurile antrenate. În ţările în curs de dezvoltare, oferta 
este cel mai adesea inadaptată la cerinţele turiştilor străini şi este relativ rigidă, insuficienţa 
resurselor, caracterul static al funcţiei de producţie pe termen scurt şi mediu, limitele în 
dotarea tehnică riscă să genereze, prin creşterea cererii, inflaţie şi dependenţă faţă de 
importuri. Cu cât capacitatea de adaptare a producţiei naţionale este mai mică, cu atât efectul 
multiplicării se reduce prin pierderile datorate importurilor şi inflaţiei. Completarea ofertei 
în turism cu importuri apasă asupra balanţei comerciale, creşte dependenţa faţă de fluxurile 
externe şi limitează efectul antrenant asupra producţiei interne şi a gradului de ocupare. 

Un instrument de analiză frecvent utilizat este multiplicatorul comerţului exterior. 
Concluzia ce rezultă (în plan teoretic) este că efectele induse în economie de dezvoltarea 
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turismului internaţional vor fi cu atât mai importante cu cât partea alocată consumului de 
bunuri şi servicii din producţia locală este mai mare. Pe plan intern există resurse disponibile 
a fi atrase sau structura ofertei este diversificată şi uşor adaptabilă structural preferinţelor şi 
fluctuaţiilor cererii; partea folosită pentru importurile de completare este mai mică; fluxul 
turistic de export este mai mare şi constant în timp. 

Analiza prin prisma efectului de antrenare conduce la alte câteva concluzii necesare 
dimensionării procesului de multiplicare. Acesta va fi cu atât mai amplu cu cât investiţia 
antrenantă este mai mare, producţiile interne antrenate sunt mai diverse, iar productivităţile 
acestora ridicate. Fiecare dintre aceste producţii presupune însă consum de factori şi ieşiri de 
produse, finite. Dacă resursele interne nu pot răspunde cererii, fie cantitativ, fie structural şi 
calitativ, are loc o creştere a importurilor, deci nu este suficient să calculăm producţiile 
realizate prin procesul de antrenare. În fiecare etapă a multiplicării se vor lua în considerare 
necesarul de import şi coeficienţii de export. Rezultatul ponderării va da aportul net de venit 
obţinut pe baza investiţiei directe. 

De asemenea, se impune completarea analizei cu evaluarea înclinaţiei marginale 
spre consum ca factor esenţial în propagarea multiplicării sporului de venit. Dacă cea mai 
mare parte a venitului iniţial se transformă în cerere de bunuri de consum şi de investiţii, 
rezultă un efect stimulator asupra producţiei; în funcţie de elasticitatea ofertei, fenomenul de 
propagare în economie a reacţiei de multiplicare este mai mult sau mai puţin amplu, mai 
mult sau mai puţin rapid. Înclinaţia marginală spre consum influenţează, de asemenea, şi 
viteza tranzacţiilor induse. Cu cât tendinţa de a consuma este mai mare, cu atât veniturile se 
transformă mai rapid în cheltuieli şi din nou în venituri. Viteza de circulaţie creşte, cresc 
masa monetară şi volumul posibil al tranzacţiilor. Dependentă de factori precum nivelul 
veniturilor, preferinţe, gusturi, raportul între venitul prezent şi cel previzionat etc., înclinaţia 
marginală spre consum este, însă, dificil de cunoscut şi poate varia chiar pe o perioadă scurtă 
de timp. S-a constatat că este variabilă mai ales pentru segmentele de venituri mari şi medii 
care dau şi majoritatea fluxurilor turistice, fapt pentru care calculul său analitic pentru 
fiecare perioadă de venit este o condiţie esenţială a relevanţei multiplicatorului turistic. 

În concluzie, utilizarea   mecanismului   multiplicatorului   în   economia turismului 
internaţional pentru evaluarea impactului turismului asupra creşterii în economia receptoare 
este extrem de dificilă datorită imposibilităţii practice de a dispune de datele statistice 
necesare analizei, iar, pe de altă parte, de limitele induse multiplicatorului: ofertă elastică în 
toate sectoarele de producţie şi înclinaţie marginală spre consum constantă.  

Principalele domenii de activitate antrenate prin dezvoltarea turismului sunt 
construcţiile, industria artizanală, transporturile şi agricultura. 

- Dezvoltarea funcţiei turistice a unei economii (naţionale, regionale sau locale) 
antrenează cel mai puternic – şi se pare cel mai brutal, provocând un puternic dezechilibru – 
sectorul construcţiilor. În medie, se apreciază că unui pat de hotel îi corespund 2,7 locuri de 
muncă/an. Cea mai importantă problemă decurge însă din faptul că după o perioadă iniţială 
extrem de dinamică, necesară realizării infrastructurii de transport, a construcţiilor pentru 
cazare, agrement, administraţie etc., urmează o etapă de încetinire a activităţii, generând 
grave dezechilibre pe piaţa muncii. Ca efecte conjuncturale, pot fi menţionate şi tensiunile 
inflaţioniste, creşterea artificială a salariilor, deplasări ale forţei de muncă dintr-un sector în 
altul şi dintr-o regiune în alta, cu toate problemele sociale pe care le ridică această imigraţie. 

- Sectorul artizanal şi comercial cunoaşte, după cel al construcţiilor, efecte de 
antrenare aproape spectaculoase. În zonele cu puternic potenţial antropic sau natural 
activitatea turistică este corelată cu „elemente de însoţire”, adaptate tendinţelor în evoluţia 
preferinţelor consumului turistic. Astfel, valorile locale devin o sursă importantă de creştere 
a veniturilor. 
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- Transportul reprezintă un alt sector puternic antrenat prin consumul turistic. În 
totalul cheltuielilor pentru vacanţă, transportul poate atinge 40% din preţul voiajului forfetar, 
la care se adaugă cheltuielile pentru deplasările efectuate la destinaţie de aproximativ 10% 
din cheltuielile totale locale.  

-  Dezvoltarea turismului produce inevitabil efecte de antrenare şi asupra 
agriculturii. Turismul poate avea şi un rol stimulator asupra revitalizării agriculturii 
familiale şi stabilizarea vieţii rurale într-o serie de regiuni aflate în declin demografic şi 
economic, asupra restructurării producţiei agricole şi adoptarea de sisteme moderne de 
producţie, aduce venituri suplimentare posesorilor de pământ prin vânzarea sau închirierea 
acestora pentru utilizări turistice şi oferă o soluţie cerinţelor de ocupare în timpi parţiali a 
forţei de muncă din mediul rural.  

În concluzie, activitatea turistică este o soluţie de dinamizare a economiei, cu 
importante efecte de antrenare asupra diverselor ramuri de activitate, mai ales pentru ţările 
dezvoltate din punct de vedere economic. Dezvoltarea activităţii turistice a determinat nu 
numai numeroase efecte pe plan economic, ca urmare a antrenării unui important volum de 
investiţii pentru crearea bazei materiale specifice şi a dezvoltării unui important sector de 
servicii complementare, ci şi în plan psihosocial datorită soluţiilor pe care aceasta le oferă 
pentru petrecerea superioară a timpului liber, dezvoltarea personalităţii şi creativităţii 
potenţialilor turişti etc.  
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Rezumat. Convergenţa reală, aparent, îmbracă forma normativă, dar este mult mai 
complexă în conceptualizare şi măsurare, în comparaţie cu convergenţa nominală, chiar 
dacă aceasta din urmă prezintă criterii mai clare de definire. Studiul propune o 
fundamentare de completitudine şi de consistenţă a convergenţei reale şi evidenţiază faptul 
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1. Introducere nontehnică 

 
1.1. Obiectivele studiului 
Studiul îşi propune să realizeze o imagine a problematicii economice legate de 

integrarea României în UE, să stabilească un set minimal de factori cauzali ai stadiului 
actual de dezvoltare a ţării noastre şi să evidenţieze posibile căi de reducere a decalajelor ce 
ne despart de ţările dezvoltate din UE.  

 
1.2. Metodologia utilizată 
Metodologia de elaborare a studiului constă în: 
a)  analiza critică a tranziţiei şi evaluarea stării actuale a economiei româneşti; 
b)  analiza logică a sistemului de indicatori ai convergenţei reale; 
c)  analiza comparativă a indicatorilor de convergenţă reală şi nominală.  
1.3. Contribuţia adusă de autor în domeniul studiului 
Studiul propune o fundamentare de completitudine şi de consistenţă a convergenţei 

reale şi evidenţiază faptul că aceasta constituie de fapt esenţa integrării României în UE 
 
2. Convergenţa României cu Uniunea Europeană –  

cadrul conceptual, starea de fapt 
 
2.1. Conceptul de convergenţă  
 Convergenţa este definită ca un proces etapizat care angajează una sau mai multe 

entităţi ce aspiră la realizarea unor referinţe existente sau fixate de ele, pornind de la realităţi 
proprii spre o realitate de referinţă convenită şi/sau asumată. Realizarea acestui proces 
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implică participarea entităţilor, asumarea referinţelor de convergenţă unice sau unitare, 
respectarea condiţiilor de parcurs stabilite sau asumate, dar şi libertatea constând în mijloace 
şi politici de atingere a referinţelor. Termenul „convergenţă” are multiple conotaţii, el având 
importanţă atât pentru cadrul instituţional, pentru economia nominală, cât şi pentru cea reală. 
Ca specii ale convergenţei putem delimita convergenţa formală, reală, nominală etc. 

 
2.2. Convergenţa formală  
 De la bun început trebuie să recunoaştem, cu regret, că stadiul de dezvoltare a 

României după 16 ani de tranziţie nu concordă nici cu potenţialul de dezvoltare a ţării şi nici cu 
aşteptările populaţiei, că economia României are multe caracteristici specifice ţărilor 
subdezvoltate, este slab competitivă şi cu un potenţial redus de convergenţă. Transformarea 
structurală începută odată cu evenimentele din decembrie 1989, cunoscută sub numele de 
„tranziţie”, a avut o slăbiciune de fond: s-a desfăşurat în absenţa unui proiect românesc de 
schimbare instituţională şi de reformare economică şi socială. Integrarea europeană şi euro-
atlantică a ţinut locul unui astfel de proiect, de unde şi lipsa ei de organicitate. În numele 
integrării s-au făcut şi lucruri bune, dar în acelaşi timp s-a desfăşurat un adevărat jaf al 
economiei naţionale, prin privatizări dubioase, prin risipirea sistematică a banului public, prin 
tot felul de „reparaţii morale”, în numele decomunizării ţării, reparaţii care ne-au costat şi ne 
vor costa şi ele câteva zeci de miliarde de euro. 

 Cauza principală a eşecului tranziţiei României de la economia planificată 
centralizat la economia de piaţă concurenţială constă în suprapunerea erorilor de guvernare 
peste o economie primitiv structurată, din perspectiva economiei de piaţă funcţionale şi 
concurenţiale şi lipsa unei strategii coerente, a unui model vizionar de dezvoltare. 

Acum, în momentul când România a devenit membru al Uniunii Europene, 
constatăm că pentru majoritatea populaţiei democraţia a fost un ideal înşelător, că interesul 
propriu a fost mai puternic decât încercarea de a găsi un interes comun, că stimularea 
intelectuală şi spirituală nu este decât o lozincă, că sistemul politic este bazat pe corupţie şi 
nu satisface aspiraţiile cetăţenilor. Este evident că numai concentrarea pe respectarea 
standardelor UE şi a indicaţiilor FMI sau a altor organisme internaţionale (OMC, BM etc.) 
nu au fost suficiente pentru modernizarea economiei româneşti. Modelul european nu se 
suprapune în totalitate peste tendinţele impuse de globalizare, sunt analişti (Dinu, 2000) care 
chiar afirmă că modelul european este o aproximare a globalizării. Înţelegerea filozofiei 
modelului economic european, faptul că acesta nu absolutizează virtuţile pieţei, ci ţine mai 
degrabă de logica economiei de piaţă coordonate, este nu numai un model economic, ci şi 
social, care presupune, pe lângă creştere economică, coeziune socială şi convergenţă, este 
esenţială. Aceasta pentru că pe lângă faptul că ne dă direcţia convergenţei ne oferă şi 
sprijinul necesar înfăptuirii acestui proces. Dacă nu vom şti să folosim sustenabil această 
oportunitate, România va fi condamnată la subdezvoltare.  

O altă cauză a eşecului transformării României este întârzierea cu care se face 
aceasta şi care ne-a pus în faţa unor realităţi istorice pe care nu le putem decât accepta. 
Astfel ceea ce noi am numit „negociere a aderării” a fost orice, numai negociere, în sensul 
clasic al cuvântului, nu! Şi nici nu avea cum să fie, pentru că noi nu am fost parte a 
procesului care a dus la structurarea instituţiilor şi mecanismelor politice, economice şi 
sociale care fac funcţională Uniunea. Tot ceea ce am putut negocia a fost timpul necesar 
implementării acquisului comunitar, nu conţinutul lui, obţinând perioade mai lungi sau mai 
scurte de timp după aderare pentru a îndeplini o serie de condiţii specifice.  

Realizarea convergenţei formale a României cu Uniunea Europeana a fost 
confirmată de două evenimente: încheierea negocierilor de aderare, în noiembrie-decembrie 
2004, şi semnarea Tratatului de aderare, în aprilie 2005.  

Prima etapă a convergenţei structurale, aşa-numita etapă a tranziţiei, s-a încheiat la 
1 ianuarie 2007. Este momentul în care s-a trecut de la convergenţa formală cu spaţiul 
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european, reprezentat de „cei 25”, la convergenţa reală. Am intrat în Uniunea Europeană cu 
una dintre cele mai polarizate societăţi, dominată de sărăcie şi de excludere, de uriaşe 
discrepanţe de dezvoltare între regiuni, între sat şi oraş, în care egalitatea şanselor este o 
glumă sinistră, cu un stat slab, care nu poate oferi cetăţenilor nici măcar acel minim de 
bunuri şi servicii publice necesare menţinerii coeziunii naţionale şi sociale, un stat măcinat 
de corupţie, ineficienţă, cu un „capitalism primitiv” care epuizează resursele şi a creat un 
sistem de rente nemeritate, prin privatizarea profitului şi naţionalizarea pierderilor în 
sistemul public al economiei. România este ţara în care funcţia publică este folosită mai ales 
pentru satisfacerea clientelei politice a puterii, indiferent de natura sa ideologică, şi nu 
pentru realizarea binelui public. 

Am intrat în Uniunea Europeană ca naţiunea cea mai alergică la orice efort care 
presupune cooperare şi solidaritate. Modul în care a decurs tranziţia, dar şi un anumit tip de 
raportare a cetăţeanului la societate şi la stat au dat naştere unor strategii de supravieţuire 
care nu trec dincolo de individ şi de interesele sale de moment. Nici acum, într-o Romanie 
europeană şi euro-atlantică, românii nu pot să-şi proiecteze imaginea în viitor, să-şi facă 
proiecte din perspectiva timpului lung. Or, convergenţa reală cere imperios renunţarea la 
strategiile de supravieţuire şi trecerea la strategii de dezvoltare durabilă, ca etapă a reducerii 
decalajelor ce ne despart de ţările dezvoltate ale lumii şi crearea premiselor unei dezvoltării 
durabile, este un proces complex şi de lungă durată, care implică convergenţa cu ţările din 
Uniunea Europeană pe baza criteriilor stabilite şi/sau asumate, dar şi a unui program coerent 
de integrare.  

Marea sfidare a integrării României în Uniunea Europeană acum devine cu adevărat 
evidentă, pe fondul unei instabilităţi politice marcate şi în absenţa unui mare proiect naţional 
de modernizare, de transformare structurală postaderare. 

 
3. Convergenţa reală a României cu Uniunea Europeană 
 
3.1. Necesitatea construirii unui model  
Dacă în procesul convergenţei formale faptul că am avut un proiect exterior care a 

structurat transformarea economiei şi societăţii româneşti nu a constituit un impediment prea 
mare, deşi a fost extrem de costisitor, mai ales prin costurile sociale pe care le-a generat, 
lipsa acestui proiect naţional, în faza convergenţei reale, va constitui un handicap major în 
dezvoltarea României. Este vorba de corecta ierarhizare a priorităţilor de dezvoltare 
economică şi socială, de definirea reperelor modernizării ca ţinte ale convergenţei reale, în 
vederea elaborării de proiecte capabile să treacă de birocraţia comunitară şi să fie finanţate 
din diverse fonduri europene. Dincolo de orice considerente de natură ideologică, aceasta 
trebuie să ne asigure atingerea câtorva obiective esenţiale: afirmarea şi consolidarea unei 
democraţii funcţionale, restructurarea clasei politice şi moralizarea ei, reducerea decalajelor 
de dezvoltare, reducerea drastică a sărăciei şi a polarizării, nu doar a celei a veniturilor, dar 
şi a celei care derivă din accesul la cunoaştere, într-o conjunctură în care bogăţia naţiunilor 
şi a indivizilor este tot mai mult legată de cunoaştere şi de producţia de „bunuri simbolice”, 
inversarea sensului de mişcare a ascensorului social, prin dezvoltarea unei clase de mijloc 
extinse, crearea unui nou set de valori morale, etice şi politice, în acord cu noul nostru statut.  

Aici intervine în discuţie nevoia definirii unui model social românesc, în acord cu 
modelul social european. Sau, altfel spus, ce fel de societate dorim să construim în România 
europeană? Acest model social este arma Europei în competiţia la nivel global. Modelul 
social românesc actual, rezultat de pe urma destructurării statului bunăstării, în varianta sa 
estică, este un exemplu de ceea ce înseamnă liberalismul netemperat de intervenţia puterii 
publice. El este, în acest moment, o frână pentru dezvoltarea economică durabilă. Nu trebuie 
să ne lăsăm amăgiţi de statistici şi de creşterea economică din ultimii ani. Şocul aderării va 
scoate la lumină partea sa nesănătoasă şi nesustenabilă, costurile sale sociale. Cei mai mulţi 
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români care pleacă în ţările Europei o fac mai ales pentru că modelul social românesc este 
profund inechitabil şi de nesuportat. De aceea, convergenţa reală va trebui să înceapă, în 
opinia noastră, cu redefinirea modelului social actual. Dacă nu vom face acest lucru, 
hemoragia de mână de lucru calificată şi fuga creierelor vor continua, creând premisele 
ratării dezvoltării şi integrării în Uniunea Europeană.  

 
3.2. Convergenţa reală – esenţa integrării României în UE 
Anul 2007 reprezintă un an al provocărilor radicale pentru economia românească, 

fiind primul an în UE, cu o creştere economică şi o stabilitate macroeconomică a căror 
consolidare este incertă. Dezechilibrarea contului curent de capital, capacitatea redusă de 
absorbţie a fondurilor de la Uniunea Europeană, liberalizarea haotică a pieţelor în domeniul 
utilităţilor publice, predictibilitatea redusă în domeniul fiscal, mix-ul puternic conflictual 
dintre politicile monetare şi fiscale şi blocarea investiţiilor în infrastructura rutieră şi, nu în 
ultimul rând, instabilitatea politică reprezintă ameninţări ce pun în pericol economia 
românească. De altfel atât FMI, cât şi Comisia Europeană „reclamă” incapacitatea României 
de a fundamenta un mix coerent de politici economice. 

Convergenţa reală, aparent, îmbracă forma normativă, dar este mult mai complexă 
în conceptualizare şi măsurare, în comparaţie cu convergenţa nominală, chiar dacă aceasta 
din urmă prezintă criterii mai clare de definire. În ceea ce priveşte convergenţa reală, 
capacitatea unei ţări de a avea un proces de convergenţă reală este influenţată de anumiţi 
factori: ocuparea forţei de muncă (aici este imperativă restructurarea activităţii economice), 
acumularea de capital (prin investiţii străine directe, fonduri structurale sau prin sectorul 
financiar), creşterea productivităţii totale a factorilor (creştere datorată progresului tehnic şi 
tehnologic, mediului instituţional şi economic, nivelului de educaţie şi formare a forţei de 
muncă). 

 În lipsa unor criterii clar stipulate în tratate, putem considera că cele mai 
importante criterii de convergenţă reală privesc: gradul de deschidere a economiei (exprimat 
prin ponderea pe care suma exporturilor şi importurilor unei ţări o are în PIB); ponderea 
comerţului bilateral cu ţările membre UE în totalul comerţului exterior; structura economiei 
(exprimată prin ponderea pe care marile sectoare o au în PIB: agricultura, industria, 
serviciile) şi, criteriul cel mai sintetic, nivelul PIB/locuitor (exprimat fie la cursul nominal, 
fie prin paritatea puterii de cumpărare standard). Tratarea convergenţei reale presupune însă 
o coerenţă a mixului de politici care să-i confere caracteristicile unui proces etapizat de la o 
dispersie de puncte de plecare spre o concentrare de puncte de referinţă semnificând 
apropierea de un proces de convergenţă cu un model de dezvoltare care nu este impus, 
deoarece acesta, la rândul lui, tinde spre o nouă complexitate. În acest context convergenţa 
reală ne apare ca o fata morgana, ca un vis mult prea departe de realitate, dar cine nu ţinteşte 
la cer nu ajunge nici la stele. În acest proces contează în primul rând acţiunea socială, ţinta şi 
trendul. Acestea trebuie să stea în atenţia strategilor modernizării României. Ei trebuie să 
înţeleagă că ceea ce se doreşte este operaţionalitatea convergenţei reale, o sincronizare 
nuanţată care incumbă, pe lângă împărtăşirea valorilor spaţiului central european integrat, şi 
rezultate cuantificabile consistente, care să dovedească posibilitatea activării canalelor de 
transmisie a politicilor convergente comunitare dedicate unor obiective comune. Aceasta 
presupune atât existenţa unei economii funcţionale şi competitive cu un sector urban 
dominat de paradigma industrială actuală şi un sector rural la nivelul de productivitate al 
mediei UE, cât şi structuri instituţionale adecvate, care să dea garanţia unei evoluţii 
dinamice în vederea îngustării decalajelor din domeniul economiei reale şi asigurării 
sustenabilităţii atât a criteriilor nominale, cât şi a folosirii monedei unice. De aici rezidă 
necesitatea convergenţei reale, dar şi necesitatea compatibilizării convergenţei nominale cu 
convergenţa reală acestea acestea potenţându-se reciproc spre o sustenabilitate pe termen 
mediu şi lung,  
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Iată numai câteva elemente care fac evident faptul că, deşi neformalizată ca 
obligaţie, convergenţa reală este esenţa intrgrării României în Uniunea Europeană, cu un rol 
fundamental în compatibilizarea economiei româneşti cu economia europeană. Obiectivul 
fundamental al politicii economice a guvernului este acela de a promova o creştere 
economică sustenabilă, în condiţii de competitivitate, ce va asigura la rândul său 
convergenţa nominală şi reală cu Uniunea Europeană. Îmbunătăţirile în ceea ce priveşte 
convergenţa reală trebuie făcute de o manieră care să nu afecteze criteriile de convergenţă 
nominală, adică menţinând echilibrele macroeconomice. 

 
3.3. Abordări ale convergenţei reale 
În literatura de specialitate există cel puţin două moduri de abordare a problemei 

convergenţei cu ţările din Uniunea Europeană.  
O prima abordare este aceea de a anticipa posibila creştere a ţărilor aflate în 

procesul de integrare pe baza modelelor observate pe termen lung în alte ţări. Metodologic, 
aceste studii se bazează pe asocierea pe termen lung, care se poate testa între creşterea 
economică şi un număr de factori, estimarea făcându-se pentru un număr mare de ţări. Pe 
baza acestor tipuri de studii s-a încercat calcularea unui orizont de timp necesar ţărilor în 
tranziţie pentru a ajunge din urmă ţările membre ale Uniunii Europene. Deşi durata de timp 
calculată diferă de la un studiu la altul pentru fiecare ţară în parte, concluzia comună este că 
procesul realizării unei convergenţe reale este unul dificil şi de lungă durată, fiind măsurat în 
decenii chiar şi pentru cele mai avansate dintre ţările candidate. Astfel, potrivit unui studiu 
al Centrului Român de Politici Economice (CEROPE), România ar putea egala media 
europeană a produsului intern brut (PIB) pe locuitor în 20-30 de ani, în cazul în care 
înregistrează o creştere economică medie anuală de 6-7%, iar creşterea economică a Uniunii 
Europene nu depăşeşte 2-3%. Reducerea decalajelor României faţă de UE, dar şi a 
discrepanţelor regionale, depinde, în primul rând, de accelerarea avansului economic, 
însoţită de o echilibrare a factorilor de creştere, inclusiv în profil teritorial. Aceasta se poate 
face în primul rând prin majorarea contribuţiei formării brute de capital, susţinută de 
economisirea internă şi transferurile UE. Anul trecut, creşterea economică a României a fost 
de 7,7%, pentru acest an CNP anticipând 6,5%. În următorii ani, ritmul de creştere se va 
reduce la 6,3%, anul viitor, 5,9% în 2009, 5,8% în 2010 şi 2011 şi 5,7% în 2012 şi 2013. 
Recuperarea acestui handicap pune economia României într-o confruntare cu timpul extrem 
de dură şi care vizează nu numai mărimea ritmului de parcurs în viitor, dar mai ales 
modificări de structură necesare şi, în mod corespunzător, a mecanismelor de funcţionare 
dorite, de unde în prezent se alimentează decalajele existente.  

A doua abordare posibilă este aceea de a găsi factorii care determină procesul 
recuperării întârzierii faţă de statele membre ale Uniunii de către ţările candidate. Având în 
vedere că acesta este un proces de lungă durată, rezultă în mod logic legătura dintre 
convergenţa reală şi evoluţia factorilor care asigură creşterea economică pe termen lung, 
adică de acei factori care contribuie la realizarea unor ritmuri înalte ale productivităţii şi 
eficienţei. Acest tip de abordare se bazează pe metodologia productivităţii totale a factorilor 
(PTF), propusă iniţial de Robert Solow şi dezvoltată mai apoi în numeroase studii.  

Teoria neoclasică a creşterii economice arată că toate economiile caracterizate prin 
aceeaşi parametri de baza (legaţi de funcţia de producţie) vor atinge acelaşi nivel de 
dezvoltare, indiferent de poziţia lor iniţială. Pe baza acestei concluzii, în teoria convergenţei 
au fost formulate trei ipoteze de convergenţă reală: 

-  ipoteza convergenţei absolute (necondiţionate) – nivelul venitului pe cap de 
locuitor în diferite ţări converge pe termen lung indiferent de condiţiile lor iniţiale; 

-  ipoteza convergenţei condiţionate – nivelul venitului pe cap de locuitor din ţări 
care au structuri fundamentale identice converge pe termen lung independent de condiţiile 
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iniţiale. Acest tip de convergenţă apare deci atunci când se poate observa o corelaţie 
negativă între creşterea PIB-ului şi a PIB-ul iniţial; 

-  ipoteza „convergenţei de club” – nivelul venitului pe cap de locuitor din ţări 
care au structuri fundamentale identice converge pe termen lung, în ipoteza că condiţiile 
iniţiale sunt similare.  

 Testarea empirică a acestor ipoteze a condus la definirea cantitativa a doua tipuri 
de convergenţă reală: 

–   convergenţa de tip β, care arată că, pe termen lung, în contextul ipotezei 
convergenţei absolute, economiile sărace tind să crească mai repede decât cele mai bogate, 
iar în contextul ipotezei convergenţei condiţionate, acelaşi fenomen în funcţie de anumiţi 
factori determinanţi; 

–    convergenţa de tip σ, care arată o variaţie descrescătoare a nivelului venitului pe 
cap de locuitor într-un grup de ţări. 

 
3.4. Analiza indicatorilor convergenţei reale 
Studiul efectuat în cadrul acestui subcapitol analizează economia României nu 

numai prin prisma rapoartelor de monitorizare, ci şi a cauzelor structurale ale stării acesteia, 
folosind metoda mersului înapoi (backward induction). Acest studiu va urmări, comparativ, 
performanţele României în raport cu două sisteme de referinţă: 

a) Nivelul de referinţă stabilit de UE 
b) performanţele a două tipuri de ţări asemănătoare din punct de vedere structural 

cu economia României, ţările din gupul sudic european (Spania, Grecia şi Portugalia) şi 
Cehia, Ungaria şi Bulgaria. 

Nivelul PIB/locuitor la paritatea puterii de cumpărare(1)  
În România, PIB/locuitor, la paritatea puterii de cumpărare faţă de media UE-25, se 

află la nivelul de 36% în anul 2006, mai redus decât al Cehiei (75%), Ungariei (63%) şi mai 
ridicat decât al Bulgariei (33%). În acest context, în ipoteza unui ritm de creştere mediu 
anual de 4% în România şi 2% în UE-25, României îi sunt necesari 52 de ani pentru a 
ajunge din urmă UE-25. 

 
Prognoza evoluţiei PIB/locuitor în perioada 2001-2008 

Tabelul 1 
                         

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
EU - 25 100 100 100 100 100  100  100  100 
Bulgaria 28,0 28,3 31,0 31,8 32,9 34,2 (f)  35,5 (f)  37,0 (f)  
Cehia 65,8 67,7 70,7 72,1 73,6 76,1 (f)  78,0 (f)  79,9 (f)  
Grecia 73,2 77,2 80,2 81,4 84,1 84,8 (f)  85,7 (f)  86,7 (f)  
Spania 93,2 95,2 96,7 96,6 97,9 97,7 (f)  97,7 (f)  98,2 (f)  
Ungaria 56,9 59,1 60,8 61,3 62,5 63,4 (f)  63,6 (f)  64,1 (f)  
Portugalia 79,8 79,5 73,5 (b)  72,2 71,7 70,4 (f)  69,3 (f)  68,6 (f)  
Romania 26,2 28,1 29,9 32,6 34,2 36,0 (f)  37,3 (f)  38,6 (f)  

Sursa: EUROSTAT. 
 

Structura economiei (pe baza valorii adăugate brute(2) şi structura ocupaţională a 
populaţiei arată că aceasta nu s-a modificat substanţial între 1995-2004. România are una 
dintre cele mai scăzute valori adăugate dintre toate ţările foste comuniste, fapt ce se 
repercutează semnificativ asupra veniturilor populaţiei şi nu numai. Astfel structura 
ocupaţională a populaţiei în funcţie de cele trei sectoare primar, secundar şi terţiar este foarte 
importantă deoarece, pe de o parte, pune în evidenţă interdependenţele dintre factorii 
socioeconomici implicaţi, iar, pe de altă parte, arată aportul acestora la producţia naţională. 
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Acest lucru conduce la exprimarea nivelului productivităţii muncii, al factorilor de producţie 
în fiecare sector, eficienţa fiecărui sector în parte. Ca urmare, se pot constata cauzele care 
conduc la decalaje imense de venit, înregistrate între grupe diferite de ţări. 

 
Evoluţia sectorială a veniturilor, pe grupe de ţări 

Tabelul 2 
VALOAREA ADAUGATA BRUTA IN: 

agricultură, 
vânătoare, 

pescuit 

industrie, 
inclusiv 
energie 

construcţii 
comerţ, 

transport, 
comunicaţii 

afaceri şi 
servicii 

financiare 
alte 

servicii 
Ţara 

 

2004    2006 2004 2006 2004  2006 2004 2004 2004 
Bulgaria 10,7              - 25           - 5,1           - 23,3 19,9 16,1 
Cehia 3,3               - 31           - 6,9           - 25,4 16,3 17 
Romania 14,3         12,8 28,2      31,1 6,7        7,2 23,1 15,8 11,9 
Ungaria 3,8               - 25,5        - 5,1          - 20,5 20,5 24 
Grecia 5,7               - 13,3        - 8,3          - 30,6 19,1 22,4 
Spania 3,5               - 19,1        - 10,7       - 25,6 20,9 20,8 
Portugalia 3,3               - 18,7        - 6,5         - 24,6 20,8 26,3 
UE-15 /  
UE-25 

2,1              - 20,5       - 6,1        - 21,6 27,1 22.6 

Sursa: EUROSTAT, BNR, INS, 2006. 
 
Bunăstarea cetăţenilor, exprimată pe baza preţurilor din România faţă de media 

preţurilor din UE-25 şi a veniturilor (salarii(3). Viteza de convergenţă a preţurilor din 
România faţă de media preţurilor din UE-25 (43,2%) este mai rapidă decât viteza de 
convergenţă a veniturilor faţă de media UE-25 (9,2%). Salariul mediu brut în România este 
de numai 362 euro în 2005 pe când în UE-25 salariul mediu brut este de 3215 euro.  

 
Convergenţa preţurilor pe grupe de ţări 

Tabelul 3 
 Convergenţa 

preturilor 
2003 

Convergenta 
salariilor medii 

brute               
2003 

Conver-
genţa 

preturilor 
2005 

Convergenta 
salariilor medii brute   

2005 
  % euro % % euro % 

Bulgaria 42,6 202       7 43 284  8,8 

Cehia 55,5 777 26,9 58 1022 31,8 

România 41,5 245  8,5 53 362 11,2 

Ungaria         59 763 26,4 62 994 30,9 

Grecia 84,5 1984 68,7 87 2120 65,9 
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 Convergenţa 
preturilor 

2003 

Convergenta 
salariilor medii 

brute               
2003 

Conver-
genţa 

preturilor 
2005 

Convergenta 
salariilor medii brute   

2005 
  % euro % % euro % 

Spania 86,6 2017 69,8 92 2210 68,8 

Portugalia 87,3 1343 46,5 86 1593 49,5 

UE-15/UE-25 100 2888 100 100 3215 100 

Sursa: EUROSTAT, INS, 2006. 
 
Creşterea productivităţii muncii(4). Ieşirea din cercul vicios al sărăciei se poate face 

prin creşterea productivităţii muncii. Astfel pot creşte salariile, se măreşte ritmul de creştere 
economică, creşte standardul de viaţă etc. Plecând de la ipoteza unui ritm de creştere a 
productivităţii medii a muncii în România de 10% anual, iar în UE-25 de 5%, România va 
avea aceeaşi productivitate a muncii/persoană angajată ca şi cea din UE-25 într-un orizont 
de timp de circa 36 de ani. 

 
Prognoza productivităţii muncii/persoană (2001-2008) 

Tabelul 4 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
EU - 25 100 100 100 100 100 100 100 100 
Bulgaria 32,6 32,6 33,3 33,4 (f) 34,0 (f) 35,2 (f) 36,3 (f) 37,7 (f) 
Cehia 59,1 60,3 63,8 65,2 66,0 68,4 (f) 70,3 (f) 72,2 (f) 
Grecia 92,0 (e) 97,1 (e) 99,7 (e) 98,4 (e) 101,3 (e) 102,2 (f) 103,0 (f) 103,9 (f) 
Spania 97,7 98,9 99,0 97,3 97,0 96,2 (f) 94,9 (f) 93,8 (f) 
Ungaria 65,5 67,8 68,6 69,8 71,3 72,6 (f) 73,3 (f) 74,1 (f) 
Portugalia 71,6 71,4 66,7 (f) 66,0 (f) 66,1 (f) 65,6 (f) 65,2 (f) 64,8 (f) 
România 29,9 32,1 34,0 (f) 37,0 (f) 38,8 (f) 41,2 (f) 42,8 (f) 44,5 (f) 

Sursa: EUROSTAT. 
 
Atenuarea decalajelor economice, în domeniul productivităţii muncii, se poate 

realiza rapid pe două căi: 
a) investiţia în capitalul uman. Pondera cheltuielilor publice cu educaţia în PIB 

(3,9%) este cea mai redusă din UE-27 (5,4% din PIB). Cehia cheltuieşte pentru educaţie 
4,6%, Ungaria 5,7% din PIB, iar Bulgaria 4,2% din PIB (Spania 4,6%, Grecia 4,1%, 
Portugalia 6,1% din PIB).(5) 

b) investiţia în tehnologie avansată, know how, cercetare-dezvoltare etc. 
Ponderea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în PIB a fost în 2006 de 0,6%, iar în perioada 
2002-2004 România a alocat cea mai mică pondere pentru cercetare-dezvoltare dintre ţările 
UE-27, exceptând Cipru şi Letonia. 

 
4. Convergenţa nominală a României cu Uniunea Europeană 
 
4.1. UEM – etapă obligatorie pentru ţările aderente 
Procesul de integrare europeană a început practic la 16 aprilie 1947, odată cu 

înfiinţarea Organizaţiei pentru Cooperare Economică Europeană (OCEE), şi a ajuns astăzi în 
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faza de Uniune Economică şi Monetară, etapă obligatorie pentru ţările aderente la UE. 
Preocuparea permanentă a Comisiei Europene o reprezintă coordonarea politicilor 
economice şi de supraveghere bugetară, ca o necesitate pentru creşterea interdependenţelor 
generate de finalizarea Pieţei Unice şi a Uniunii Economice şi Monetare. Mai mult, asistenţa 
bugetară în Uniunea Europeană este promovată pe baza analizelor aprofundate şi corelate 
ale Programelor de Stabilitate sau Programelor de Convergenţă (elaborate de acele state 
membre care nu au adoptat încă moneda euro). Pentru România, începerea perioadei de 
pregătire pentru adoptarea monedei euro constituie o oportunitate deosebită de continuare a 
reformelor şi de reducere a disparităţilor economice regionale. Calendarul pentru adoptarea 
monedei euro reprezintă o problemă de optimizare temporală, în care viteza este dictată de o 
analiză cost-beneficiu supusă următoarelor exigenţe: 

- îndeplinirea pe o bază durabilă a criteriilor de convergenţă nominală; 
- realizarea unui nivel satisfăcător al criteriilor de convergenţă reală; 
- reducerea ecartului de timp în mecanismul ERM 2 la durata minimă obligatorie 

de 2 ani. 
UEM este caracterizată de stabilitate astfel: 
- este asigurată stabilitatea cursurilor de schimb şi eliminate astfel riscurile 

volatilităţii cursurilor; 
- este urmărită stabilitatea preţurilor ca obiectiv principal al BCE; 
- construcţia monetară se bazează pe stabilitatea fiscală; 
- sunt create condiţiile necesare stabilităţii sistemului financiar. 
 Ţările Uniunii Europene, la fel cu celelalte economii dezvoltate, se caracterizează 

printr-o creştere a interdependenţelor economice, exprimată prin creşterea ponderii 
schimburilor reciproce în PIB – expresie a gradului de deschidere spre exterior. Ca urmare, 
o strânsă cooperare în domeniul tuturor măsurilor care afectează comerţul reciproc devine 
obligatorie dacă se doreşte realizarea anumitor obiective comune.  

 Existenţa Pieţei interne, a Pieţei unice comunitare, în care funcţionează cele patru 
libertăţi de mişcare: a bunurilor, serviciilor, capitalului şi persoanelor. Avantajele depline, 
complete ale unor asemenea liberalizări pot fi atinse numai evitând costurile pe mai multe 
planuri ale utilizării unor monede diferite.  

 Deoarece piaţa internă, prin înlăturarea tuturor barierelor comerciale, inclusiv a 
controlului la frontierele vamale, înseamnă imposibilitatea oricărei protecţii la frontiere, în 
absenţa uniunii monetare, unele ţări pot fi înclinate să practice devalorizări în scop 
competitiv („beggar - thy – neighbor”).  

 Liberalizarea mişcărilor de capital, componentă esenţială a pieţei interne, 
subminează efectele unei politici monetare independente. Mai mult, obligă ţările să 
coordoneze politicile lor monetare sau să aplice o singură politică monetară, pentru a 
răspunde efectelor produse de mişcarea capitalului.  

 Un alt argument în favoarea uniunii monetare cu o singură monedă se referă la 
faptul că Uniunea Europeana doreşte să sporească forţa sa competitivă în context global, 
utilizarea unei singure monede contribuind la amplificarea schimburilor comerciale nu 
numai în interiorul zonei, ci şi în relaţiile cu restul lumii, la sporirea volumului operaţiunilor 
financiare. În acest mod, apare efectul favorabil al „economiilor datorate dimensiunii 
activităţii economice” – aspect de mare importanţă în competiţia cu marile companii 
americane şi japoneze. 

 
4.2. Criteriile convergenţei nominale 
Adoptarea monedei unice este obiect de evaluare pe baza criteriilor de convergenţă 

nominală stabilite prin Tratatul de la Maastricht. Tratatul de la Maastricht a prevăzut ca 
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măsurarea gradului de convergenţă să se facă prin mai mulţi indicatori de performanţă 
macroeconomică, după cum urmează: 

a) Mărimea ratei inflaţiei (indicele preţurilor de consum: HICP=Harmonised Index 
of Consumer Prices). Cât trebuie să fie rata inflaţiei? Participanţii la UEM trebuie să 
înregistreze o rată a inflaţiei care să nu depăşească cu mai mult de 1,5% media celor mai 
performante  în domeniul stabilităţii preţurilor, trei ţări comunitare, adică în 2006 2,8%, 
(România − 6,56%); 

b) Cursul valutar. Rata nominală a cursului valutar nu trebuie modificată cel puţin 
doi ani înainte de intrarea în stadiul al treilea prevăzut în Planul Dellors, stadiul trecerii la o 
singură monedă (vezi participarea la Sistemul Monetar European). Firesc, îndeplinirea unei 
asemenea condiţii prevăzute în Tratatul de la Maastricht avea legătură cu modul funcţionarii 
SME la data respectivă. Sistemul Monetar European, instituit în anul 1979, avea în centrul 
său moneda scripturală ECU, calculată pe baza unui coş de monede, faţă de care se stabilise 
o marjă admisă de fluctuare de +/- 2,25%. În urma crizei din anii 1992-1993, s-a trecut la 
ceea ce se numeşte Noul Sistem Monetar European, în cadrul căruia marjele de fluctuaţie 
admise erau de +/- 15%, ceea ce practic reprezenta o cvasiflotare. Într-un asemenea canal 
larg, orice monedă se poate menţine fără devalorizare sau revalorizare. Se poate spune că de 
la admiterea acestui nou sistem, condiţia nemodificării parităţilor, aşa cum a fost formulată 
în tratat, nu mai este de actualitate. Important este, însă, exerciţiul participării la un 
mecanism care „simulează” o cooperare în cadrul unei zone şi, mai ales, importantă este 
realizarea stabilităţii „de facto” a cursurilor (România ar îndeplini această condiţie pentru o 
paritate centrală de 3,60 RON/EUR), (România - +10,0/-6,1) (6). 

c) Ratele dobânzilor pe termen lung. Între ratele inflaţiei şi ratele dobânzilor există 
o strânsă legătura, şi anume: Rata nominală a dobânzii > Rata inflaţiei, pentru a avea o 
dobândă real pozitivă, respectiv: Rata reală a dobânzii = Rata nominală – Rata inflaţiei. 

Ratele dobânzilor pe termen scurt sunt, în mod firesc, fluctuante. Ratele dobânzilor 
pe termen lung (obligaţiuni, bonuri de tezaur etc.) sunt cele care exprimă gradul de 
credibilitate în privinţa condiţiilor economice fundamentale, a evoluţiei ratelor inflaţiei. 
Acestea sunt un barometru anticipativ al evoluţiei condiţiilor fundamentale din economie. 
Dar în calitate de instrument al politicii monetare sunt folosite mai degrabă ratele dobânzilor 
pe termen scurt, care exprimă situaţia raportului cerere-ofertă şi efectul acestuia asupra 
monedei. Tratatul de la Maastricht a prevăzut ca în ţările participante la uniunea monetară 
ratele dobânzilor pe termen lung să se menţină în cadrul unei diferenţe de +/- 2% faţă de 
media ratelor dominante în trei ţări cu cel mai bun rezultat în privinţa inflaţiei, adică  în 
august 2005 de 6,2% (România − 7,49%). Diferenţe mai mari în privinţa ratelor dobânzilor 
ar exprima anticiparea unor evoluţii neconvergente a economiilor şi o deplasare a capitalului 
în conformitate cu o asemenea evoluţie. Important este ca plasamentele capitalului să nu fie 
de natură speculativă şi să nu aibă loc doar pentru a profita pe seama diferenţelor de rate ale 
dobânzilor, ci să urmeze o alocare în funcţie de criterii de profitabilitate. 

d) Criteriul fiscal se prezintă sub două forme: 
d’) Mărimea admisibilă a deficitului public guvernamental sau bugetar nu trebuie să 

depăşească 3% din produsul intern brut (România − 2,4% din PIB în 2006). De ce deficitul 
bugetar trebuie menţinut în limite atât de strânse? Răspunsul este cunoscut şi acesta se referă 
la faptul că orice deficit trebuie acoperit, finanţat într-un anumit mod. Finanţarea se poate 
face prin:  

 vânzarea de obligaţiuni guvernamentale – bonuri de tezaur – în ţară şi în 
străinătate, cu o dobândă atrăgătoare pentru creditori, la concurenţă cu dobânzile practicate 
de bănci, şi cu garantarea acestora prin veniturile bugetare. Efectele unei asemenea 
modalităţi de acoperire se resimt pe mai multe planuri: băncile vor înregistra un deficit de 
lichidităţi, ceea ce urcă nivelul dobânzilor pe piaţa monetară interbancară; piaţa valutară se 
va „relaxa”, iar presiunea asupra cursului se va reduce prin reducerea cumpărărilor de devize 
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din partea celor care se orientează spre cumpărarea de titluri de stat; se ajunge la datorii 
împovărătoare pentru bugetul viitor şi pentru beneficiarii viitorului buget;  

 credite ieftine de la banca centrală sau chiar transferarea unor „angajamente” 
(cheltuieli) bugetare către banca centrală, în situaţia de totală subordonare a acesteia faţă de 
guvern; posibilitatea de a apela la o asemenea sursă de finanţare a deficitului va provoca o 
relaxare a politicii guvernului atât în domeniul fiscalităţii, cât şi în cel al expansiunii 
veniturilor, cu posibile urmări inflaţioniste;  

 emisiune bugetară fără acoperire, ceea ce reprezintă o sursă de inflaţie şi o 
modalitate de erodare a datoriei guvernului. O asemenea metodă este aplicabilă tot în 
situaţia în care banca centrală este subordonată guvernului, contribuind la punerea în 
practică a politicii nesănătoase a acestuia.  

Dacă deficitul bugetar urcă, semn al unei viitoare inflaţii, se poate înregistra şi fuga 
capitalului spre ţări cu mai mare stabilitate economică. 

d’’) Datoria publică totală – internă şi externă, guvernamentală şi locală. Deficitele 
acumulate duc la o datorie publică ce va reprezenta o povară asupra generaţiilor următoare, 
va atrage după sine nevoia unor impozite mai mari, ceea ce va influenţa negativ investiţiile 
şi creşterea economică. Dacă datoria publică depăşeşte o anumită mărime, aceasta va ridica 
mari probleme privind rambursarea. De aceea, Tratatul de la Maastricht a stabilit că 
mărimea admisă a datoriei publice să nu depăşească 60% din PIB (România − 12,8% din 
PIB în 2006). 

 
5.  Concluzii 
 
Pentru a vedea finalul acestui proces extrem de complicat, comportamentul 

guvernamental trebuie să se schimbe. Bâjbâielile şi heirupismul cu care ne-am confruntat în 
ultimii doi ani trebuie să dispară. Integrarea României în comunitatea europeană, 
îndeplinirea criteriilor de convergenţă, introducerea monedei euro necesită un proiect politic 
pe termen lung care nu poate fi apanajul unui singur partid şi al unui singur guvern. De 
altfel, toate angajamentele pe care România şi le asumă în faţa forurilor europene trebuie să 
aparţină societăţii în ansamblu şi nu unui anumit partid sau guvern. Putem fi tentaţi să 
spunem că România îndeplineşte, deja, câteva dintre aceste criterii de convergenţă. Datoria 
externă este redusă în raport cu PIB. Din păcate, însă, datoria externă pe termen scurt este 
preponderentă şi are ritmuri de creştere foarte mari, ceea ce poate provoca tensiuni 
financiare pe termen mediu. Ne lăudăm că avem un deficit bugetar scăzut. Tendinţa 
ultimului an este aceea de a majora substanţial deficitul bugetar, iar motivele care stau la 
baza acestei decizii ţin mai degrabă de competiţia electorală şi mai puţin de realitatea 
economică. Ne lăudăm că vom creşte salariile. În acelaşi timp, însă, ritmul de creştere al 
productivităţii muncii este redus, iar competitivitatea produselor româneşti este încă scăzută. 
România are acum nevoie de stabilitate în finanţele publice şi de coerenţă între politica 
fiscală şi cea monetară. România trebuie să înveţe din greşelile celor care au aderat înaintea 
noastră. De la an la an, tot mai multe dintre ţările care au aderat la UE în ultimul val amână 
momentul introducerii monedei unice, tocmai pentru că îndeplinirea elementelor de 
convergenţă este un proces complicat şi anevoios. România nu trebuie să repete erorile unor 
state precum Ungaria sau Polonia şi trebuie să promoveze o politică fiscală prudentă, să 
încerce să-şi acomodeze deficitele publice în funcţie de evoluţia economică. Majorarea 
deficitelor publice atunci când economia are un ritm mare de creştere, iar deficitele externe 
explodează, este un model de politică economică păguboasă. Sacrificarea economiei pentru 
scopuri politice este o greşeală. Şi alţii au încercat acest model şi zilele acestea se confruntă 
cu probleme foarte grave. Până în 2014-2015, atunci când probabil România va introduce 
euro, ţara noastră trebuie să-şi consolideze economia, să asigure stabilitatea financiară şi să 
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încheie reforma structurală în segmente importante, precum educaţia, sănătatea şi sistemul 
de pensii. 

Integrarea României în Uniunea Europeană nu-şi justifică legitimitatea şi nu-şi 
asigură aderenţa socială dacă nu are drept finalitate convergenţa reală, funcţionalizarea 
trinomului creştere-dezvoltare-modernizare. În acest sens strategia postaderare este un 
program fundamental pentru viitorul României, iar flexibilitatea forţei de muncă, 
dezvoltarea serviciilor, crearea unei infrastructuri tehnologice, creşterea investiţiilor în 
cercetare-dezvoltare, inovare şi capital uman reprezintă opţiuni de politici publice necesare 
în vederea atenuării decalajelor economice ale României faţă de ţările dezvoltate din UE. 

 
Note 

 
(1) GDP per capita in PPS – EUROSTAT, 2006. 
(2) Contribuţia sectoarelor la crearea valorii adăugate brute în anul 2004, comparative România 
–UE 25 – la preţuri curente şi curs de schimb curent. 
(3)  Convergenţa preţurilor versus convergenţa salariilor medii brute (comparatie România – 
UE-25). Sursa: EUROSTAT, 2006. 
(4)  Labour productivity per person employed – EUROSTAT, 2006 
(5)  Sursa: EUROSTAT 2006. 
(6) Sursa: EUROSTAT, BCE, INS, BNR. 
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Rezumat. Performanţele economico-financiare au ca scop atingerea unor niveluri 

ridicate corespunzător obiectivelor şi provocărilor ultimilor ani, cuantificând unele 
rezultate cu ajutorul unor indicatori de volum (cantitativi) şi de eficienţă (calitativi) pe care 
trebuie să-i urmărească managerii în vederea asigurării unor performanţe ridicate, în 
condiţiile unui mediu economic instabil, complex şi dezordonat. 

 
Cuvinte-cheie: performanţă; efect; eficienţă; management; efort. 
 
Clasificare REL: 14I 

 
 

 
Management şi performanţă 
 
Managerii, indiferent de poziţia pe care o deţin în organizaţie, îşi pun în mod 

frecvent următoarea întrebare: 
Cum se poate asigura obţinerea de performanţe manageriale şi economice ridicate, 

într-un mediu concurenţial instabil, complex, turbulent? 
Răspunsurile în acest domeniu trebuie date nuanţat, funcţie de natura intervenţiilor 

manageriale, de tipul de organizaţie la care se referă şi de situaţia economico-financiară a 
acesteia. 

Se ştie astăzi, în mod cert, că succesul unei afaceri depinde de abilităţile echipei 
manageriale de a obţine performanţe ţinând cont de oportunităţile şi de riscurile care sunt 
identificate în mediul extern al companiei şi de punctele tari şi punctele slabe cunoscute din 
mediul intern al acesteia. 

Ce este însă performanţa unei întreprinderi (a unei activităţi)? 
Cum se poate măsura? 
Care sunt acceleratorii performanţei economice? 
Deşi dificil de definit, literatura de specialitate îi atribuie performanţei numeroase 

accepţiuni. Se vorbeşte chiar de reevaluarea acestei noţiuni şi mai ales de căutarea unui 
indicator care să o facă măsurabilă. 
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Performanţa(1) reprezintă, de o manieră generală, o realizare deosebită într-un 
domeniu de activitate. 

Pentru unii autori, performanţa reprezintă „o stare de competitivitate a 
întreprinderii, atinsă printr-un nivel de eficacitate şi eficienţă care îi asigură o prezenţă 
durabilă pe piaţă” (Niculescu, Lavalette, 1999, p. 256). 

Diversitatea de accepţiuni ale acestui concept demonstrează că acesta este definit 
diferit de utilizatorii informaţiilor financiare în funcţie de interesele lor. Astfel, managerii 
sunt orientaţi asupra performanţei globale a companiei lor, investitorii actuali şi potenţiali 
percep performanţa prin prisma rentabilităţii investiţiilor lor, salariaţii manifestă interes 
pentru stabilitatea şi rentabilitatea companiei, creditorii, pentru solvabilitatea acesteia, iar 
clienţii, pentru stabilitatea companiei. 

Performanţa firmelor, sub toate aspectele acesteia (Zybaczynski, Manole, 2005, p. 
16) (performanţă tehnică, economică, socială, ecologică, managerială), se poate exprima cu 
ajutorul indicatorilor financiari şi non-financiari, calitatea sistemului intern de măsurare şi 
raportare a rezultatelor, condiţionând hotărâtor nivelul şi evoluţia variabilelor cantitative şi 
calitative ale activităţii lor. 

Criteriile de performanţă în funcţie de care se apreciază atât activitatea 
întreprinderii, cât şi cea a managerilor se măsoară cu ajutorul unui sistem de indicatori 
cărora li se ataşează anumite limite în funcţie de care se face aprecierea. 

Se pot deosebi: 
- indicatori de eficacitate, care permit stabilirea conformităţii rezultatelor cu 

aşteptările acţionarilor şi ale celorlalte categorii de „stakeholders”; 
- indicatori de eficienţă, care măsoară sub diferite forme costurile şi rezultatele 

funcţionării; 
- indicatori de ameliorare, care măsoară progresul înregistrat de întreprindere în 

raport cu obiectivele stabilite pe termen mediu sau lung. 
Ne vom opri în această lucrare asupra performanţei economice măsurate prin 

indicatorii de rentabilitate, pentru că este o practică curentă în companiile româneşti în a 
măsura cu prioritate performanţa financiară pe seama datelor contabile furnizate de situaţiile 
financiare. 

Literatura occidentală subliniază preferinţa în măsurarea performanţei întreprinderii 
pentru fluxurile de lichidităţi: „deciziile economice, care sunt luate de utilizatorii situaţiilor 
financiare, necesită evaluarea capacităţii unei întreprinderi de a genera numerar sau 
echivalente ale numerarului” (2). Informaţiile privind profitabilitatea sunt subordonate 
obiectivului de măsurare a lichidităţilor, deoarece ele trebuie să permită „anticiparea 
capacităţii întreprinderii de a de a genera fluxuri de trezorerie cu resursele existente”(3), 
deoarece investitorii nu sunt interesaţi atât de profiturile prezente ale întreprinderii, cât mai 
ales de capacitatea ei de a plăti dividende viitoare. 

Performanţa economică, măsurată pe seama fluxurilor de numerar degajate, 
rămâne subiectul unei (unor) lucrări viitoare. 

 
Performanţă şi rentabilitate 
 
Criteriile alese pentru a măsura performanţa întreprinderii orientează analistul fie 

spre o optică financiară (legată de evaluarea fluxurilor financiare şi a impactului lor asupra 
lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii), fie spre optica contabilă, analiza fiind orientată 
spre cuantificarea nivelului şi variaţiei indicatorilor de rezultate şi impactul acestora, prin 
elementele determinante, venituri şi cheltuieli, asupra rentabilităţii. 

Rentabilitatea este definită ca fiind capacitatea întreprinderii de a degaja un 
excedent financiar din activităţile desfăşurate, fiind pentru întreprindere condiţia 
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supravieţuirii şi dezvoltării (Andronic, 2000, p. 49). Calculul unor valori absolute al acestui 
indicator nu este însă suficient, rentabilitatea fiind o noţiune prin excelenţă relativă ca 
urmare a faptului că profitul nu poate fi apreciat în mod pertinent decât în raport cu 
mijloacele investite pentru  obţinerea lui (active, capital etc.). 

 
Analiza rentabilităţii prin metoda ratelor 
 
În ansamblul indicatorilor economico-financiari, rata rentabilităţii reprezintă unul 

dintre cei mai sintetici indicatori de eficienţă ai activităţii întreprinderii. Rata rentabilităţii 
este o mărime relativă care exprimă gradul în care capitalul în întregul său, capitalul 
permanent sau capitalul propriu, aduce profit. Este singurul indicator care diferenţiază 
întreprinderi cu acelaşi profit, dar cu rentabilităţi diferite, ca urmare a unor costuri şi politici 
de preţuri diferite (Petrescu, 2004, p. 172). 

Diferitele modele factoriale utilizate au putere informativă diferită, oglindind 
eficienţa diferitelor laturi ale activităţii economice a firmei şi vor exprima fie interesele 
investitorilor (caz în care indicatorii vor fi construiţi în funcţie de capitalul avansat), fie 
interesele managerului firmei (caz în care indicatorii vor fi construiţi pe baza resurselor 
consumate). 

Principalii indicatori sunt: 
a) rata rentabilităţii comerciale, ca expresie atât a politicii comerciale a firmei 

(aprovizionare, stocare, vânzare), cât şi a politicii de preţuri. În funcţie de obiectivele 
analizei şi sfera de investigare, acest indicator poate fi calculat prin considerarea, în calitate 
de efect, a rezultatului brut al exploatării (EBE), rezultatul exploatării, rezultatul aferent 
cifrei de afaceri, rezultatul net al exerciţiului. 

Se calculează în următoarele variante: 
1. Rata rentabilităţii comerciale brute (rata marjei brute), care reflectă excedentul 

brut din exploatare sau rezultatul exploatării la 100 lei cifră de afaceri: 

100
Ca

(Re)EBE
cbr ×=  

2. Rata rentabilităţii comerciale aferente cifrei de afaceri: 

2.1.  100n

1i ipiqv

n

1i

n

1i iciqvipiqv

cr ×
∑
=

×

∑
=

∑
=

×−×
= ,  

în care: 

∑
=

×
n

1i ipiqv  - producţia vândută exprimată în preţ vânzare, exclusiv TVA (cifra 

de afaceri); 

∑
=

×
n

1i iciqv  - producţia vândută în cost de producţie. 
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2.2.   
100

n

1i icrig

cr
∑
=

×
= ,  

în care: 
gi – structura vânzărilor pe grupe de produse (servicii, activităţi); 

icr – rentabilitatea comercială aferentă fiecărei grupe de produse (servicii, 

activităţi). 
pentru întreprinderile din sfera comercială 

2.3.   NchKcr −= ,  

în care: 

K  - cota medie de adaos comercial (marja comercială) 

Nch – nivelul relativ al cheltuielilor de circulaţie 100)
Ca

Chc
(Nch ×=  

3. Rata rentabilităţii comerciale nete (rata marjei nete) arată cât profit net (rezultat 
net - Rn) al exerciţiului se obţine la 100 unităţi de cifră de afaceri realizată. 

100
Ca

Rn
cnr ×=  

Comparând acest indicator cu indicatorii similari ai firmelor concurente se poate 
aprecia în ce măsură firma a valorificat potenţialul pieţei şi schimbările intervenite în cadrul 
acesteia şi eficienţa aplicării politicilor de piaţă şi preţuri. 

Principalele rezerve de creştere a ratei rentabilităţii comerciale vizează: 
- sporirea vânzărilor; 
- creşterea puterii de negociere a firmei cu furnizorii şi obţinerea unor preţuri de 

achiziţie a materiilor prime şi materialelor, serviciilor avantajoase;  
- ameliorarea structurii vânzărilor în sensul creşterii ponderii celor cu o marjă 

comercială individuală mai mare; 
- accelerarea rotaţiei stocurilor, optimizarea cheltuielilor, maximizarea preţurilor de 

vânzare etc. 
Se recomandă a se acţiona asupra rezervelor potenţiale de creştere a rentabilităţii: 

sporirea cifrei de afaceri ca factor cu cea mai mare însemnătate, deoarece fiecare unitate de 
marfă vândută este purtătoarea unui venit brut, mai ales dacă ritmul desfacerilor depăşeşte 
pe cel al costurilor, eficientizarea consumului de resurse, orientarea corespunzătoare a 
politicii şi logisticii comerciale etc. 

b) rata rentabilităţii resurselor consumate (Rc) arată capacitatea acestora de a 
degaja prin consum profit brut. Matematic se stabileşte ca raport între rezultatul brut (al 
exerciţiului, curent, al exploatării, aferent cifrei de afaceri) şi efortul propriu reflectat în 
costurile ce determină rezultatele respective, astfel: 

100
afaceri)decifreiaferente,exploatarecurente,(totale, Cheltuieli

afaceri)decifreiaferent,exploatarecurent,lui,(exerciţiu Rezultatul
cR ×=  

c) rata rentabilităţii economice (Re) 
Această rată are formulate mai multe accepţiuni: 
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1. rata rentabilităţii activelor (ROA - Return on Assets) măsoară performanţa 
activului total sau activului de exploatare (fără active financiare, care nu au legătură directă 
cu activitatea curentă a întreprinderii) (Mironiuc, 1999, p. 109), arată eficienţa utilizării 
activelor în generarea profitului şi este expresia capacităţii managerului de a asigura o 
gestiune eficientă a activităţii de exploatare. 

 

100
băneştiDisp.NFRbrutefixeActive

Re)(EBE,Ptb100
circulant)şi(fixtotalActiv
Re)(EBE,Ptb

eR ×
++

=×=  

O rată a rentabilităţii economice mai mare decât rata inflaţiei asigură reînnoirea şi 
creşterea activelor sale într-o perioadă scurtă. 

În scopul aprofundării analizei această rată poate fi descompusă în rate explicative 
astfel: 

100
Ca

Ptb

At

Ca
100

At

Ptb
eR ××=×= ,  

în care: 

At

Ca
 – rotaţia activului prin cifra de afaceri 

100
Ca

Ptb
×  – rata marjei brute (eficacitatea comercială a întreprinderii). 

Creşterea rentabilităţii economice se poate realiza fie pe seama accelerării rotaţiei 
activelor, fie prin creşterea marjei comerciale (diferenţa dintre cifra de afaceri şi costuri). În 
practica economică aceste două posibilităţi sunt diferit valorificate în funcţie de natura 
activităţii. De exemplu, pentru aceeaşi cifră de afaceri sunt necesare mai multe mijloace 
economice în industrie decât în comerţ. În acelaşi sector, apar diferenţe semnificative între 
firme ca urmare a strategiei specifice fiecăreia etc. 

2. rata rentabilităţii capitalului investit (ROI - Return on Investment) (Niculescu, 
1997, p. 313, Mozer et al., 2007, pp. 14, 115) 

Această abordare are în vedere faptul că în aprecierea rentabilităţii economice trebuie 
să se ţină seama de faptul că ea trebuie să aibă o mărime care să permită întreprinderii 
remunerarea acţionarilor şi creditorilor, în concordanţă cu nivelul de risc pe care aceştia şi l-au 
asumat investind în întreprindere sau împrumutând-o. 

Matematic este definită ca fiind raportul procentual dintre rezultatul exerciţiului 
înainte de deducerea sarcinilor fiscale (Ptb) (Excedentul Brut de Exploatare-EBE, rezultatul 
exploatării-Re) şi capitalul investit (Ci), propriu (Kpr) şi împrumutat (D - pe termen lung, mediu 
şi scurt), arătând cât rezultat revine la 100 unităţi de capital investit. 

100
Ci

Ptb
eR ×= , 

Ci = Kpr + D = active fixe brute (nete-după caz) + necesar de fond de rulment + 
disponibilităţi. 

În aceste condiţii, rata rentabilităţii economice trebuie să fie egală cel puţin cu costul 
mediu ponderat al capitalului (CMPC), calculat cu relaţia: 
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DprK

D
2rDprK

prK
1rCMPC

+
×+

+
×= ,  

în care: 
r1 – rata de remunerare a capitalului propriu; 
r2 – rata de remunerare a datoriilor; 
Kpr – capitalul propriu; 
D – datorii. 
Rentabilitatea economică este suficientă dacă: 
Re > CMPC 
d) rata rentabilităţii financiare(Rf) (ROE – Return on Equity) 
Este un indicator prin prisma căruia posesorii de capital apreciază eficienţa 

investiţiilor lor sau, după caz, oportunitatea menţinerii acestora. Este efectul gestiunii globale a 
întreprinderii (exploatare, financiară, extraordinară), arătând capacitatea managementului 
întreprinderii de a asigura rentabilizarea capitalurilor care i-au fost încredinţate spre 
gestionare de acţionari şi creditori. Se calculează în două variante (Bîrsan, 2003, pp. 
97-98): 

1. rentabilitatea financiară a capitalului propriu, ca raport procentual între profitul net 
(rezultatul exerciţiului) şi capitalul propriu: 

100
prK
nP

fR ×=  

2. rentabilitatea financiară a capitalului permanent, ca raport procentual între profitul 
net şi capitalul permanent: 

100
pK
nP

fR ×= . 

Analiza ratei rentabilităţii financiare se poate face şi prin descompunerea în rate 
explicative după sistemul: 

100
Ca
nP

prK

Ca
100

prK
nP

fR ××=×= ,  

în care: 

prK

Ca
 – rata de rotaţie a Kpr 

100
Ca

nP
×  – rata rentabilităţii comerciale. 

Maximizarea rentabilităţii financiare presupune: 
- maximizarea rezultatului exerciţiului pe seama creşterii volumului de active totale şi 

a ameliorării marjelor, bazate pe optimizarea activităţii în domeniile organizării interne, 
gestiunii stocurilor, calităţii produselor şi serviciilor, gestiunii comerciale etc. 
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- creşterea rentabilităţii capitalurilor investite prin folosirea intensivă a imobilizărilor 
corporale şi reducerea nevoii de fond de rulment (în special prin reducerea stocurilor şi a 
creanţelor clienţilor); 

- minimizarea capitalurilor proprii angajate pentru un volum dat al capitalurilor 
investite, cu condiţia ca venitul obţinut prin îndatorare să fie superior costului datoriilor. 

Rentabilitatea financiară este principalul indicator privind performanţele firmei (deşi 
este afectată de convenţiile contabile ce stau la baza determinării profitului net şi de elementele 
de natură fiscală), care depinde de justeţea politicii comerciale (rentabilitatea comercială), de 
eficienţa capitalului avansat (rentabilitatea economică) şi de politica financiară (structura 
financiară, de modul în care întreprinderea îşi finanţează activitatea: prin capitaluri proprii sau 
prin împrumuturi) a acesteia.  

Interdependenţa dintre cele trei forme ale rentabilităţii este evidenţiată în relaţia: 

( ) 



















−××−+=

100
ic

1
prK

D
dreReRfR , în care: 

Rd – rata medie a dobânzii la capitalul împrumutat ( )
( ) 








datorieD

Sd dobânzii suma ; 

prK

D
 – rata levierului financiar (coeficient de îndatorare); 

ci – cota de impozit/profit. 
Modificarea structurii financiare determină variaţii ale rentabilităţii financiare. Astfel, 

la creşterea coeficientului de îndatorare rentabilitatea financiară va creşte doar în condiţiile în 
care rentabilitatea economică este mai mare decât costul capitalului împrumutat pe termen 
mediu/lung prin credit bancar sau obligatar. Creşterea ponderii creditelor în această situaţie este 
utilă pentru firmă şi generatoare de valoare pentru acţionari (Manaţe, 2002, p. 243). Dacă costul 
capitalului împrumutat este mai mare decât rentabilitatea economică, orice creştere a gradului 
de îndatorare va diminua rentabilitatea financiară şi va duce la diminuarea valorii firmei.  

Dacă rentabilitatea economică este egală cu costul datoriei, creşterea gradului de 
îndatorare nu afectează rentabilitatea financiară şi, în aceste condiţii, decizia asupra structurii 
financiare trebuie să aibă la bază alte criterii decât profitabilitatea capitalurilor proprii cum ar fi: 
accesibilitatea diferitelor modalităţi alternative de finanţare (credite sau emisiune de acţiuni) şi 
urmărirea unei structuri echilibrate între diferitele grupuri de interese ale proprietarilor. 

 
 

Note 
 

 (1) Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996 
(2) Art. 15 din Cadrul contabil conceptual IASB 
(3) Art. 17 din Cadrul contabil IASB 

 
 
 
 
 
 
 



Integrarea României  în Uniunea Europeană. Oportunităţi şi provocări 

 

292 

292

 
Bibliografie 

 
Andronic, B. C. (2000). Performanţa firmei, Editura Polirom, Iaşi 
Bîrsan, M., (2003). Analiza economico-financiară în comerţ şi turism, Editura Universităţii 

Suceava 
Cadrul contabil conceptual IASB 
Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996 
Manaţe, D. (2002). Diagnosticul şi Evaluarea întreprinderilor cotate şi necotate, Institutul 

Român de Cercetări în evaluare IROVAL, Bucureşti 
Mironiuc, M. (1999). Analiza performanţelor economico-financiare ale întreprinderii, Editura 

Junimea, Iaşi 
Mozer, Ch., McGuinan, J., Rao, R. (2007). Fundamentals of Contemporary Financial 

Management, Thomson South-Western, Canada 
Niculescu M., Lavalette G. (1999). Strategii de creştere economică, Editura Economică, 

Bucureşti 
Niculescu, M. (1997). Diagnostic Global Strategic, Editura Economică, Bucureşti 
Petrescu, S. (2004). Diagnostic economic-financiar, Editura Sedcom Libris 
Zybaczynski, Gh., Manole, V. (2005). Îmbunătăţirea continuă şi managementul variaţiilor 

pentru creşterea performanţei, Editura Irecson, Bucureşti 
 



 
ROLUL ŞI IMPORTANŢA SISTEMUL BANCAR  

IN CADRUL ECONOMIEI 
 
 

 
Anişoara Niculina Apetri  

Asistent universitar doctorand  
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava 

 
Rezumat. Pe măsura evoluţiei societăţii, băncile au evoluat şi ele de la banca de 

emisiune la cea de viramente, de depozite, bancă comercială până la banca electronică. În 
multe state, evoluţia băncilor, a sistemului bancar în general, a premers dezvoltarea 
economică, băncile acţionând ca adevărate locomotive care trag după ele economia. 

 
Cuvinte-cheie: bancă; aparat bancar; sistem bancar; banca centrală; bănci 

comerciale. 
 
Clasificare REL: 11C 

 
 

 
Pentru a reliefa rolul şi importanţa sistemului bancar în economia unei ţări consider 

că este necesar să prezint noţiunile de bancă, aparat bancar şi sistem bancar. 
Potrivit Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările ulterioare, 

prin bancă se înţelege „entitatea care desfăşoară cu titlu profesional activitate de atragere de 
depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi de acordare de credite în cont propriu” 
(Legea nr. 58/1998). 

În opinia lui Costin Kiriţescu, autorul lucrării „Monedă. Mică enciclopedie”, banca 
este „o instituţie financiară şi de credit, de stat sau particulară, ale cărei funcţii principale 
sunt: atragerea mijloacelor băneşti temporar disponibile ale clienţilor în conturile deschise 
acestora; acordarea de credite pe diferite termene; efectuarea de viramente între conturile 
clienţilor şi de transferuri în conturile deschise la alte bănci; emiterea de instrumente de 
credit şi efectuarea de tranzacţii cu asemenea instrumente; vânzarea-cumpărarea de valută şi 
alte operaţiuni valutare” (Kiriţescu, 1982, p. 58). 

Noţiunile de aparat bancar şi sistem bancar sunt considerate noţiuni 
complementare, între acestea existând o legătură strânsă care rezultă din definiţia dată 
sistemului bancar de acelaşi autor în lucrarea intitulată „Băncile – mică enciclopedie”, 
conform căreia acesta reprezintă „ansamblul operaţiilor şi tranzacţiilor active, şi pasive 
efectuate de aparatul bancar” (Kiriţescu, 1998, p.15). Aparatul bancar este definit în aceeaşi 
lucrare ca fiind „ansamblul diverselor categorii de bănci cu capital autohton sau privat, 
precum şi combinaţii mixte ale acestora, ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unei ţări.” 

În opinia autorului Constantin Rotaru elementele componente ale sistemului bancar 
ce definesc şi condiţionează din punct de vedere sistemic activitatea unei bănci se constituie 
din (Rotaru, 2001, p. 19): 

1. Intrările – în sistemul bancar – reprezintă elementul care determină existenţa şi 
funcţionarea celorlalte componente ale sistemului, dar care se află într-o strânsă relaţie de 
intercondiţionare. Intrările cuprind următoarele elemente: 

- resurse umane; 
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- mediul economic; 
- resursele financiare (depozite, resurse interbancare, alte resurse atrase); 
- informaţiile. 
2. Structura de transformare reprezintă banca cu  structură sa organizatorică; 
3. Ieşirile – produse şi servicii bancare – reprezintă rezultatul acţiunii printre 

primele două, de calitatea acestei acţiuni depinzând în final valoarea mulţimii de ieşiri. 
Ieşirile se fac prin interfaţa băncii şi constau  din: 

- servicii  bancare: operaţiunile de schimb valutar, operaţiunile de arbitraj pe 
pieţe monetare în numele băncii  sau  al  clienţilor, servicii  de asistenţă în materie 
financiară, juridică şi patrimonială; 

- produse bancare: instrumente de plată şi decontare, cecuri  de virament cu  şi  
fără limită  de sumă, cecuri  pentru  ridicare de numerar, cecuri  de garanţie emise, 
contractul de credite, extrasele de cont privind operaţiunile efectuate în conturile deschise 
clienţilor. 

4. Structura de conducere a băncii, ce are ca obiectiv organizarea, planificarea şi 
controlul elementelor de mai  sus în scopul realizării obiectivelor strategice. Se referă  în 
primul rând la consolidarea poziţiei băncii pe piaţă, ceea ce implică creşterea profiturilor şi, 
pe această bază, dezvoltarea structurilor şi diversificarea ofertelor băncii.  

Structura sistemului bancar aferent unei ţări vizează (Şpulbăr, 2005, p. 5): 
- Pe de o parte, cadrul instituţional, format din banca centrală, cu rol de 

coordonare şi supraveghere, şi băncile comerciale şi alte instituţii financiare asimilate 
acestora având rolul de intermediar principal în relaţia economii – investiţii, iar 

- Pe de altă parte,  cadrul juridic format din ansamblul reglementărilor care 
guvernează activitatea bancară acţionând hotărâtor în crearea şi funcţionarea unui sistem 
bancar performant. 

Existenţa unei legislaţii corespunzătoare, racordată permanent la realităţile ţării şi la 
principiile şi standardele internaţionale, poate conferi încredere într-un sistem bancar. 
Soliditatea şi credibilitatea sistemului bancar depind de o serie de variabile din mediul 
economic care sunt sub influenţa performanţelor structurilor de management statale şi care sunt 
date de doi factori orientaţi în doi poli ai vieţii economice şi sociale  (Şpulbăr, 2005, p. 5): 

- în zona politicului, cu influenţele lui asupra calităţii legislaţiei şi asupra 
performanţelor, competitivităţii şi stabilităţii economiei reale; 

- în zona internă a sistemului bancar, adică în managementul bancar. 
În principalele ţări dezvoltate, sistemele bancare sunt eterogene, respectiv cuprind o 

diversă tipologie de bănci, dar manifestă tendinţa de uniformizare în contextul procesului de 
globalizare financiară. 

Conform opiniilor exprimate în literatura de specialitate atât din ţară, cât şi din 
străinătate, rolul băncilor este, dacă nu unic, cel puţin special în comparaţie cu alţi agenţi 
economici din sectorul real sau financiar, dezvoltarea bancară asigurând, în ultimă instanţă, 
structura necesară funcţionării economiei de piaţă. 

Economia de piaţă presupune, în mod implicit, existenţa unei economii băneşti în 
contextul căreia sistemul bancar trebuie să asigure cadrul care să dea posibilitatea 
mobilizării fondurilor băneşti disponibile în economie şi alocarea lor pe perioade mai lungi 
sau mai scurte în mod prioritar către cele mai sigure şi eficiente investiţii  pe baza unei 
analize riguroase de credit. 

În perioada contemporană  locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate de 
calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii – investiţii, relaţie hotărâtoare în 
asigurarea creşterii economice. 

Rolul băncilor în economie poate fi evidenţiat şi prin funcţiile pe care acestea, ca 
agenţi economici, le îndeplinesc, şi anume: 
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- Atragerea disponibilităţilor monetare temporar disponibile la diferiţi agenţi 
economici; 

- Acordarea şi distribuirea de mijloace băneşti diferiţilor agenţi economici; 
- Crearea instrumentelor de credit ale circulaţiei monetare; 
- Sporirea şi diversificarea ofertei de servicii financiare pentru diverşi clienţi 

persoane fizice şi juridice. 
Băncile comerciale sau de depozit care constituie veriga de bază a oricărui sistem 

bancar şi efectuează toate tipurile de operaţiuni bancare îşi exercită rolul de intermediar între 
agenţii din sistemul nebancar şi îndeplinesc mai multe funcţii. 

Referitor la banca centrală, în literatura de specialitate sunt prezentate în mod  
distinct funcţiile acesteia. Majoritatea specialiştilor în domeniu consideră că banca centrală 
îndeplineşte, din punct de vedere al sistemului bancar, atribuţia de „bancă a băncilor”, având 
în consecinţă următoarele funcţii principale: 

- Funcţia de emisiune; 
- Funcţia de bancă a statului, a administraţiei şi a serviciilor publice; 
- Funcţia de bancă a băncilor; 
- Funcţia de centru valutar şi de gestionare a rezervei valutare; 
- Funcţia de creditare; 
- Funcţia prudenţială şi de supraveghere. 
Locul şi rolul băncilor în mediul economic, precum şi structura acestora sunt 

determinate şi de creaţia monetară, factor specific al funcţionalităţii acestora în economie. 
Băncile s-au afirmat esenţial ca instituţii monetare, ca intermediari financiari având calitatea 
de a transforma activele monetare în monedă, emisiunea de bancnote reprezentând forma 
principală a creaţiei monetare, precum şi de a transforma activele nemonetare (cambii, 
obligaţiuni etc.) în instrumente de plată, în scrierea în conturile bancare a creditelor acordate 
reprezentând momentul creării monedei scripturale. 

Pe parcurs s-au afirmat în cadrul activităţii financiar-bancare şi intermediarii 
nemonetari care, deşi funcţionează uneori sub denumirea de bănci, nu creează monedă, ci 
utilizează capitalurile mobilizate sau care le sunt puse la dispoziţie. 

Relaţiile de credit prin intermediari bancari pot fi evidenţiate în schema următoare: 
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Putem concluziona că un sistem bancar instabil sau care prezintă unele slăbiciuni 
afectează eficacitatea politicii monetare stabilite de banca centrală şi poate conduce la 
înregistrarea unor costuri ridicate pentru salvarea unor bănci din sistem. 

În contextul economiei de piaţă, sistemul bancar trebuie să asigure cadrul care să 
ofere posibilitate atragerii sau mobilizării tuturor resurselor financiare disponibile în 
economie şi orientarea sau alocarea lor temporară către activităţii economice, în special către 
cele mai productive. 

Pe măsura amplificării fluxurilor financiare naţionale, dar şi mondiale rolul şi 
importanţa băncilor în economie sporesc, ca o consecinţă a dezvoltării generale a societăţii 
omeneşti. 

Dezvoltarea tehnologiei şi mijloacelor de comunicaţie au amplificat rolul băncilor 
în circulaţia resurselor monetare, pe de o parte, iar, pe de altă parte, rolul de principali 
finanţatori ai investiţiilor în economie. 
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Rezumat. În Uniunea Europeană întreprinderile sunt un factor important al 
dezvoltării economice. Pentru a construi o economie puternică, Uniunea Europeană îşi 
propune întărirea spiritului antreprenorial şi asigurarea condiţiilor necesare dezvoltării 
practicilor inovatoare care să înfiinţeze şi să dezvolte întreprinderi. Realizarea acestui scop 
este esenţială pentru asigurarea sustenabilităţii economice necesare susţinerii progresului 
social şi protecţiei mediului. Transformările majore care au avut loc pe plan mondial din 
punct de vedere economic au generat fenomene legate de creşterea explozivă a şomajului, 
rate necontrolate ale inflaţiei, procese de integrare economică nesatisfăcătoare, deficituri 
bugetare, modificări tehnologice, poluarea mediului, toate acestea reprezentând probleme 
majore care nu au avut întotdeauna soluţii satisfăcătoare. 

 
Cuvinte-cheie: întreprinderi mici; microîntreprinderi; integrare; capital; 

competitivitate. 
 
Clasificarea REL: 7A, 20B 
 

 
 

România a aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007; această dată a fost 
propusă la summitul de le Salonic din 2003 şi confirmată la Bruxelles pe 18 iunie 2004. 
Raportul de ţară privind progresele României din octombrie 2004 a afirmat de asemenea 
data de 1 ianuarie 2007 ca dată de aderare pentru România şi Bulgaria, cele două ţări 
semnând Tratatul de aderare pe 25 aprilie 2005. După semnarea Tratatului de aderare, 
România a devenit stat în curs de aderare, obţinând statutul de observator activ la nivelul 
tuturor instituţiilor comunitare, fiind necesară asigurarea prezenţei reprezentaţilor români la 
nivelul instituţiilor europene şi al grupurilor de lucru ale acestora. Statutul de oservator activ 
permite României să îşi exprime punctul de vedere, fără drept de vot, în procesul de luare a 
deciziilor la nivel comunitar, având posibilitatea astfel să influenţeze aceste decizii şi să-şi 
promoveze interesele naţionale. 

Pentru Uniunea Europeana, întreprinderile reprezintă un factor important de 
creştere economica. Pentru a construi o economie puternică, Uniunea Europeana şi-a propus 
să întărească spiritul antreprenorial în Europa şi să creeze condiţiile necesare pentru 
dezvoltarea practicilor inovative care duc la înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor. 
Atingerea acestor obiective este vitală pentru asigurarea sustenabilităţii economice necesare 
sprijinirii progresului social şi protecţiei mediului. Politica Uniunii Europene referitoare la 
întreprinderi se adresează întregului mediu de afaceri şi are ca scop încurajarea şi facilitarea 
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înfiinţării de noi întreprinderi, stabilirea unui mediu de afaceri dinamic în care fiecare 
întreprindere să aibă acces efectiv la pieţele de produse şi servicii din Europa şi din afara 
Europei.  

Politica Uniunii Europene referitoare la întreprinderi cuprinde trei arii de interes: 
încurajarea întreprinderilor, promovarea inovării şi schimbării şi analiza competitivităţii 
economiei europene şi corelarea cu celelalte politici ale Uniunii Europene. Comisia Uniunii 
Europene defineşte trei categorii de întreprinderi mici şi mijlocii: 

- Microîntreprinderi; întreprinderi cu mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri 
anuală sau un capital social care nu trebuie să fie mai mare de 2 milioane euro; 

- Întreprinderi mici; întreprinderi cu un număr de angajaţi între 10 şi 49 precum şi 
cu o cifră de afaceri anuală sau un capital social care nu trebuie să fie mai mare de 10 
milioane euro; 

- Întreprinderi mijlocii; întreprinderi cu un număr de angajaţi între 50 şi 249, 
precum şi cu o cifră de afaceri anuală nu mai mare de 50 milioane euro (sau un capital social 
care nu trebuie să fie mai mare de 43 milioane euro). 

Întreprinderile mici şi mijlocii au jucat dintotdeauna un rol deosebit în viaţa 
economică şi socială a oricărei ţări, aflându-se la baza dezvoltării economiei. Dinamismul, 
flexibilitatea, adaptabilitatea, mobilitatea, potenţialul inovator reprezintă câteva din 
caracteristicile pe care întreprinderile mici şi mijlocii le au şi care sunt considerate esenţiale 
pentru dezvoltarea armonioasă a economiei oricărui stat. Se poate asigura astfel coeziunea 
structurii economice, creşterea economica sănătoasă şi desigur se creează noi locuri de 
muncă. Pentru a putea analiza problemele legate de întreprinderile mici şi mijlocii, este mai 
întâi necesară definirea acestora. Pentru a putea clasifica întreprinderile existente pe o 
anumită piaţă este necesară, în primul rând, alegerea unor reguli după care trebuiesc 
identificaţi indicatori care să permită o anumită structurare. Principalele reguli ar trebui să 
rezolve cel puţin următoarele probleme: 

1. numărul indicatorilor ce vor fi utilizaţi simultan (unul, doi sau mai mulţi); 
2. domeniul pentru care se aplică indicatorii (general sau pe ramuri) 
3. tipul indicatorilor utilizaţi (cantitativi sau calitativi). 
În cazul primei reguli este important de ales câţi indicatori se vor utiliza în acelaşi 

timp pentru a realiza o clasificare a întreprinderilor. Cel mai simplu ar fi să se utilizeze un 
singur indicator, dar având în vedere complexitatea activităţii economice este mai indicat să 
se utilizeze o baterie de mai mulţi indicatori. Totuşi, nu trebuie exagerat cu un număr prea 
mare de indicatori, deoarece ar putea apărea probleme la încadrarea întreprinderilor într-o 
anumită categorie atunci când se trece la repartizarea propriu-zisă (în cazul unor indicatori 
întreprinderea aparţine unei grupe, iar în cazul altora altei grupe). Din acest motiv este 
important ca alegerea indicatorilor să se realizeze astfel încât să se evite, pe cât posibil, 
situaţii în care acelaşi tip de întreprindere, cu acelaşi potenţial, să se încadreze în categorii 
diferite. 

Domeniile în care se aplică indicatorii, stabiliţi a fi utilizaţi pentru clasificarea 
întreprinderilor, pot fi uneori foarte diferite. Astfel, pot apărea particularităţi care să 
determine utilizarea unor alte niveluri ale indicatorilor aleşi (de exemplu, în Japonia 
definirea IMM-urilor se face diferit în funcţie de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea 
întreprinderile). 

În prezent, în majoritatea cazurilor definirea tipului de întreprindere se bazează pe 
utilizarea unui set de indicatori care, de regulă, se aplică identic pe toate (sau pe majoritatea 
domeniilor) campaniile analizate de pe o anumită piaţă. Dintre indicatorii utilizaţi pentru 
această definire amintim: cifra de afaceri anuală a întreprinderii, numărul de angajaţi, profiul 
brut anual, structura capitalului social, mărimea capitalului social, localizarea întreprinderii, 
mărimea gamei de produse realizate de întreprindere, vechimea întreprinderii. Dintre aceşti 



Economie teoretică şi aplicată. Supliment 

 

299 

299 

indicatori, cel mai des utilizaţi sunt numărul de angajaţi, cifra de afaceri anuală a 
întreprinderii şi profitul brut anual. De asemenea, în multe ţări nivelul indicatorilor utilizaţi 
pentru definirea tipurilor de întreprinderi de pe piaţă este diferit în funcţie de domeniul 
analizat. 

Existenţa IMM-urilor este necesară pentru funcţionarea cât mai armonioasa a 
economiei moderne, acestea fiind prezente aproape în toate sectoarele economice şi 
adaptându-se mult mai uşor schimbărilor survenite în condiţiile economice şi sociale. Ele îşi 
desfăşoară activitatea în special la nivel naţional, însă sunt afectate de legislaţia comunitara 
privind taxele şi impozitele, concurenţa, legislaţia societăţilor comerciale, politicile sociale 
şi regionale, precum şi legislaţia cu privire la formalităţile vamale. Ca urmare, politica 
Uniuni Europene în acest domeniu constă în măsuri menite să promoveze interesele IMM-
urilor şi să elimine barierele care le pot bloca accesul pe piaţă. 

În România definirea IMM-urilor este încă diferită de cea din Uniunea Europeană, 
ea realizându-se pe baza prevederilor Legii nr. 346/ 2004, privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Comparând definiţia IMM-urilor din România cu 
cea recomandată de Comisia Europeană, se poate observa că doar din punct de vedere al 
numărului de angajaţi aceasta este identică. Din punct de vedere al cifrei de afaceri, definiţia 
română este mai restrictivă, nivelul maxim al acesteia fiind de 8 milioane euro, indiferent de 
încadrarea întreprinderii într-una din cele trei categorii (micro, mici sau mijlocii). În plus, 
profitul brut al întreprinderilor mici şi mijlocii nu poate să depăşească echivalentul în lei a 5 
milioane de euro şi ele trebuie să fie independente. Conform articolului 3 din legea 
menţionată, sunt considerate independente întreprinderile mici şi mijlocii care nu sunt 
deţinute în proporţie de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot de către o 
altă întreprindere sau de mai multe întreprinderi împreună, care nu fac parte din categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii. Totuşi, prin excepţie de la prevederile acestui articol 3, este 
considerată independentă o întreprindere aflată într-una din următoarele situaţii: 

a) întreprinderea este deţinută de societăţi publice de investiţii, de societăţi cu 
capital de risc, investitori instituţionali, universităţi sau centre de cercetare nonprofit, cu 
condiţia ca aceştia să nu exercite, în mod individual sau împreună, controlul asupra 
întreprinderii; 

b) capitalul este divizat de aşa natură încât deţinătorii nu pot fi identificaţi, 
întreprinderea declară cu bună-credinţă, pe propria răspundere, că este în măsură să 
presupună că nu este deţinută în proporţie de 25% sau mai mult de o altă întreprindere sau 
de mai multe întreprinderi împreună care nu fac parte din categoria întreprinderilor mici şi 
mijlocii. 

Se aşteaptă ca extinderea UE să aibă un impact pozitiv asupra economiei româneşti, 
având în vedere că va impulsiona în mod semnificativ creşterea economică atât de necesară, 
precum şi prosperitatea întregii ţări. Comerţul exterior dintre România şi toate celelalte ţări 
membre UE va înregistra creşteri continue în viitor datorită înlăturării barierelor tarifare şi 
netarifare. Se va produce un transfer al forţei de muncă din ramurile industriale intensive 
către sectoarele industriale bazate mai mult pe abilităţi. Acest lucru va spori productivitatea 
şi, ţinând cont de existenţa costului unitar încă redus al forţei de muncă, precum şi de 
continuarea procesului de privatizare, România ar trebui să rămână o ţintă atrăgătoare pentru 
investitorii interni şi externi. În plus, implementarea în totalitate a legislaţiei UE şi 
investiţiile sporite de capital fix şi uman, precum şi cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare 
vor contribui, de asemenea, la creşterea productivităţii. Totuşi, niciunul dintre obiectivele 
sus-menţionate nu poate fi realizat în lipsa unor mecanisme de piaţă funcţionale şi a unor 
politici previzibile, bazate pe reguli stricte.  

În pofida faptului că impactul general al integrării va fi benefic pentru economie în 
ansamblu, acesta va fi probabil distribuit inegal şi unele categorii (de exemplu întreprinderi 
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mari aflate în proprietatea statului, organizaţii industriale care lucrează în pierdere) vor 
beneficia mai mult decât altele, cum ar fi întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele 
productive.  

Impactul integrării asupra întreprinderilor mici şi mijlocii depinde în general de 
tipul firmei. Întreprinderile de producţie/servicii cu activităţi de export, de mărime medie, 
vor trebui să facă faţă unei competiţii sporite în cadrul pieţei unice şi, în acelaşi timp, vor 
putea profita de oportunităţile oferite de o piaţă extinsă. Pentru ca acestea să obţină beneficii 
în astfel de condiţii, va fi necesar să aibă capacitatea şi dorinţa de a inova. Cu alte cuvinte, 
vor trebui să-şi adapteze strategiile, produsele şi serviciile la noul mediu de lucru. Pentru a 
putea profita de aceste noi oportunităţi, ele vor trebui de asemenea să se conformeze noilor 
cerinţe legislative din domeniu, aşa cum ar fi spre exemplu standardele şi certificarea 
calităţii. Pe de altă parte, întreprinderile care nu sunt orientate spre export nu se vor 
confrunta cu prea multe schimbări pe termen scurt, însă, foarte probabil, pe termen lung, vor 
trebui să facă faţă unei competiţii sporite chiar şi pe piaţa internă. Adaptarea la noul mediu 
va fi numai o chestiune de timp.  

Producţie, produse, servicii. O reală convergenţă către structurile de producţie şi 
nivelurile de venituri ale UE nu înseamnă în mod obligatoriu dispariţia industriei tradiţionale 
româneşti. În schimb, devine necesară transformarea întreprinderilor bazate pe utilizarea 
intensivă a forţei de muncă în întreprinderi bazate pe avantajele oferite de tehnologii 
avansate şi/sau creativitate. Cele care nu se vor putea restructura, nu vor progresa suficient 
de rapid, însă îşi vor putea continua activitatea prin grupare. Piaţa internă din România va fi 
în continuare reprezentată de producătorii locali şi, în acest sens, vor trebui promovate 
activităţi de cercetare şi dezvoltare originale. Obiectivul acestora va fi încurajarea producţiei 
locale care are drept ţintă piaţa locală, căci aceasta este modalitatatea principală de a uşura 
povara inevitabilă a restructurării şi a pătrunderii eficiente pe o piaţa unică lărgită. O 
componentă importantă a costurilor derulării activităţii o constituie costul stocurilor asociat 
producţiei neterminate (PN). Acestea sunt produsele aflate pe fluxul de fabricaţie sau în 
stoc. Pentru multe întreprinderi din România, PN cuprinde o mare parte din totalul activelor 
firmei. În comparaţie cu alte active ale firmei, PN nu contribuie la obţinerea de profit, iar 
managerii nu sunt preocupaţi în general de reducerea sau eliminarea lor. Pentru firmele care 
au posibilitatea de a aborda piaţa unică pe baze competitive, va fi necesară adoptarea 
filozofiei „producţie la comandă” (PLC) al cărei obiectiv îl constituie fabricarea unui 
produs numai la cerere, reducând astfel PN la minimum. Acelaşi concept PLC se aplică şi 
livrării/depozitării de materii prime (cantitate corespunzătoare nevoilor de fabricaţie), 
precum şi fabricării de produse finite (cantitate contingentată în funcţie de cerinţele reale ale 
clienţilor).  

Consumatorii. Consumatorii români vor evalua cu mai multă exigenţă produsele 
oferite de producători. Spre deosebire de trecut, aceştia vor deveni din ce în ce mai 
conştienţi de varietatea produselor disponibile pe piaţă şi de aceea vor cerceta cu mai multă 
grijă conformitatea produselor cu standardele şi normele stabilite, calitatea şi preţul lor. 
Impactul estimat asupra clienţilor români va fi diferit de simpla participare la un acord de 
liber schimb, având în vedere intrarea într-o zonă puternic integrată. În plus, această 
combinaţie a tranziţiei cu integrarea a dat deja rezultate interesante asociate unor mecanisme 
competiţionale imperfecte. A apărut deja inevitabilul fenomen al „pasiunii pentru varietate” 
în ceea ce priveşte mărfurile. Consumatorii români se confruntă deja cu o imensă diversitate 
de produse faţă de economia planificată. Acest fenomen a provocat apariţia unui important 
deficit comercial la mai multe categorii de mărfuri care ar trebui, în mod normal, echilibrat 
printr-un export de aceeaşi amploare a mărfurilor autohtone (româneşti), dar acest lucru nu 
s-a întamplat încă. Deşi este greu de asimilat acest comportament şi conduita firmelor 
româneşti, totuşi firmele sunt împinse către o conjunctură care schimbă simţitor condiţiile 
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derulării activităţii lor, mai ales în ce priveşte investiţiile şi marja de profit. S-a observat că, 
deşi investiţiile sunt scăzute, adaosurile comerciale ating totuşi niveluri disproporţionate, 
care fac produsele mai puţin competitive.  

Competitivitatea. În cadrul unei economii bazate pe cunoaştere, competitivitatea 
întreprinderilor româneşti, mari sau mici, va depinde din ce în ce mai mult de capacitatea lor 
de a furniza produse cu valoare adăugată mare la preţuri competitive. Pe de o parte, 
globalizarea şi pe de altă parte, liberalizarea comerţului vor forţa majoritatea întreprinderilor 
româneşti, mari sau mici, să devină competitive pe plan internaţional chiar şi atunci când 
operează în totalitate pe piaţa românească. Pentru a deveni şi rămâne competitive, 
întreprinderile mici şi mijlocii româneşti au nevoie de o strategie coerentă în domeniul 
afacerilor, de creşterea constantă a eficienţei, de reducerea costurilor de producţie şi de 
îmbunătăţirea calităţii şi imaginii produselor. Aceasta strategie ar trebui să includă: investiţii 
în cercetare şi dezvoltare; dobândirea de noi tehnologii; îmbunătăţirea practicilor 
manageriale; elaborarea de proiecte creative şi atrăgătoare şi un marketing eficient al 
produselor. Dreptul de proprietate intelectuală a fost creat pentru a facilita inovaţia, pentru a 
promova utilizarea şi diseminarea cunoştinţelor noi. O firmă românească care doreşte să 
prospere trebuie să administreze eficient şi să facă un marketing adecvat al portofoliului de 
proprietate intelectuală. Din această cauză, devine esenţial ca fiecare manager de 
întreprindere, nu numai cei care lucrează în cadrul departamentelor juridice, să înţeleagă şi 
să ia în consideraţie nu doar ce este proprietatea intelectuală, ci şi modul în care aceasta 
poate fi exploatată cât mai eficient. Pentru a-şi valorifica proprietatea intelectuală, 
întreprinderile mici şi mijlocii din România vor trebui să desfăşoare acţiuni specifice de 
marketing cum ar fi:  

 - comercializarea pe cont propriu; patentarea invenţiei şi vânzarea sa ori a licenţei 
unei terţe părţi care o va comercializa;  

 - păstrarea secretului invenţiei şi comercializarea produsului; întocmirea unui plan 
de afaceri (o nouă afacere sau dezvoltarea produselor);  

 - strategie de export/segmentare a pieţei;  
 - diversificarea pieţei/calităţii;  
 - servicii de informaţii concurenţiale;  
 - identificarea de surse de finanţare;  
 - securizarea investiţiei pentru a porni sau extinde afacerea.  
Se pune întrebarea dacă întreprinderile mici şi mijlocii româneşti ştiu sau nu care 

sunt cele mai bune modalităţi de a-şi proteja activele de tipul proprietate individuală prin 
secretul comercial care poate fi la fel de eficient ca patentele pentru asigurarea noilor 
tehnologii şi procese, mai ales în domeniile în care tehnologiile înalte evoluează rapid. 
Libera circulaţie a mărfurilor reprezintă o piatră de temelie pentru piaţa unică europeană şi 
principiile ei de bază, iar producătorii nu vor trebui să răspundă unor cerinţe diferite pentru 
piaţa unică şi pentru piaţa internă, ci vor avea de aplicat o procedură unică de evaluare a 
conformităţii. 

Marketingul. Promovarea marketingului este un proces social şi managerial prin 
care indivizi şi grupuri obţin ceea ce au nevoie şi doresc, prin crearea şi schimbul de produse 
şi valori intre ei. Marketing-ul este practic un instrument direct de vânzare a unui produs. 
Adesea întreprinderile mici şi mijlocii percep marketing-ul ca o activitate secundară ce 
poate fi delegată sau chiar ignorată şi lucrează pe baza prezumţiei că au un produs pe care 
consumatorii îl vor şi, drept urmare, singura problemă este furnizarea lui în cantităţi 
suficiente. Având în vedere că marketing-ul este o activitate ce necesită resurse 
semnificative, iar întreprinderile mici şi mijliocii dispun în general de resurse limitate, 
internetul poate juca un rol cheie în acest domeniu. Prin deschiderea unei pagini de web 
pentru promovarea propriei firme şi a produselor/serviciilor sau cu o soluţie de comerţ 



Integrarea României în Uniunea Europeană. Oportunităţi şi provocări 

 

302 

302

electronic întreprinderile mici şi mijlocii îşi pot face simţită prezenţa pe Internet cu costuri 
relativ mici şi pot concura cu firme mai mari în condiţii de egalitate. Astfel, cercetarea de 
piaţă poate deveni mai accesibilă întreprinderilor mici şi mijlocii, iar reacţiile 
consumatorilor pot fi cunoscute prin utilizarea unui formular on-line pe care clienţii îl pot 
completa pentru a-şi exprima părerea despre produsele/serviciile firmei respective. Comerţul 
electronic contribuie din ce în ce mai mult la: crearea de noi pieţe on-line pentru produse 
existente; crearea de noi produse şi servicii special destinate pieţelor on-line; deschiderea 
pieţelor internaţionale prin intermediul pieţelor virtuale; avantaje pentru cei cu iniţiativă; 
economii; costuri logistice mai scăzute (virtual deschise tot timpul); costuri de 
tranzacţionare mai scăzute (costuri mai mici pentru efectuarea plăţilor, relativ reduse în 
comparaţie cu modalităţile clasice, tipărire, expedierii prin poştă etc.); costuri mai mici de 
depozitare; costuri de închiriere mai reduse; costuri de livrare mai mici (pentru software şi 
servicii); recrutarea de personal; costuri mai mici cu personalul; fără intermediari; 
identificarea de noi surse de finanţare. Stimulentele şi oportunităţile sus-menţionate 
dezvăluie avantajele comparative de care firmele care utilizează comerţul electronic pot 
beneficia faţă de cele care aleg să-şi continue activitatea în mod tradiţional sau integrând 
acest proces la nivel minimal. Avantajele enumerate şi noile oportunităţi deschise arată 
modul în care firmele îşi pot spori competitivitatea faţă de cele care adoptă comerţul 
electronic mai lent. Întreprinderile mici şi mijlocii care adoptă comerţul electronic ca mijloc 
de dezvoltare a afacerii pot obţine beneficii de ordin calitativ care le vor întări poziţia pe o 
piaţă foarte competitivă. Aceste beneficii sunt:  

 - posibilitatea de a atrage noi clienţi mai repede;  
 - posibilitatea de a ajunge pe noi pieţe de desfacere mai rapid;  
 - posibilitatea de a crea noi produse şi servicii;  
 - flexibilitate mai mare la cerinţele pieţei;  
- posibilitatea de a reduce timpul de acces pe piaţă;  
 - perioada mai scurtă/rapidă de livrare;  
 - relaţii mai bune cu clienţii şi condiţii mai multe pentru a-i păstra; 
 - imaginea firmei ca fiind avansată din punct de vedere tehnologic;  
 - fluxuri de informaţii şi comunicare îmbunătăţite;  
 - oportunitatea de a adopta noi mijloace de promovare/marketing;  
De asemenea, comerţul electronic oferă firmelor ocazia de a se extinde pe plan 

mondial şi de a atrage clienţi de peste tot în lume. Această caracteristică este deosebit 
de importantă pentru întreprinderile mici şi mijlocii deoarece ele pot intra în 
competiţie cu mari firme prin intermediul Internet-ului. Comerţul cu amănuntul on-line 
oferă IMM-urilor ocazia de a se apropia de clienţi, deoarece se pot crea şi menţine foarte 
uşor baze de date, bogate în informaţii despre clienţi, ca rezultat al tranzacţiilor. Firmele pot 
astfel să înţeleagă mai bine nevoile şi interesele clienţilor, concentrându-se apoi pe vânzarea 
produselor dorite de client, obţinând în unele cazuri şi reacţii din partea clientului cu privire 
la produsul respectiv. Informaţiile tehnice şi ştiinţifice constituie o resursă strategică primară 
în asigurarea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. Ele depind, mai mult decât alte 
firme, de sursele externe de informare deoarece posedă o capacitate limitată de a produce pe 
plan intern informaţii tehnice şi ştiinţifice. Prin utilizarea internet-ului şi, pe lângă 
capacitatea de a localiza resurse folosite în mod curent, întreprinderile mici şi mijlocii pot 
identifica noi surse, pot obţine informaţii despre produse şi tehnologii noi, inovatoare, noi 
pieţe, noi furnizori şi potenţiali parteneri de afaceri din lumea întreagă. De asemenea, prin 
utilizarea poştei electronice (e-mail), se pot diminua costurile de personal şi se poate face 
economie de timp, având în vedere că este nevoie de mai puţini salariaţi care se pot ocupa de 
clienţi prin intermediul telefonului. Întreprinderile mici şi mijlocii îşi pot îmbunătăţi 
serviciile furnizate clienţilor, deoarece paginile web permit interacţiunea cu clienţii, iar 
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aceştia îşi pot urmări comenzile direct. În afară de îmbunătăţirea serviciilor pentru clienţi, se 
reduc astfel şi costurile.  

Întrebările clienţilor pot fi transmise direct angajaţilor în măsură să răspundă, 
oferind astfel un serviciu de calitate mai bună pentru clienţi. În legătură cu statutul 
comerţului electronic în România, trebuie menţionate următoarele: comerţul electronic este 
considerat ca foarte important pentru dezvoltarea economică a ţării. Maturitatea la care a 
ajuns România din punct de vedere al comerţului electronic este de circa 40-50% sub 
aspectul infrastructurii tehnice, cadrului legislativ, structurii pieţei şi relaţiilor de afaceri, 
mediului social şi viabilităţii financiare. Insuficienţa cadrului legislativ, lipsa de incredere în 
tranzacţiile electronice şi lipsa de colaborare internaţională sunt considerate a fi cele mai 
importante bariere în calea dezvoltării comerţului electronic.  

Accesul la sursele de finanţare. Accesul la sursele de finanţare a fost unul dintre 
obstacolele majore în ceea ce priveşte dezvoltarea întreprinderilor din România de-a lungul 
perioadei de tranziţie. Băncile solicită garanţii colaterale mari, de care multe întreprinderi, în 
special cele mici sau aflate la început de drum, nu dispun, iar, dacă eventual le găsesc, au 
apoi de plătit rate ale dobânzii extrem de ridicate, care le împovărează suplimentar faţă de 
garanţii. Totuşi situaţia trebuie examinată şi din alte perspective, printre care poate cea mai 
importantă o reprezintă lipsa generală de cunoaştere a principiilor relaţiilor de afaceri. 
Instrumentele financiare inovatoare cum ar fi capitalul de risc, business angels şi alte 
instituţii care acordă finanţare, inclusiv fondurile de garantare, sunt oarecum reticente în 
ceea ce priveşte finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii din motivele menţionate anterior. 
Nu se manifestă încă vizibil dorinţa şi mai ales capacitatea de a remedia aceasta situaţie, deşi 
există posibilitatea de a obţine profituri consistente din rularea fondurilor care pot fi 
absorbite de întreprinderile mici şi mijlocii Există pericolul întreprinderile mici şi mijlocii 
ca care nu dispun de expertiză managerială şi nu sunt suficient consolidate să fie strangulate 
de accesul dificil la finanţare.  

Deşi băncile comerciale rămân sursa principală de finanţare externă, se acordă 
sprijin public zonelor de piaţă unde există cele mai mari dificultăţi. Iată două dintre tipurile 
de finanţare („donori”) existente pe piaţă: 

 • Programele PHARE cuprind măsuri pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare 
externă cum sunt: sprijin pentru garantarea împrumuturilor, microfinanţări sau scheme 
pentru capitalul de risc. Alte măsuri, cum sunt grant-urile (subvenţiile, donaţiile) pentru 
investiţii sau ratele dobânzii subvenţionate, vizează reducerea costurilor externe de 
finanţare. Aceste programe, derulate cu fonduri de preaderare, au fost distribuite în mare 
parte ca donaţii/subvenţii, fără profit. În general totuşi, subvenţiile nu au un impact pozitiv 
pe termen mediu şi lung asupra iniţiativelor de afaceri.  

• Facilitatea de finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă o 
iniţiativă comună a programului PHARE, a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare (BERD), a Băncii Europeane de Dezvoltare a Consiliului Europei în asociaţie cu 
German Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) şi Băncii Europeane de Investiţii (BEI). 
Aceasta finanţează imprumuturi, leasing şi participarea la capital pentru intermediarii din 
domeniul financiar (bănci comerciale, firme de leasing şi fonduri pentru capital de risc) în 
scopul creşterii capacităţii lor de a acorda împrumuturi sau de a investi în întreprinderile 
mici şi mijlocii.  

Efectele integrării europene vor fi diferite de la sector la sector depinzând de 
specificul fiecăruia. În acest sens, este important de menţionat acordul PECA aflat în fază de 
negociere cu UE, care va furniza unor sectoare industriale condiţiile de „Evaluare a 
conformităţii şi acceptare a produselor industriale”. Relaţiile bilaterale dintre comunităţile 
europene şi statele membre sunt guvernate de acorduri europene. Comunitatea semnează 
„Protocoalele acordurilor europene privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor 
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industriale” (PECA) cu noile ţări candidate la aderare, ca instrumente ale strategiei de 
preaderare în domeniul liberei circulaţii a mărfurilor. 
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