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Pia a intern  a bunurilor 
i serviciilor în România 

dr. Ioan BRATU

1. Considera ii generale 
Pia a este o realitate complex  i 

dinamic  care îndepline te o func ie 
esen ial  în realizarea corela iei optime 
dintre produc ie i consum. 

În genere, pia a este locul de întâl-
nire, mai mult sau mai pu in abstract, 
dintre oferta vânz torilor i cererea 
cump r torilor, prima fiind forma de 
manifestare a produc iei, a doua expri-
mând nevoile umane solvabile, respec-
tiv, capacitatea oamenilor de a cump ra 
m rfurile oferite la pre uri convenabile. 
Pia a este un mod de confruntare a 
ofertei cu cererea pentru realizarea unui 
schimb de produse i servicii la pre uri 
de echilibru. 

Pia a a avut ca premis  diviziunea 
social  a muncii, sciziunea dintre 
produc tor i consumator, respectiv în 
momentul în care func ia consumului s-a 
separat de func ia productiv , tinzând s  
se echilibreze la un pre  oarecare. Actele 
de vânzare i de cump rare, împreun  
cu fenomenele legate de manifestarea 
obiectului ofertei i cererii, se afl  în 
conexiune cu spa iul i timpul în care 
acestea se desf oar . 

Pe pia  se verific  concordan a dintre 
nivelul, structura, calitatea produc iei 
(ofertei) i nivelul, structura i calitatea 
consumului (cererii), finalizându-se astfel 
ac iunea legii cererii i ofertei. 

În func ie de obiectul actelor de vân-
zare-cump rare exist  mai multe tipuri 
sau forme de pia , cele mai semnifica-
tive fiind: pia a bunurilor i serviciilor; 
pia a muncii; pia a creditului; pia a mone-

tar ; pia a valutar ; pia a capitalurilor1. 
Fiecare dintre aceste pie e are ca obiect 
tranzac ii economice specifice, dar între 
ele exist  o strâns  interdependen . 

Pia a bunurilor i serviciilor reprezint  o 
component  de baz  a economiei i 
cuprinde ansamblul cererii (efective sau 
poten iale) pentru m rfurile i serviciile 
respective. Acestea sunt produse ale 
activit ii economice, elemente constitutive 
ale produc iei. 

2. Pia a intern  de bunuri  
i servicii 

Prin menirea ei fundamental  pia a 
intern  contribuie la satisfacerea trebuin-
elor consumatorilor. De fapt, pia a na io-
nal  este motorul tuturor activit ilor eco-
nomice, conferindu-le îns i ra iunea de a 
fi, pentru c , nic ieri în lume, produc ia nu 
este un scop în sine, ci dimpotriv , este 
orientat  de necesit i precise de consum. 

Pia a intern  reprezint  un factor de 
stabilitate i de revigorare a economiei 
na ionale în perspectiv . 

De mult  vreme, pia a intern  româ-
neasc  acuz  o stare de anemie cro-
nic . Niciodat  suficient de abundent , 
ea a intrat într-o accentuat  criz , înc  
de la începutul anilor ‘80, proces care a 
continuat i dup  Revolu ie. 

De i se afirm  permanent, de c tre 
oficialit ile statului de drept, c  se 
urm re te tranzi ia de la economia de 
                                                          
1 Ni  Dobrot  .a., “ABC-ul economiei de pia  

moderne”, Casa de Editur  i Pres  “Via a 
Româneasc ”, Bucure ti, 1991, p. 131, 132. 
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comand  la cea de pia , totu i pia a 
intern  a României s-a îngustat 
continuu. 

Pe pia a intern  se manifest  preg-
nante dezechilibre între cerere i ofert , 
eviden iind existen a unor disfunc ionali-
t i în mecanismele de func ionare a 
economiei române ti. 

Pia a intern  cunoa te distorsiuni i 
disfunc ionalit i datorit  unor fenomene 
de instabilitate de natur  macroeco-
nomic  (incertitudine, infla ie, exces de 
lichiditate, deprecierea monedei na io-
nale etc.). 

Existen a unor inegalit i în ac iunile de 
supraveghere i control ale statului, a unui 
cadru legislativ de reglementare a rapor-
turilor de pia  mai pu in închegat, cu 
suficiente goluri, care a permis i mai 
permite manifestarea unor comportamente 
anormale a unor întreprinderi pe pia . 

În condi iile sc derii constante a cere-
rii interne singura ans  de supravie uire 
a economiei noastre o constituie 
impulsionarea exporturilor. 

Nivelul i dinamica dezechilibrului 
între cerere i ofert  î i g sesc explica ia 
în politica macroeconomic  aplicat  în 
perioada 1990-2000, care nu au stimulat 
nici cererea i nici oferta agregat  de 
bunuri i servicii. 

România nu duce lips  de cerere 
poten ial , care este îns  reprimat . 
Oamenii au nevoie de multe lucruri, pe 
care le-ar cump ra. Dar, pentru c  n-au 
bani, î i reprim  singuri cererea de 
consum. 

Nici în cazul agen ilor economici nu 
se duce lips  de cerere poten ial . 
Fiecare dintre ei vine pe pia  pentru a 
se aproviziona cu ceea ce are nevoie în 
procesul de produc ie. În foarte multe 
cazuri îns  produsele ob inute nu aduc 
suficiente venituri pentru acoperirea 
cheltuielilor ocazionate de realizarea lor. 

Dialogul dintre partenerii generici ai 
pie ei - produc tor i consumator - este 

practic înc  insuficient. Primul produce 
pu in i scump, f r  s -l intereseze ce 
destina ie au produsele sale, obligându-l 
pe al doilea s - i amâne satisfacerea 
unor nevoi esen iale. 

Sl biciunile pie ei interne sunt nu 
numai tratate cu indiferen , dar i 
între inute în mod deliberat. A a se 
explic  sporirea aberant  a taxelor i 
impozitelor, a dobânzilor i a pre urilor 
bunurilor i serviciilor. 

Prima consecin  a debilit ii pie ei 
interne este s r cia, men inerea unei 
însemnate p r i din popula ie la un 
standard de via , situat la limita supra-
vie uirii, ignorându-se un adev r cunos-
cut: nu va exista niciodat  o ar  bogat  
cu oameni s raci. Pe de alt  parte, 
contrapus  polariz rii tot mai evidente a 
societ ii, s r cia celor mul i - pe lâng  
ignoran  i promiscuitate, genereaz  o 
stare de spirit advers  i, totodat , 
nefast  reformelor prev zute. 

În condi iile sc derii puternice a 
produc iei na ionale de bunuri i servicii, 
pe pia a intern  au p truns produsele 
str ine, chiar i atunci când, tradi ional, 
produc ia româneasc  avea un avantaj 
competitiv redutabil (cereale, lân , carne, 
p s ri, lapte, mobil , ape minerale etc.). 
Aceast  situa ie a dus la neutilizarea unei 
p r i importante a capitalului fix na ional, 
la instalarea i persisten a omajului i 
infla iei galopante, i la sc derea dra-
matic  a cursului monedei na ionale la 
cre terea pre urilor bunurilor i serviciilor, 
cu excep ia pre ului for ei de munc , care 
a fost redus sistematic, i, pe acest fundal 
general, la instalarea unei grave s r ciri 
absolute a majorit ii popula iei. Sc derea 
puterii de cump rare a românilor pune în 
eviden  i o deosebire de concep ie: la 
noi, autorit ile, ca i întreaga politic  
economic , sunt prea pu in preocupate de 
dezvoltarea pie ei interne, mergându-se 
pân  la absurda feti izare a exportului. 

Oficialit ile se mul umesc s  pun  
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aceast  anomalie pe seama restruc-
tur rii impuse de reform . Ele nu iau în 
considerare faptul, deosebit de impor-
tant, c  nivelul cererii interne de produse 
i servicii determin  nivelul ocup rii for ei 

de munc . 
Nu poate fi trecut cu vederea nici 

impactul negativ pe care o pia  intern  

slab  îl exercit  asupra investitorilor 
str ini, de care România sus ine c  are 
atâta nevoie. Ce-ar putea s -i determine, 
în definitiv, s  investeasc  într-o economie 
i o ar  care nu le ofer  prea multe pers-

pective? Iat , un subiect de medita ie 
pentru cei care i-au asumat gestiunea 
reformei i a economiei române ti. 

Tabelul nr. 1 
Dinamica produsului intern brut pe categorii de utiliz ri  

în perioada 1990-1999 
1990 = 100 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Consumul final 
- Consumul final al popula iei 
- Consumul final al administra iei 
publice 
- Consumul final al administra iei 
private 

84,3
78,2

116,0

73,6

87,5
80,2

128,8

51,6

97,0
90,7

130,1

53,1

103,7
98,0

132,0

63,9

99,3 
94,4 

 
120,9 

 
70,3 

100,4 
94,9 

 
123,0 

 
70,3 

95,9
90,5

111,5

Formarea brut  de capital fix 82,2 99,2 106,1 112,1 114,0 107,5 103,0
Sursa: INS, Anuarul statistic al României, 2000, p. 282. 

2.1. Cererea agregat  de bunuri  
i servicii 

Caracteristica dominant  a tranzi iei o 
constituie reducerea continu  a nivelului 
cererii agregate. 

În special, în anii 1991-1993 i 1997-
1999 cererea agregat  a sc zut foarte 
mult, comparativ cu anul 1990. 

În cadrul consumului final, doar cel al 
administra iei publice s-a înscris pe o 

pant  ascendent  nefireasc . Dac  
înainte de anul 1990, consumul adminis-
tra iei publice se situa, în medie la mai 
pu in de 10% din PIB., în 1998, acesta a 
ajuns la aproape 15% din PIB. 

În aceea i perioad , atât vânz rile de 
m rfuri cu am nuntul, cât i serviciile 
comerciale prestate popula iei se men in 
mult sub nivelul realizat în anul 1990. 

Tabelul nr. 2 
Dinamica comer ului cu am nuntul i serviciilor comerciale  

în perioada 1990 - 1999 
1990 = 100 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Comer ul cu am nuntul total, 
      din care: 
- m rfuri alimentare 
- m rfuri nealimentare 

74,5

73,1
75,6

61,6

53,7
68,4

56,9

50,2
62,6

61,7

50,5
72,1

79,6

58,3
99,9

91,8

60,7
121,7

80,7 
 

54,7 
105,5 

97,3 
 

65,6 
127,7 

91,1

67,0
112.0

Prest ri de servicii comerciale 
pentru popula ie1) 63,0 53,2 31,3 37,8 45,4 48,9

 
40,4 

 
34,0 34,4

1) Exclusiv serviciile de transport, po t  i telecomunica ii. 
Sursa: CNS. Anuarul statistic al României, 1996, p. 661 i 692; 1998, p. 598, 626-627; 1999, 
p. 591, 615; 2000, p. 504, 528. 

Dezechilibrul între cerere i ofert  a evoluat în contextul deterior rii tuturor 
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parametrilor economiei na ionale. 
Analiza evolu iei cererii agregate relev  

faptul c  toate componentele acesteia 
sunt influen ate atât de factori i forme de 
manifestare comune, cât i de carac-
teristici specifice fiec rei componente. 
Factorii se manifest  cu intensit i diferite, 
fiecare dintre ei are un anumit rol în 
mecanismul general al cererii agregate. 

Contrac ia cererii de bunuri i servicii 
de consum afecteaz  cererea agregat  
prin dimensiunile i ponderea pe care o 
de ine consumul popula iei, iar cea de 
bunuri de investi ii se eviden iaz  prin 
intensitatea i m rimea sa, ca i prin 
complexitatea i dificult ile solu ion rii 
sale. 

Remarc m faptul c , de i, fiecare 
dintre factorii care frâneaz  compo-
nentele cererii are, în principal, o de-
terminare proprie, totu i ei sunt lega i 
între ei, influen ându-se reciproc. 

Mecanismele care genereaz  cererea 
nu au capacitatea s  determine cre terea 
acesteia pe m sura nevoilor popula iei i a 
cerin elor dezvolt rii economiei. Astfel, 
cererea nu poate s  devin  un factor 
propulsator al cre terii economice. 

Rezultatul influen ei factorilor din 
domeniul cererii îl constituie reducerea 
efectiv  a cererii. 

Cererea agregat  de bunuri i servicii 
s-a diminuat sub ac iunea unui complex 
de factori: 
 Infla ia este un factor de depreciere a 

banilor i de cre tere sensibil , 
generalizat  i durabil  a pre urilor, 
care duce la redistribuirea veniturilor 
în favoarea unor categorii sociale i în 
defavoarea altora, îndeosebi de la 
s raci la boga i. 
Într-o form  general , se poate spune 

c , infla ia este rezultatul unui proces 
economic complex, determinat de deze-
chilibrul dintre cerere i ofert , din care 

rezult  o cre tere aberant , general  a 
pre urilor/tarifelor, de cump rare de 
bunuri de consum sau investi ii i de ser-
vicii, i o diminuare accentuat  a puterii 
de cump rare a monedei na ionale, 
respectiv a veniturilor ob inute de c tre 
popula ie i agen ii economici. 

La baza infla iei se afl , în general: 
emisiunea de mas  monetar  (infla ie 
prin moned ); excesul de cerere 
solvabil  (infla ie prin cerere); insu-
ficien a ofertei de bunuri i servicii 
(infla ie prin ofert ); cre terea salariilor 
într-un ritm mai mare decât cel al 
productivit ii muncii (infla ie prin 
costuri); cre terea pre urilor interna-
ionale (infla ie prin import); cerere 

poten ial  f r  ofert  (produc ie f r  
cerere solvabil ); ineficien a utiliz rii re-
surselor datorat  tehnologiilor învechite 
sau unui management necorespunz tor 
etc. 

În func ie de momentul de ac iune, 
infla ia este de dou  feluri: corectiv  i 
de fond. 

Primul tip de infla ie este determinat 
de corec iile care se aplic  pre urilor 
nereale pentru a fi aduse la nivelul 
indicat de pia . De aceast  infla ie se 
scap  prin liberalizarea pre urilor. 

Al doilea tip de infla ie, de fond este 
generat de performan a economic . Cu 
cât o economie este mai pu in perfor-
mant , cu atât infla ia de fond este mai 
mare. 

Ambele forme au contribuit la 
sporirea puternic  a infla iei, atingând 
niveluri deosebit de înalte, exprimate de 
dou -trei cifre, fapt ce a avut o influen  
grav  asupra cererii de consum. 

Rata medie lunar  a infla iei s-a 
men inut, în perioada examinat , la un 
nivel ridicat, cu oscila ii mai mari, sau 
mai mici, de la un an la altul. 

Tabelul nr. 3 
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Rata medie lunar  a infla iei  
în perioada 1991 - 1999 

1990 = 100 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Rata infla iei total,
  din care: 
- M rfuri alimen 
   tare 
- M rfuri neali 
   mentare 
- Servicii 

 
10,3 

 
 

12,0 
   

9,0 
  9,1 

 
  9,6 

 
 

10,2 
   

9,3 
8,4 

 
12,1

 
 

11,6
 

12,9
11,8

 
4,1 

 
 

4,2 
 

3,7 
4,7 

 
2,1 

 
 

1,9 
 

2,0 
2,9 

 
3,8 

 
 

3,7 
 

4,0 
3,6 

 
8,0 

 
 

7,8 
 

7,7 
9,7 

 
2,9 

 
 

2,0 
 

3,2 
4,4 

 
3,7 

 
 

2,6 
 

4,0 
5,7 

 
2,9 

 
 

3,2 
 

2,7 
2,7 

Surs : INS, Buletin statistic de pre uri nr. 12/1999 i nr. 12/2000. 

Datele înscrise în tabelul nr. 4 arat  
c , în anul 1999, comparativ cu anul 
1990, pre urile au înregistrat o cre tere 
general  de peste 767 de ori, din care 
pre urile m rfurilor alimentare de 680,9 
ori, ale m rfurilor nealimentare de 752,3 
ori i ale serviciilor de 1156 ori. În anul 
1999, indicii pre urilor de consum în luna 
decembrie 1999 fa  de luna octombrie 
1990 a ajuns la 93296,9% pe total, i la 

79127,0% la m rfuri alimentare, 
93130,7% la m rfurile nealimentare i 
149643,3% la servicii. 

Rata infla iei, la finele fiec rui an, a 
oscilat între 295,5% în 1993 i 27,8% în 
1995. Este evident  tendin a de cre tere 
generalizat  a pre urilor i tarifelor. S-a 
ajuns astfel, la pre uri peste nivelul de 
echilibru, care au erodat puternic puterea 
de cump rare a veniturilor popula iei. 

Tabelul nr. 4 
Evolu ia indicilor pre urilor de consum în perioada 1990-1999 

1990 = 100 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Indicile general 
al pre urilor, din 
care: 

270,2 838,8 2987,0 7071,9 9353,4 12983,4 33076,9 52624,2 76728,0

- M rfuri ali    
  mentare 
- M rfuri nea 
  limentare 
- Servicii 

286,2 
 

267,8 
 

235,7 

963,4 
 

787,9 
 

661,0 

3361,2

2907,4

2249,5

7940,3

6769,8

5641,8

10469,3

8775,5

8051,2

14276,5

12205,9

11830,8

35885,9

30822,5

32708,8

53263,9 
 

49392,4 
 

62818,6 

68097,6

75233,1

115608,6
Rata infla iei  222,8 199,2 295,5 61,7 27,8 56,9 151,4 40,6 45,8
Sursa: INS, Anuarul statistic al României 1995, p. 410; 1998, p. 386; 1999, p. 372; 2000, 
p. 316. 

Dac  nivelul general al pre urilor 
cre te din anumite motive, considerând 
c  ceilal i factori r mân neschimba i, 
acesta afecteaz  cererea agregat  în 
dou  moduri: 

a) prin cre terea nivelului pre urilor se 
reduce puterea de cump rare a banilor i 
a valorii reale a bunurilor i serviciilor, în 
general. Rezultatul este c  putem 

cump ra mai pu ine bunuri i servicii cu un 
venit nominal dat, i deci are loc o 
diminuare a cererii agregate; 

b) o sporire a nivelului pre urilor 
bunurilor i serviciilor din ara noastr  
face ca acestea s  fie mai scumpe fa  
de bunurile i serviciile str ine. 

Aceasta înseamn  c  vom fi tenta i 
s  cump r m mai pu ine bunuri i 
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servicii produse în ar , deoarece ele au 
devenit relativ mai scumpe fa  de 
produsele str ine. 

În consecin , importurile vor cre te. 
Aceasta, mai înseamn  c  produc torii 
interni vor putea vinde mai pu in din 
produsele lor în exterior, deoarece ele au 
devenit mai scumpe fa  de produsele 
concurente de pe pie ele str ine, i deci 
exporturile vor sc dea. Astfel, prin inter-
mediul leg turilor comerciale interna io-
nale, o cre tere a nivelului pre urilor 
interne va reduce cererea agregat , 
pentru bunurile i serviciile interne. 

Pe scurt, prin reducerea puterii de 
cump rare a banilor, prin sporirea 
importurilor i prin sc derea exporturilor, 
are loc o cre tere a nivelului general al 
pre urilor i o reducere a cererii agregate 
pentru bunurile i serviciile produse pe 
plan intern. 

Când nivelul general al pre urilor 
cre te, puterea de cump rare a banilor 
scade, astfel clien ii pot s  cumpere mai 
pu ine bunuri i servicii. În plus, consu-
matorii transfer , într-o oarecare 
m sur , cump r turile lor de bunuri i 
servicii de la furnizori locali la cei str ini. 

Infla ia ridicat  face înc  ravagii în 
economia româneasc , distruge procese 
de produc ie i love te n praznic în 
stimulentele muncii, prin r sturn ri de 
valori, pierderi de competen  etc. 

Evolu ia i amploarea infla iei 
dovedesc c  autorit ile statului au 
pierdut controlul asupra acesteia. 
 Men inerea nivelului sc zut al 

veniturilor 
În condi iile sc p rii de sub control al 

pre urilor, autorit ile statului s-au 
concentrat asupra unor m suri de 
control al cre terii veniturilor salariale i 
a altor venituri, prin supraimpozitarea 
cre terii salariilor peste anumite limite, 
precum i prin indexarea salariilor, 
îndeosebi din institu iile bugetare, a 
pensiilor, aloca iilor familiale, ajutoarelor 

de omaj etc. 
Politica veniturilor mici a condus la 

sc derea ponderii salariilor nete i a 
presta iilor sociale în produsul intern brut 
de la 61,6% în 1990 la 27% în 1997 i, 
respectiv, de la 16,9% în 1990 la 12,5% 
în 1996, tendin e care s-au men inut i în 
anii urm tori. 

Ceea ce lipse te înc  în România 
este încurajarea muncii eficiente. În 
acest context, se perpetueaz  munca de 
mântuial , care consum  fonduri, dar nu 
las  nimic durabil. 

În economie pot fi deosebite dou  
tipuri principale de activit i, a c ror 
eficien  se m soar , fie prin produc-
tivitatea muncii, fie prin utilitatea lor. În 
ambele cazuri, distribuirea veniturilor tre-
buie s  se fac  dup  criterii sau reguli 
caracteristice pie ei i democra iei, cum 
ar fi: gradul de tehnicitate, preg tirea 
intelectual , tehnic  i profesional  pe 
care o implic , gradul de dificultate i 
periculozitate a desf ur rii activit ilor 
respective etc.1  

În acest context, reamintim c  una 
dintre corela iile fundamentale ale 
oric rei economii viabile este aceea 
dintre productivitatea muncii i cre terea 
câ tigurilor salariale. 

De i, în ultimii ani, se afirm  frecvent 
de c tre autorit ile guvernamentale i 
chiar de unii speciali ti c  în România 
salariile cresc, nu ca urmare a unor per-
forman e economice, ci a unor presiuni 
sindicale totu i datele statistice oficiale 
arat  c  pe ansamblul economiei, 
dinamica câ tigului salarial nominal 
mediu net lunar al salaria ilor este de-
vansat  de cea a produsului intern brut, 
iar în industrie i construc ii, unde se 
urm re te i se calculeaz  productivitatea 
muncii, aceasta dep e te, de regul , 

                                                          
1 Dionysius Fota, “Dreptul la o via  demn ”, 

Adev rul economic nr. 3/19 - 25 ianuarie 
2000. 
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semnificativ sporirea salariilor (tabelul nr. 5). 
Tabelul nr. 5 

Dinamica unor indicatori în perioada 1990-1999 
1990=100 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Produsul intern brut 87,1 79,4 80,6 83,8 89,8 93,4 87,7 83,0 81,6
Câ tigul salarial real 81,7 71,3 59,4 59,4 66,5 72,7 56,3 58,2 56,0
Pensia medie real  77,5 63,7 56,5 55,3 61,2 62,8 49,7 48,8 47,6
Productivitatea 
muncii în industrie 

 
85,0 73,6 80,2 92,4 104,6 102,8

 
100,9 

 
93,5 86,9

Productivitatea 
muncii în construc ii 

 
77,6 83,9 88,1 117,3 137,8 148,4

 
132,3 

 
126,7 126,4

Sursa: INS, Anuarul statistic al României, 1998; 1999, p. 174, 203, 330, 481, 502; 2000, 
p. 28,29, 35, 167, 414, 432. 

Acest fenomen poate fi pus mai 
pregnant în eviden , dac  examin m, 
comparativ dinamica produsului intern 
brut, cea a câ tigului salarial real i a 
pensiei medii reale a pensionarilor de 
asigur ri sociale de stat cu productivitatea 
muncii din industrie i construc ii. 

Sc derea veniturilor reale ale unor 
segmente ale popula iei, ca urmare a 
intensific rii crizei infla ioniste echivaleaz , 
în fapt, cu sc derea puterii de cump rare, 
respectiv cu sc derea consumului de 
m rfuri i servicii, ceea ce va atrage dup  
sine restrângerea produc iei, respectiv 
utilizarea incomplet  a factorilor de 
produc ie. 

Întrucât distribuirea veniturilor indivi-
duale nu are o suficient de strâns  
leg tur  cu rezultatele ob inute în 
produc ie, nu se poate asigura motivarea 
corespunz toare a personalului pentru a 
depune maximum de efort. Dac  stimu-
lentele pentru a lucra mai mult sunt 
slabe, nu vor avea loc îmbun t iri sem-
nificative în tehnologie, în organizarea 
produc iei i în gestionarea eficient  a 
resurselor întreprinderii respective. 

Cre terea costului vie ii reduce 
posibilit ile de a economisi, iar f r  
acumulare intern  este foarte greu, dac  
nu imposibil, s  ie im din actuala criz . 
 Sistemul de impozite, taxe i de 

dobânzi pl tite de popula ie i de 
agen ii economici bugetului de stat i 
b ncilor, constituie un alt factor 
important de diminuare a veniturilor, a 
puterii de cump rare a popula iei i a 
rentabilit ii unit ilor economice. 
Fiscalitatea sufocant  este atestat  

de faptul c , pentru plata unui salariu 
mediu pe economie, statul impune 
asupra salaria ilor i asupra întreprin-
derilor impozit pe salariu, contribu ii la 
asigur ri sociale, fond de omaj, fond 
pentru s n tate, fond de solidaritate, 
fond pentru înv mânt, pensie supli-
mentar  etc. 

Într-o întreprindere profitabil , statul 
percepe 25% impozit pe profit, 10% 
impozit pe dividende, i în func ie de 
profit, accize, taxe vamale, taxe locale 
etc. În fine, pentru fiecare leu profit net 
ob inut se pl tesc statului 3-4 lei impo-
zite, taxe i contribu ii1. Sunt stabilite 
prin lege circa 85 impozite, taxe i 
contribu ii pentru a fi pl tite de salaria i i 
cet eni, de întreprinderi, ceea ce afec-
teaz  considerabil puterea de cump rare 
i rentabilitatea. 

Sistemul fiscal este departe de a 
încuraja munca de calitate i spiritul 
                                                          
1 Viorel S l jean, “Evalu ri privind zece ani de 

tranzi ie în România”, Adev rul economic nr. 
50/15-21 decembrie 1999. 
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întreprinz tor; nenum rate impozite i 
taxe îi împov reaz , tocmai, pe cei care 
ar putea l rgi produc ia. 
 Sporirea autoconsumului de 

produse agroalimentare reprezint  un 
alt factor care a contribuit la 
reducerea cererii solvabile a popu-
la iei în perioada de tranzi ie. 
Restituirea terenurilor agricole pro-

prietarilor de drept i reducerea venitu-
rilor reale, a creat posibilitatea i nece-
sitatea utiliz rii unor cantit i de produse 
agroalimentare din produc ia proprie, 
pentru satisfacerea nevoilor de consum, 
de c tre un num r mare de gospod rii. 

Reducerea drastic  a cererii solvabile 
s-a reflectat, îndeosebi, în diminuarea 
grav  a produc iei industriale i a 
comer ului, men inându-se, chiar amplifi-
cându-se dezechilibrul dintre cerere i 
oferta cantitativ , calitativ  i structural  

de bunuri i servicii pe pia a intern .  

2.2. Oferta agregat  de bunuri  
i servicii 

În România, nu numai în anii ‘80, ci i 
în anii ‘90, oferta de bunuri i servicii a 
fost deosebit de sc zut , atât în 
compara ie cu cererea solvabil , cât, mai 
ales cu nevoile de consum ale popu-
la iei, precum i cu nevoile de bunuri i 
servicii necesare investi iilor i consu-
mului productiv al întreprinderilor. 

Dup  anul 1989, mai ales în industrie, 
produc ia na ional  a sc zut dramatic. 
Astfel, c  în prezent, economia 
româneasc  sufer  de o grav  penurie 
de bunuri i servicii de calitate cores-
punz toare. 

Tabelul nr. 6 
Dinamica produsului intern brut pe principalele categorii de resurse în 

perioada 1990-1998 
1990=100 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Industrie 76,0 78,6 83,0 88,7 81,6 77,3 76,2 
Agricultur  87,4 89,9 94,2 90,2 89,1 79,6 82,5 
Construc ii 94,9 120,8 128,9 129,9 104,9 100,2 97,9 
Servicii 91,7 93,8 101,4 107,0 92,5 86,7 82,2 
Sursa: Anuarul statistic al României 1999, p. 329 i Romania in figures 1990, p. 29, 2000, 
p. 281. 

Tabelul nr. 7 
Dinamica produc iei industriale pe activit i 

în perioada 1990-1999 
1990=100 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total industrie 77,2 60,3 61,1 63,1 69,0 75,8 68,0 58,6 57,3
-industria extractiv  81,7 81,0 79,9 81,3 80,8 80,2 76,6 65,2 60,8
-industria prelucr toare 76,2 57,9 58,3 60,5 67,8 76,3 68,2 58,7 58,0
-energie electric  i 
termic , gaze i ap  

90,6 84,1 89,9 89,8 92,8 54,4 82,2 72,6 69,2

Sursa: Anuarul statistic al României, 1996, p. 400 - 401, 1998, p. 370 - 371, p. 480, 2000, 
p. 414. 

Sc derea produc iei a avut loc 
datorit  dificult ilor i disfunc ionalit ilor 

generate de manifestarea crizei 
economice i amplificat  de problemele 
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noi ap rute în procesul de tranzi ie. 
Datele relev  c , în perioada 

investigat , se pot deosebi trei perioade 
în evolu ia produc iei de bunuri i de 
servicii: 
 prima plasat  în anii demar rii 

tranzi iei, respectiv 1991-1993, când 
a avut loc o sc dere dramatic , 
îndeosebi, a produc iei industriale, 
dar i de construc ii i de prest ri de 
servicii; 

 a doua perioad , între anii 1994-
1996, când începe o revigorare 
u oar  a produc iei industriale i 
agricole i, mai ales, a lucr rilor de 
construc ii i a prest rilor de servicii; 

 a treia perioad  1997-1999, când are 
loc o nou  reducere de propor ii 
considerabile, atât a produc iei 
bunurilor de consum, cât i a 
prest rilor de servicii. 
Pr bu irea consumului intern în 

perioada de tranzi ie a afectat puternic 
produc ia de bunuri i de servicii care, în 
lipsa pie ei de desfacere, i-a restrâns 
substan ial activitatea. A a se explic  

situa ia îngrijor toare din multe ramuri ale 
produc iei na ionale. Acest regres al 
produc iei ar fi fost i mai mare în absen a 
cererii externe. 

În aceast  perioad  cererea extern  a 
fost un stimulent important pentru 
produc ia intern  de bunuri de consum 
pentru popula ie, îndeosebi m rfuri tradi-
ionale produse mai ales în sistem “lohn”. 

În cadrul industriei exist  unele 
deosebiri ale evolu iei pe principalele 
activit i. 

Se poate observa c , în general, 
sc derile cele mai mari au avut loc în 
industria prelucr toare, respectiv 
produc toare de bunuri de consum i 
bunuri pentru investi ii, dar i de o parte 
din bunurile de consum intermediare. 
Industria extractiv  i cea de energie 
electric  i termic , gaze i ap  care 
produc bunuri intermediare au înregistrat 
reduceri mai moderate. 

O imagine mai analitic  se poate 
ob ine din examinarea datelor înscrise în 
tabelul nr. 8. 

Tabelul nr. 8 
Dinamica produc iei industriei prelucr toare pe sectoare 

1995=100 
 1997 1998 1999 2000 

Total industrie prelucr toare 
              din care: 
- bunuri de uz curent 
- bunuri de folosin  îndelungat  
- bunuri de capital 
- bunuri intermediare 

86,7 
 

84,8 
136,7 
88,1 
79,2 

72,2 
 

71,4 
100,0 
90,4 
60,5 

68,1 
 

68,5 
69,3 
91,7 
56,1 

74,1 
 

81,0 
63,3 
95,6 
60,1 

Sursa: CNS., Buletin statistic lunar nr. 12/1998, p. 16 i nr. 12/1999, p. 14, 12/2000, p. 14. 

În aceast  perioad , o dinamic  
peste media industriei prelucr toare s-a 
realizat la produc ia de bunuri de 
folosin  îndelungat , bunuri de uz 
curent i bunuri de capital i, mult sub 
medie, la produc ia de bunuri 
intermediare, în ultimii doi ani. 

Datele privind volumul, structura i 
dimensiunea stocurilor la 30.09.1999 
fa  de media lunar  a produc iei 
realizate ne permite s  oferim o imagine 
mai complet  asupra produc iei industriei 
prelucr toare (vezi tabelul nr. 9). 

Tabelul nr. 9 
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Structura produc iei i dimensiunea stocurilor  
la 31 XII 1998 i 30 IX 1999 

 
  

 
Stoc la  
31 XII 
1998 

Produc ie 
realizat  în 
perioada 
1 I-30 IX 

1999 

 
Media 

lunar  a 
produc-

iei 

 
Struc-

tura pro-
duc iei 

(%) 

 
Stoc la
30 IX 
1999 

 
Dinamica 
stocurilor  

(%) 

Dimensiunea 
 stocului fa  
de produc ia 
medie lunar  

(%) 
Total industrie 
prelucr toare,  
    din care: 
- bunuri de uz  
  curent 
- bunuri de folo 
  sin   îndelungat  
- bunuri de capital 
- bunuri intermediare 

 
15833 

 
 

3156 
 

461 
4796 
7420 

242967

45995

5789
25757

165423

26996,3

5110,5

643,2
2861,9

18380,3

100,0

18,9

2,4
10,6
68,1

18884

3189

688
5991
9015

 
119,3 

 
 

101,0 
 

149,2 
124,9 
121,5 

 
69,9 

 
 

62,4 
 

106,9 
209,3 

49,0 
Sursa: calculat pe baza datelor înscrise în Buletinul statistic lunar nr. 12/1998, p. 17 i nr. 
9/1999, p. 13. 

Informa iile prezentate ne permit 
urm toarele constat ri: ponderea relativ 
redus  a bunurilor de uz curent i de 
folosin  îndelungat  în ansamblul indus-
triei prelucr toare (21,3%); ponderea 
ridicat  a bunurilor intermediare i de 
capital în totalul produc iei; cre terea 
stocurilor la bunurile de capital i la cele 
de folosin  îndelungat ; varia ia mare a 
dimensiunii stocurilor, comparativ cu 
produc ia medie lunar  realizat  

Dac  pe ansamblul industriei pre-
lucr toare stocurile reprezint  circa 70% 
din produc ia medie lunar , la bunurile 
de consum intermediar i bunurile de uz 
curent, dimensiunea stocurilor este mult 
sub medie, la bunurile de capital i de 
folosin  îndelungat  stocurile sunt mult 
peste medie. 

În perioada investigat , industria 
româneasc  nu a avut o politic  care s  
orienteze i s  faciliteze dezvoltarea 
produc iei de bunuri i servicii de calitate 
superioar , utile, deopotriv , atât popula-
iei, cât i sectorului de investi ii. 

Acordându-se prioritate politicilor 
monetare i valutare s-a neglijat produc-
ia de bunuri i servicii, care reprezint  

venitul real al rii, întârziindu-se schim-
b rile în economia real , cu toate c  aici 
este cheia problemelor tranzi iei. 

În condi iile lipsei unor m suri 
concrete i eficiente de sprijinire a 
produc iei interne, viabile s-a restrâns i 
oferta agen ilor economici pe pia a 
intern  i pe pie ele externe. 

Datele statistice înscrise în tabelul nr. 
10 ne ofer  noi elemente referitoare la 
evolu ia produc iei pe grupe de ramuri i 
pe activit i. 

Datele atest  c , în fiecare grup  de 
ramur  i grup  de produse, au avut loc 
diminu ri grave ale produc iei, chiar i la 
produsele la care ara noastr  are 
tradi ie recunoscut  i/sau o baz  solid  
de materii prime, cum ar fi: industria 
textil  i a confec iilor din textile i piele; 
industria alimentar  i a b uturilor; 
industria mobilei; industria de extrac ie i 
prelucrarea petrolului, a gazelor etc. 
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Tabelul nr. 10 
Dinamica produc iei industriale în perioada 1990-2000 

RAMURA 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total industrie, din care: 61,1 63,1 69,0 75,8 73,3 58,6 57,3 62,0

1. Ramuri produc toare de bunuri de consum 
- Alimentar  i b uturi 57,1 64,6 66,0 64,2 67,1 55,5 68,0 71,1
- Textil  i produse textile 56,6 57,1 56,1 46,5 53,6 41,2 30,9 28,8
- Confec ii din textile, bl nuri i 
piele 

59,0 85,6 105,1 144,8 132,0 108,6 114,6 176,1

- Piel rie i înc l minte 58,5 65,6 70,8 64,4 73,2 66,7 67,9 71,8
- Mobilier 99,4 112,3 144,9 218,1 207,7 149,1 157,6 169,4

2. Ramuri produc toare de bunuri de consum intermediar 
- Extrac ia i prepararea 
c rbunelui 

96,8 99,5 99,7 102,4 105,3 64,8 56,6 71,9

- Extrac ia i eiului i gazelor 
naturale 

82,4 80,8 80,2 78,3 80,2 73,1 70,1 70,2

- Extrac ia i prepararea 
minereurilor nemetalifere 

72,7 83,0 80,3 76,0 78,2 62,1 47,7 44,7

- Alte activit i extractive 44,8 40,9 42,2 41,4 38,6 36,7 36,4 36,8
- Prelucrarea lemnului 56,5 48,1 47,3 49,1 51,7 41,7 41,1 46,0
- Prelucrarea i eiului, 
cocsificarea c rbunelui, tratarea 
combustibililor nucleari 

56,5 66,8 67,3 61,4 61,9
 

58,9 
 

43,8 45,1

- Chimie i fibre sintetice i  
artificiale 

58,3 53,6 58,6 55,4 51,4 30,3 31,0 38,4

- Alte produse din minerale 
nemetalice 

62,6 57,8 64,2 67,7 70,7 58,7 51,9 55,9

- Metalurgie 54,1 56,5 66,4 65,8 61,2 61,4 38,9 47,5
- Energie electric  i termic , 
gaze i ap  

89,9 89,8 92,8 94,4 93,5 72,6 69,2 75,7

3. Ramuri produc toare de bunuri de investi ii  
- Construc ii metalice i produse 
din metal 

54,0 46,2 55,3 56,4 34,2 28,2 32,8 32,0

- Ma ini i echipamente 52,4 49,4 60,5 78,8 75,2 43,8 36,4 46,8
- Ma ini i aparate electrice 50,4 78,1 97,6 124,0 113,9 107,5 95,1 98,1
- Echipamente, aparate de radio, 
televiziune i comunica ii               69,1 148,3 185,2 338,0 248,3

 
216,3 

 
199,4 51,6

- Aparatur  i instrumente 
medicale 

60,1 51,7 69,5 98,1 88,3 59,6 82,0 86,8

- Mijloace de transport rutier 67,1 61,0 61,4 76,4 103,8 111,2 113,8 88,2
- Alte mijloace de transport 71,7 56,4 66,8 80,1 70,5 87,1 79,1 86,4
Sursa: CNS, Anuarul statistic al României 1996, p. 488 - 489; 1999, p. 480; 2000, p. 414; 
Buletin statistic lunar nr. 12/2000, p. 13. 

În condi iile restrângerii grave a 
cererii, de exemplu, industria confec iilor 
din textile i industria înc l mintei, au 
supravie uit în aceast  perioad  prin 
produc ia în regim de lohn. Acesta de ine 
o pondere mare în produc ia de confec ii 
i de înc l minte, constituind pe termen 

scurt o solu ie salvatoare îns  pe termen 
mediu i lung poate deveni deosebit de 
d un toare. 

În acest sistem partenerii str ini, firme 
de tradi ie de pe pia a mondial , asigur  
întreprinderilor române ti comenzile, 
m rcile, modelele, materialele i pie ele 
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de desfacere1. 
Partenerii str ini recurg la acest 

sistem datorit  existen ei în ara noastr  
a for ei de munc  calificate i ieftine, 
ob inând astfel, produse la un pre  redus, 
pe care le vând la pre urile pie ei din 

rile respective i deci ob in o 
profitabilitate ridicat . 

Pe termen scurt lohn-ul prezint  
unele avantaje, cum ar fi:  
 solu ie salvatoare pentru supravie-

uirea unor întreprinderi române ti 
prin satisfacerea cererii de export; 

 recuperarea decalajelor fa  de 
produc torii str ini (occidentali), prin 
transferul de know-how i cre terea 
calit ii i productivit ii muncii; pentru 
a exporta, întreprinderile române ti ar 
fi fost nevoite s  importe materii prime 
din str in tate; întreprinderilor li se 
asigur  materii prime, modele i pia  
de desfacere; se asigur  folosirea 
for ei de munc  calificat  i a capaci-
t ilor de produc ie. 
Pe termen mediu i lung, lohn-ul s-ar 

putea dovedi extrem de p gubitor; având 
numeroase dezavantaje: dac  i în 
România se scumpe te for a de munc  
i partenerii (lideri mondiali în confec ii, 

tricotaje, înc l minte) au g sit condi ii 
mai bune în alte ri, se poate ajunge la 
falimentarea întreprinderilor române ti; 
aprovizionarea cu materii prime din 
import duce treptat la insuficien a i 
distrugerea industriilor conexe de fire, 
fibre, es turi i accesorii i cre terea de-
penden ei aproape totale de importuri; 
lucrând în acest regim, întreprinderile 
române ti nu se pot dezvolta, nu reu-
esc s - i creeze propriile m rci i 

modele, nu se pot face cunoscute pe 
pia a extern ; pre urile stabilite în aceste 
condi ii nu asigur  decât un profit minim 
i nu permit realizarea retehnologiz rii; 

                                                          
1 “Fabricile de textile i-au pierdut clien ii”, 

revista Capital nr. 7/1999. 

valuta ob inut  prin acest sistem, nu 
permite dezvoltarea întreprinderilor. 

Complacerea în aceast  stare de 
dependen  (de comenzi, de tipare, de 
materii prime i auxiliare) este foarte 
riscant . 

Un fapt îngrijor tor, care s-a produs 
deja în majoritatea întreprinderilor cu 
capital majoritar de stat, a fost desfiin a-
rea atelierelor de crea ie i design. Când 
se va termina lohn-ul se vor g si complet 
nepreg ti i: f r  industrie de materii 
prime interne, pe care s  poat  conta, 
f r  m rci, f r  modele, f r  compar-
timente de marketing i studiul pie ei2. 

De i agricultura româneasc  dispune 
de un poten ial ridicat de produc ie, 
totu i i acest sector întâmpin  în 
prezent mari dificult i. 

În ceea ce prive te produc ia agricol  
i cea a lucr rilor de construc ii, 

sc derile au fost mai pu in dramatice.  
Sc deri mai mari s-au înregistrat în 

cazul produc iei animale, în special 
datorit  diminu rii eptelului. 

În agricultur , randamentele de 
produc ie pe unitatea de suprafa  sau 
pe animal se men in la un nivel foarte 
redus. Diminuarea produc iei, îndeosebi 
de plante tehnice i a celei animaliere, 
este una din cauzele care au determinat 
restrângerea produc iei în industria 
alimentar  i în unele subramuri ale 
industriei u oare. 

Întreprinderile din industria alimentar  
româneasc  nu au depus suficiente 
eforturi pentru îmbun t irea tehnolo-
giilor de fabrica ie mo tenite i folosite, 
în concordan  cu preten iile pie ei 
interne i externe, i nu a reu it s  îmbu-
n t easc  calitatea produselor. 

                                                          
2 “Lohn-ul - o solu ie pentru supravie uirea 

exporturilor de confec ii române ti”, Curentul 
nr. 297/22.12.1998. 
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Tabelul nr. 11 
Dinamica produc iei agricole i a lucr rilor de construc ii 

1990=100 
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1. Produc ia agricol  total , 
     din care: 

100,8 87,4 96,3 96,5 100,8 102,1 105,6 97,7 102,8

     - vegetal  104,3 88,9 101,8 102,2 107,7 109,6 120,5 107,1 120,7
     - animal  96,2 86,0 89,7 89,6 92,3 92,0 87,0 85,9 82,9
2. Lucr ri de construc ii 73,5 76,9 85,7 110,6 125,2 129,8 98,1 97,6 97,4
Sursa: INS, Anuarul statistic al României, 1996, p. 452-453 i 545; 1998, p. 436-437, 506; 
1999, p. 436-437, 501; 2000, p. 375, 432. 

Restrângerea considerabil  a resur-
selor destinate dezvolt rii, investi iilor a 
afectat mult situa ia din domeniul lucr rilor 
de construc ii. 

Sc derea produc iei na ionale se 
reflect  în comer ul interior i exterior. 

Dezvoltarea produc iei na ionale, 
respectiv cre terea ofertei de bunuri i 
servicii, este frânat  de un complex de 
factori interni i externi, cum ar fi: mediul 
de afaceri neprietenos, decapitalizarea în-
treprinderilor, blocajul financiar, restruc-
turarea i privatizarea, managementul 
neperformant, restric ii financiare excesive 
impuse de organismele interna ionale, 
nivelul redus al investi iilor str ine produc-
tive etc. 

Dintre factorii interni, men ion m în 
primul rând, ritmul redus al investi iilor. 

În condi iile în care progresul tehnico-

tiin ific se dezvolt  rapid i multilateral, 
accelerând procesul de uzur  moral  a 
tehnologiilor existente, restrângerea 
investi iilor într-o perioad  lung  de timp 
devine un obstacol major în calea 
ridic rii prosperit ii economice i sociale 
a rii. 

Men ion m c  la începutul tranzi iei, o 
mare parte din produsele fabricate i din 
tehnologiile utilizate trebuia înlocuite cu 
altele noi, capabile s  fac  fa  competi iei 
de pe pia a intern  i extern . 

Investi iile realizate în perioada 1990 - 
1999 (vezi tabelul nr. 12) sunt mult sub 
nivelul nevoilor reale de modernizare a 
economiei române ti. Dac  lu m ca 
baz  anul 1990, doar în anii 1994-1998 
s-a reu it s  se ating  i s  se dep -
easc  u or acest nivel pe ansamblul 

economiei. 
Tabelul nr. 12 

Dinamica investi iilor realizate pe ansamblul i pe principalele ramuri ale 
economiei, în perioada 1990 - 1999 

1990=100 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Total investi ii, 
   din care: 
- industrie 
- agricultur  
- construc ii 
- comer  
- transport 
- po t  i telecomunica ii 
- activit i financiare 
- administra ie public  

74,2 
 

91,0 
39,2 
43,9 

104,8 
52,8 

110,2 
612,7 

87,4 

73,4

96,8
31,9
55,4

193,9
27,4

259,1
17 ori

82,5

79,6

91,6
20,3
61,7

295,5
56,4

622,9
26 ori
202,0

100,6

89,6
86,5

136,7
268,9

40,3
718,8
44 ori
386,2

111,4

112,4
52,2

146,4
307,1

26,0
616,7
47 ori
522,1

114,9

121,5
55,5

180,2
356,5

30,2
820,8
53 ori
475,1

108,7

114,6
29,0

230,7
301,2

25,2
16 ori
61 ori
720,7

104,2 
 

112,1 
28,7 

177,8 
388,2 

26,2 
18,4 ori 
60,3 ori 

417,4 

98,1

102,9
23,6

168,4
288,0

27,1
25,5 ori
54,4 ori

582,3
Sursa: INS, Anuarul statistic al României, 1994, p. 393; 1998, p. 367. 
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Cu un asemenea ritm de cre tere a 
capacit ilor de produc ie, nu avem 
anse reale s  ne dezvolt m rapid, i la 

standarde care s  ne asigure un nivel de 
trai decent. 

Se poate observa cu u urin , c  
investi iile au fost alocate cu prioritate, 
nu în sectorul produc iei de bunuri, 
industriei i agriculturii, ci în sectorul ser-
viciilor. Unele componente ale acestui 
sector au înregistrat ritmuri apreciabile: 
activit i financiare, po t  i 
telecomunica ii, administra ie public , 
comer . 

Volumul redus de investi ii realizate în 
perioada analizat , ritmul foarte lent de 
modernizare tehnologic , modul 
necorespunz tor de între inere i repa-
ra ii a ma inilor i utilajelor au amplificat 
procesul de uzur  fizic , i mai ales 
moral  a capacit ilor de produc ie 
existente. Toate aceste procese au 
influen at puternic volumul, calitatea i 
structura produc iei ob inute i nivelul de 
profitabilitate al acestuia. 

În al doilea rând, remarc m slaba 
preocupare a managementului de la 
toate nivelurile organizatorice pentru 
stimularea capacit ii de crea ie, de 
munc  a oamenilor, luat  în sensul de 
efort intelectual i fizic, de activitate 
individual  i colectiv  produc toare de 
noi valori materiale i spirituale. Se ine 
insuficient seama c  factorul uman 
determin , în mod esen ial, perfor-
man ele activit ii economice. El, indife-
rent de locul i pozi ia sa, r mâne 
factorul de baz  al dezvolt rii produc iei 
i al consumului de bunuri i servicii.  

Avem în vedere, îndeosebi, leg tura 
insuficient de strâns  între rezultatele 
muncii i veniturile ob inute, între 
acestea din urm  i costul vie ii; 
disponibilizarea în mas  a salaria ilor în 
numeroase întreprinderi i zone ale rii 
nu a fost înso it  de crearea de noi locuri 
de munc  pentru absorb ia lor. Astfel, au 

avut loc pierderi mari i irecuperabile de 
capital uman, precum i s r cirea în 
mas  a popula iei. 

În al treilea rând, eviden iem slaba 
organizare a produc iei i a muncii în 
toate domeniile de activitate. În 
numeroase unit i lipsesc normative i 
norme de consum de materii prime, 
materiale, energie, manoper , sau 
acestea nu corespund condi iilor 
concrete, nu sunt suficient precizate i 
respectate regulile de utilizare a 
echipamentelor tehnologice i de 
disciplin  a produc iei i a muncii, nu 
sunt reasigurate corela iile esen iale 
între volumul, calitatea i structura 
produc iei i factorii de produc ie 
antrena i în acest scop. De exemplu, 
de i programele de produc ie înregis-
treaz  varia ii importante de la o lun  la 
alta, i mai ales, de la un an la altul, for a 
de munc , i nu numai, r mâne aceea i 
sau nu se coreleaz  în suficient  m sur  
cu aceste programe, în special în regiile 
autonome.  

Între productivitatea muncii sau utilita-
tea muncii prestate i veniturile realizate 
nu exist  o strâns  concordan . În 
aceste condi ii, munca nu este suficient 
de eficient , iar produsele muncii nu 
corespund decât într-o mic  m sur  
standardelor de calitate na ionale i, mai 
ales interna ionale, ceea ce duce la 
costuri mari i rentabilitate redus . 

Nemunca, chiulul, irosirea timpului 
sub orice form , nefolosirea mijloacelor 
existente (teren arabil, utilaje industriale, 
spa ii de produc ie, din orice motive), în-
seamn  randament sc zut, pro-
ductivitate slab , ceea ce se r sfrânge 
asupra veniturilor, în sensul reducerii lor 
i cre terii pre urilor. 

Structurile organizatorice nu cores-
pund necesit ilor actuale; avem în 
vedere lipsa sau slaba dotare i 
func ionare a compartimentelor de 
cercetare - dezvoltare i de marketing, 
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chemate s  preg teasc  viitorul 
întreprinderilor. Insuficien a resurselor 
financiare a afectat, în general, aceste 
compartimente vitale, precum i altele 
menite s  contribuie la elaborarea 
strategiilor i programelor de dezvoltare. 

În al patrulea rând, relev m existen a 
concuren ei neloiale pe pia a bunurilor i 
serviciilor, atât între întreprinderile 
române ti, cât i între acestea i firmele 
str ine, datorit  lipsei unui cadru legal 
complex i complet pentru reglemen-
tarea raporturilor dintre produc tori, 
comercian i i consumatori, în privin a 
calit ii bunurilor i serviciilor, a form rii 
pre urilor, a condi iilor de produc ie i 
comercializare. Este vorba atât de legi, 
reglement ri care vizeaz  ansamblul 
produc iei i comer ului, cât i de legi 
care reglementeaz  anumite domenii 
specifice de produc ie i comercializare. 

În practic , nu exist  un raport 
corespunz tor între calitate i pre  i nici 
o protec ie corespunz toare a 
consumatorilor. 

De exemplu, produsele industriei 
u oare, în principal, confec iile sunt 
concurate neloial pe pia a intern  de 
produse introduse în ar  la pre uri 
ireale, declarate în vam . Aceea i situ-
a ie se manifest  i la tricotaje i articole 
de piel rie. De asemenea, se constat  
tot mai frecvent cum confec ii din import 
sunt vândute la pre uri mari, care nu 
justific  calitatea. 

O influen  nefast  asupra pie ei 
interne o are, dup  cum se tie, i 
second-hand-ul care se practic  nu 
numai la tarabe, dar chiar i în 
magazine. 

În al cincilea rând, chiar i numai o 
examinare sumar  a evolu iei pre urilor 
practicate este de natur  s  ne conving  
c  în ara noastr  acestea nu reflect  
eforturile reale (cheltuielile ra ionale) 
depuse de diferi i agen i economici, afla i 
în anumite puncte ale lan ului produc ie-

consum. 
Mul i agen i economici au posibilitatea 

s  foloseasc  pre uri prin care s  
recupereze nemunca i alte pierderi i 
s  ob in  profituri necuvenite. 

În lipsa unei concuren e active, loiale, 
atât produc torii, cât i comercian ii au 
în eles c  pot s  stabileasc  i s  
comande pia a. 

În România pre urile sunt într-o 
continu  mi care, care are loc numai în 
sensul cre terii lor, determinând con-
strângerea continu  a cererii i 
deteriorarea standardului de via  al 
popula iei. 

Cu toate acestea, statul, prin aparatul 
s u nu folose te toate instrumentele de 
care dispune pentru a interveni în 
crearea condi iilor normale în care se pot 
forma pre urile de echilibru: s  existe 
oferta din punct de vedere cantitativ, 
calitativ i structural în raport cu cererea 
solvabil  cantitativ , calitativ  i 
structural . 

Produc ia intern  a continuat s  
scad  în ultimii ani, ceea ce a f cut s  
se restrâng  oferta de m rfuri pe pia  
i, aceasta, s  exercite o continu  

presiune asupra pre urilor. 
România r mâne, totu i o pia  s n -

toas  i atractiv , cu for  de munc  
calificat , cu resurse nu tocmai modeste, 
cu un num r de poten iali consumatori 
între cel mai ridicat din regiune. 

3. Direc ii de îmbun t ire a 
organiz rii pie ei bunurilor i 

serviciilor 
Relansarea economic  este o proble-

m -cheie pentru România. Reluarea 
cre terii economice este influen at , în 
mare m sur , de dimensiunea pie ei 
interne i externe. Orice ar  are nevoie, 
pentru a prospera, de o pia  
concuren ial  liber  i func ional . 

Lucrul cel mai important pentru 
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România, pe termen scurt i mediu este 
dezvoltarea pie ei interne. Exportul nu 
poate cre te f r  o pia  intern  
concuren ial  puternic . Aceasta se 
poate realiza prin munca de calitate a 
oamenilor. Pia a, la rândul ei, poate duce 
la fortificarea monedei na ionale. Dup  
crearea unei pie e concuren iale interne 
puternice se asigur  premise mai bune 
pentru p trunderea m rfurilor române ti 
pe pia a interna ional . În absen a unei 
pie e interne puternice nu vor veni aici 
investitori strategici. 

Economia româneasc  trebuie pus  
pe acele baze în care alocarea 
resurselor interne, atâtea câte sunt, s  
se fac  cu direc ionarea, în special, c tre 
procesele care stimuleaz  dezvoltarea 
economiei reale. 

Relansarea cre terii economice nu 
poate avea loc decât prin remodelarea 
vechilor structuri economice neperfor-
mante, prin retehnologizarea i moderni-
zarea rii, pe baza promov rii largi a 
rezultatelor progresului tehnico- tiin ific 
contemporan. F r  o rat  ridicat  de 
acumulare i f r  investi ii masive în pro-
duc ie i asumarea riscurilor inevitabile 
ale acestora, nu vom avea o cre tere 
economic  durabil . 

Promovarea larg  a progresului 
tehnic generat de multitudinea i 
diversitatea inven iilor i inova iilor, 
reprezint  factorul esen ial în propul-
sarea cre terii economice. 

Cre terea economic  durabil  
presupune ca organele abilitate de la 
toate nivelurile organizatorice ale 
societ ii române ti s  ac ioneze în 
urm toarele direc ii principale: 

1. Elaborarea i aplicarea de strategii, 
politici i programe na ionale globale, 
sectoriale i teritoriale, pe termen mediu 
i lung, prin care s  fie puse în lucru 

resursele existente. 
Experien a arat  c  pentru a ie i din 

criza economic  i social  în care se afl  

România este nevoie de strategii, politici 
i programe coerente i realiste care s  

stimuleze activitatea de produc ie i de 
comer . Acestea se cer concretizate i 
sus inute cu mijloace materiale i finan-
ciare, nu l sate la voia întâmpl rii, la 
discre ia for elor oarbe ale pie ei, dup  
teoria fantezist  a autoregl rii, care nu a 
avut suficient  substan , nici în trecut, 
i cu atât mai mult în prezent, i, mai 

ales, în perioada de tranzi ie. 
Avem nevoie de o strategie na ional  

în care s  se defineasc  foarte clar 
ramurile i subramurile care prezint , în 
perspectiv , avantaje competitive în 
ceea ce prive te calitatea, produc-
tivitatea i valoarea ad ugat , ramuri 
pentru care se vor stabili politici i 
programe speciale care vor urm ri o 
dezvoltare rapid , echilibrat  i durabil  
a economiei române ti. 

Interesul na ional se cere pus mai 
presus de toate celelalte interese, 
sentimente, p reri, frust ri, nemul umiri. 

Numai pe baza unei strategii globale 
i sectoriale de dezvoltare a României 

pe termen lung se poate desf ura 
eficient procesul de tranzi ie c tre eco-
nomia de pia , în m sur  s  
restructureze economia, în func ie de 
cerin ele actuale i viitoare ale pie ei, s  
consolideze sistemul democratic. 
Guvernul trebuie s - i defineasc  foarte 
clar priorit ile i s  elaboreze strategii, 
politici i programe extrem de solide, 
pentru a putea veni în fa a rii, nu cu 
programe abstracte, ci cu obiective con-
crete pe termen scurt, mediu i lung, în 
m sur  s  dea certitudinea ie irii din 
criz . 
4. Perfec ionarea reglement rii, 

organiz rii i func ion rii pie elor 
bunurilor i serviciilor 

Experien a rilor cu economie de 
pia , demonstreaz  necesitatea unor 
reglement ri, prin care se statueaz  
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premisele unui mediu concuren ial loial, 
f r  riscuri mari de evaziune fiscal  i cu 
o protec ie social  a popula iei. Astfel, în 
toate rile, indiferent de modul concret 
în care a fost legiferat, exist  un cadru 
institu ional abilitat s  ateste libertatea, 
egalitatea i concuren a agen ilor econo-
mici în beneficiul tuturor. Numeroase 
reglement ri sub forma unor reguli de 
comer , prezente în toate legisla iile 
moderne sunt consacrate informa iei i 
protec iei consumatorului, ca i desf u-
r rii unor forme de vânz ri, având ca 
scop: buna aprovizionare cu produse i 
servicii a consumatorilor finali (popula ia 
i al i utilizatori); asigurarea unei protec ii 

optime a consumatorilor de m rfuri i 
servicii; facilitarea comercializ rii m rfu-
rilor i serviciilor; dezvoltarea i moderni-
zarea re elei comerciale la nivelul 
standardelor europene: promovarea i 
asigurarea condi iilor concuren ei locale 
în comercializarea m rfurilor i servicii-
lor. 

Obiectul unor astfel de reglement ri îl 
constituie stabilirea regulilor minimale 
care trebuie respectate în activitatea de 
comercializare a m rfurilor i serviciilor, 
regimul de exercitare a acestei activit i, 
formele i modalit ile în care se 
realizeaz . 

În aceste reglement ri se statueaz : 
organizarea i adaptarea re elei de 
distribu ie; obligativitatea desf ur rii 
comercializ rii potrivit licen ei de distri-
bu ie; atestatul profesional al celor care 
realizeaz  opera iunile respective; cadrul 
institu ional pentru aplicarea regulilor 
respective. 

Caracteristica proprie a organiz rii unei 
pie e, din punct de vedere economic, este 
existen a unor reguli specifice care tind s  
asigure un anumit venit produc torilor, în 
special prin organizarea concuren ei între 
produc tori, în formele sale cele mai 
simple i prin sus inerea unui nivel de pre  
obiectiv. Formele cele mai elaborate sunt 

întâlnite în sectoarele cerealelor, tutunului, 
produselor lactate i c rnii de porc i de 
bovine. În aceste sectoare nivelul pre ului 
intern este sus inut prin m suri care in 
seama de situa ia pie ei mondiale (aju-
toare la produc ie i m suri de interven ie 
în vederea regulariz rii pie ei). 

Considerate peste tot în lume compo-
nente vitale ale unui sistem economic 
s n tos, bursele de m rfuri nu au doar 
rolul de a stabili pre uri reale, pe baza 
cererii i ofertei, ci i de a realiza un 
anumit echilibru pe termen mediu i lung 
între aceste dou  componente. 

Men ion m, în acest sens, consti-
tuirea cadrului legal pentru formarea 
burselor de m rfuri i a produc iei, circu-
la iei i comercializ rii alimentelor1 etc. 

Este necesar ca ac iunile de regle-
mentare, organizare i func ionare a 
diferitelor pie e de bunuri i servicii s  
continue i în viitor, în ritm sus inut. 

Schimb rile rapide, care au loc în 
activitatea economic , impun ca orice 
form  de organizare a pie elor s  fie 
conceput  de la bun început ca o 
structur  în permanent  evolu ie. 

 
5. Dezvoltarea produc iei 

na ionale de bunuri  
i servicii 

Aceasta presupune: 
 deplasarea centrului de greutate al 

politicii economice a României spre 
microeconomie, în vederea îmbun -
t irii mediului de afaceri, restructura-
rea politicilor în domeniul creditului, 
orientate în principal spre încurajarea 
investi iilor i asigurarea func ion rii 
profitabile a întreprinderilor, în condi ii 
de management performant; 

                                                          
1 Ordonan a Guvernului României nr. 113 din 

30 august 1999, privind reglementarea 
produc iei, circula iei i comercializ rii 
alimentelor, publicat  în Monitorul Oficial nr. 
430 din 31 august 1999. 



 23

 revizuirea sistemului fiscal prin sta-
bilirea unor reguli precise privind 
modul de dimensionare a impozitelor 
i taxelor (a accizelor - TVA-ului - 

taxei vamale - impozitului pe profit), în 
toate cazurile cotele stabilite trebuind 
s  aib  o motivare economic ; 

 asimilarea creatoare i rapid  de 
produse i tehnologii, stiluri i metode 
de management comparabile cu cele 
ale statelor dezvoltate, capabile s  
ridice performan ele economiei 
noastre, prin dezvoltarea cercet rii 
tiin ifice proprii i achizi ionarea de 

licen e, precum i de tehnologii i 
echipamente performante; 

 dezvoltarea i îmbun t irea sub-
stan ial  a activit ii de marketing în 
întreprinderi. În economia de pia , 
cheia succesului în afaceri o 
constituie orientarea activit ii 
întreprinderilor într-o viziune de mar-
keting. Optica de cercetare a pie ei 
trebuie s  fie subordonat  cunoa terii 
cererii actuale i viitoare i a nevoii de 
plasare a produselor pe pia . Fiecare 
întreprindere, în raport de obiectul 
s u de activitate, trebuie s - i organi-
zeze studiul pie ei interne i 
interna ionale, s  supravegheze 
permanent mi carea cererii i ofertei; 

 ridicarea performan elor activit ii 
manageriale la toate nivelurile 
organizatorice ale economiei prin: 
preg tire profesional , folosirea unor 
criterii i modalit i moderne de 
selec ie i promovare, stabilirea clar  
a drepturilor i r spunderilor care le 
revin, conexarea strâns  a veniturilor 
acestora cu rezultatele ob inute de 
întreprinderile sau institu iile conduse, 
elaborarea i aplicarea de strategii, 
politici i programe specifice dome-
niului de activitate coordonat; 

 fundamentarea riguroas  i flexibili-
zarea structurilor organizatorice, prin 
redimensionarea acestora în func ie 

de schimb rile intervenite în obiec-
tivele urm rite i condi iile concrete 
existente; 

 îmbun t irea substan ial  a orga-
niz rii produc iei i a muncii prin 
asimilarea noilor metode, folosirea 
larg  a normativelor i normelor de 
munc  în dimensionarea necesarului 
de for  de munc , înt rirea disci-
plinei tehnologice i a disciplinei 
muncii; 

 formarea i perfec ionarea preg tirii 
profesionale a personalului în mai 
strâns  conexiune cu nevoile de 
dezvoltare ale economiei române ti 
trebuie considerat  o investi ie. 
Procesul de formare i perfec ionare 
a preg tirii profesionale st  la baza 
calit ii muncii, a disciplinei i com-
portamentului în orice activitate 
economic , constituind i un pre ios 
avantaj concuren ial. Pentru ara 
noastr  avantajul competitiv const  în 
nivelul cuno tin elor de cultur  gene-
ral  i profesionale (know-how tehno-
logic, managerial i organizatoric), nu 
în pre ul sc zut al mâinii de lucru; 

 conexiunea cât mai strâns  între 
rezultatele ob inute de întreprinderi i 
institu ii i veniturile salaria ilor, pe de 
o parte, i între acestea i costul 
vie ii. Munca este suportul vital al unei 
economii s n toase, prospere, dac  
este prestat  în condi ii omene ti i 
r spl tit  echitabil, adic  în direct  
leg tur  cu efectul ei, cu produsul 
ob inut. În acela i timp, men inerea 
corela iei amintite implic  i suprave-
gherea procesului de formare i 
evolu ie a pre urilor bunurilor i 
serviciilor de strict  necesitate; 

 asigurarea coeziunii sociale este 
necesar  pentru ca întreprinderile 
române ti s  devin  competitive, iar 
eforturile trebuie s  fie concentrate, 
nu numai asupra perfec ion rii i 
înnoirii tehnologiilor i sistemelor de 
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management aplicate etc., ci i 
asupra coeziunii sociale din întreprin-
deri. Coeziunea are în vedere impor-
tan a stabilit ii sociale pentru evolu ia 
pe termen lung a unei societ i. Este 
de subliniat c  stocul i fluxul de 
coeziune social  depind de cadrul 
institu ional, de func ionarea institu-
iilor. 

6. Deblocarea pie ei interne 
Pia a intern  se cere deblocat  dup  

gravele distorsiuni i restric ii din anii 
1990 - 2000. Cu cât popula ia i 
întreprinderile dispun de venituri mai 
mici, cu atât scad vânz rile de bunuri i 
servicii. 

Deblocarea pie ei interne implic  
elaborarea i aplicarea de politici 
adecvate în domeniul ocup rii, salariilor, 
pensiilor, ajutoarelor sociale, impozitelor, 
taxelor i pre urilor. 

Stimularea cererii popula iei, 
presupune cre terea ocup rii for ei de 
munc , a veniturilor i a puterii de 
cump rare, ca factori determinan i 
pentru dezvoltarea pie ei interne. 

Se cer create condi ii concrete pentru 
ca tot mai mul i oameni s - i poat  g si 
un loc de munc  eficient, în m sur  s  le 
asigure, în fapt, un nivel de trai decent. 

Logica economiei de pia  implic  
distribuirea veniturilor din salarii în raport 
cu preg tirea intelectual , tehnic  i 
profesional , cu gradul de tehnicitate, 
dificultate i periculozitate. i cu 

performan ele individuale i de grup 
ob inute, apreciate prin productivitatea sau 
prin utilitatea muncii prestate. Salariile 
directe nu trebuie s  sporeasc  f r  s  fie 
sus inute de o cre tere a productivit ii 
muncii. Ele trebuie s  reflecte munca 
efectiv prestat  în condi ii de corelare cu 
volumul i calitatea produc iei realizate, 
asigurarea unui raport echitabil al 
salariilor, atât în cadrul aceleia i categorii 
profesionale din domenii diferite, cât i 
între diferite categorii profesionale. Pre u-
rile trebuie s  oglindeasc  cheltuielile 
reale (ra ionale) necesare realiz rii 
produselor i serviciilor. 

Pensiile se cer riguros corelate cu 
aportul adus în timpul vie ii active la 
dezvoltarea activit ii economice, cu 
perioada de cotizare, cu nivelul pre urilor 
bunurilor i serviciilor de consum 
necesare pentru asigurarea unui stan-
dard de via  decent. 

O deosebit  aten ie se cere acordat  
ra ionaliz rii sistemului de impozite i 
taxe pl tite de popula ie bugetului de stat 
i de asigur ri sociale. 

În acest sens, este nevoie de un 
cadru legislativ, solid i coerent, care s  
reordoneze valorile i s  u ureze 
crearea unui mediu economico-social 
prietenos, s  stimuleze munca de 
calitate i s  stimuleze realizarea unor 
produse i servicii de calitate i la costuri 
ra ionale, respectiv s  conduc  la un 
raport optim între calitate i pre . 
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