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Economia româneasc   
în context european 

dr. Gheorghe DOBRE 

Repere metodologice 
Momentul istoric supus cercet rii de 

fa 1 îl constituie anul 1990. Anul 
anterior -1989- încheie o epoc  istoric ; 
anul 1990 deschide o alt  epoc . Ultimul 
reprezint , astfel, începutul unui profund 
i larg proces transformator în derulare 
i în prezent, marcând anul de born  în 

desf urarea respectivului proces. Anul 
1990 constituie, altfel spus, momentul 
istoric de referin  (an de baz ) al 
evolu iei economiei rii noastre în 
perioada care a urmat. Tot ceea ce s-a 
întâmplat ulterior în societatea noastr , 
în general, în economie, în special, 
deriv  din condi iile i împrejur rile exis-
tente în 1990. Sunt, credem, suficiente 
argumente care deocamdat , s  explice 
i s  justifice alegerea acestui an ca 

moment central al lucr rii pe care o 
prezent m aici. 

Apoi, s  not m ca i în lucr rile 
anterioare2 c  datele primare i cele 
calculate de i sunt exprimate în cifre, 
prezint  în toate cazurile, valoare de 
relevan  tiin ifico-economic  i, nicide-
                                                          
1 Expunerea prezent  constituie un rezumat al 

lucr rii cu acela i nume, din anul 1999 
realizat  în cadrul programului de cercetare al 
IEN. Ea se afl  în curs de preg tire pentru 
tipar. 

2 Gh. Dobre: “Economia româneasc  în context 
european 1938” i “Economia româneasc  în 
context european - 1947”, ambele ap rute 
sub egida IEN, în Editura Memoria 
Oeconomica în 1996 i, respectiv, în 1997. 
Prima lucrare, cea din 1996 a fost distins  cu 
Premiul Academiei Române; 

cum, o exactitate matematic . Cu toate 
c  provin din surse furnizate de institu ii 
cu autoritate în materie, pe plan na ional 
i interna ional, ele se înscriu în 

întregime sub semnul aproxim rilor rela-
tive. Credem îns  c  sunt mai mult decât 
acceptabile pentru asigurarea compara-
bilit ii st rii economiei române ti cu 
celelalte economii europene, i aceasta 
în cadrul fiec rui indicator cercetat, în 
vederea determin rii, fie i cu aproxi-
ma iile de rigoare, a locului de inut de 
ara noatr  i a decalajelor rezultate din 

perspectiva locului de inut de aceasta în 
perimetrul continentului european. 

Rezultatele cercet rilor întreprinse de 
noi le-am înscris în tabele speciale, 
constituind, în final, con inutul principal al 
prezentei lucr ri. Un aparat tiin ific 
minim este, în acest caz, indispensabil. 
C ci în mod deliberat am elaborat 
tabelele respective independent de orice 
verbalism sau discurs prozaic, fiind 
convin i c  beneficiarul muncii noastre 
dispune de capacitatea de a recepta i 
de a discerne personal informa iile cifrice 
oferite de noi i de a aprecia singur 
valoarea acestora, prin prisma sistemului 
s u propriu de valori. i în cazul de fa , 
ca i în cele anterioare, noi nu ne-am 
propus s  impunem cuiva concluzii, ci s  
oferim material i informa ii, ca surse de 
reflec ie pentru to i cei interesa i s  
cunoasc  i s - i formuleze ei în i i 
concluziile proprii asupra problemelor 
abordate în lucrare. 

La cele men ionate mai ad ug m c  
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datele cuprinse în cercetarea de fa  au 
fost selectate, prelucrate i prezentate 
din perspectiva timpului i spa iului 
istoric concret. Cu alte cuvinte, ele se 
vor receptate i apreciate în contextul 
anului l990 i al spa iului geografic pe 
care Europa, în ansamblul ei, i rile ei 
componentefiecare, separat, îl ocupau 
pe atunci. Orice extrapolare a datelor 
înainte sau dup  momentul istoric 
men ionat, ca i transpunerea lor în alte 
spa ii decât cele existente în 1990, 
necesit  informa ii suplimentare i 
analize corespunz toare, astfel ca rezul-
tatele urm rite s  fie cât de cât 
semnificative. Altfel, ele au un caracter 
pur speculativ, livresc i f r  o valoare 
deosebit . 

Compara iile efectuate privesc co-
nexiunile economiei române ti cu 
Europa, în ansamblul ei, i cu fiecare 
ar  component , în parte. Cele cu spa ii 

geografice întinse i pe alte continente, 
au r mas în afara demersului nostru din 
motive lesne de în eles, dup  cum nu 
am putut lua în calcul i alte ri 
europene. Informa iile de care am dispus 
au fost ori insuficiente ori nesigure, în 
privin a economiilor rilor analizate. În 
schimb am inclus în analize ri care, 
îndeob te, sunt frecvent neglijate în 
studii, ca, de exemplu, cel de fa . Cazul 
unor ri baltice este gr itor. În aceea i 
ordine de idei not m faptul c  ori de câte 
ori am de inut informa iile respective, de 
tot atâtea ori am i inclus în analiz  si-
tua ia economiei Republicii Moldova, 
ajuns  i recunoscut  de comunitatea 
interna ional  ca stat de sine st t tor, 
independent i suveran. 

Cu toate restric iile aplicate sfera 
noastr  de cercetare are deplin  
relevan . Continentul european supus 
analizei cuprinde ri cu o suprafa  
însumat  total  i cu o popula ie cores-
punz toare de peste 80%. În lucrare 

economia României anului 1990 se 
prezint  în cadrul sferei geografice mai 
sus precizate într-o perspectiv  de 
studiu comparativ european. Cum 
scriam înc  în volumul din 1996, am 
pornit astfel de la convingerea c  o 
cunoa tere pertinent  a economiei 
noastre na ionale la un anumit moment 
istoric, poate s  duc  la rezultate rele-
vante, dac  se ine seama, mai ales de 
conexiunile i dimensiunile ei europene. 

Indicatorii determina i i inclu i în 
numeroasele tabele ale lucr rii au fost 
grupa i în dou  mari sec iuni. În prima 
sec iune am inclus to i indicatorii pe ri, 
exprima i în m rimi “totale”, “absolute”, 
iar în cea de-a doua în m rimi “relative”, 
adic , în cazul de “pe locuitor”. 

Pentru a recepta mai lesne mesajele 
pe care indicatorii calcula i i prezenta i 
în lucrare le transmit, vom încerca în 
cele ce urmeaz  s -i semnal m citito-
rului câteva interconexiuni româno-euro-
pene grupate pe alte dou  fundamentale 
sec iuni: poten ial i nivel de dezvoltare. 

Poten ialul natural, uman  
i productiv-economic 

Element de baz  al poten ialului 
natural, teritoriul României se întindea 
pe o suprafa  egal  cu 4,7% din 
suprafa a total  a 29 de ri europene. O 
asemenea valoare procentual  situa ara 
noastr  pe locul XI între statele 
respective. 

Cât prive te popula ia - alt element de 
baz  - aceasta prin num rul ei absolut 
(23,21 mil. de locuitori) se înscria într-o 
pondere apropiat  de cea a teritoriului, 
adic  de 4,8% din popula ia total  a 24 de 

ri europene. Locul ocupat, sub acest 
raport, era îns  mai ridicat, i anume VII. 
Ponderea de inut  ca i pozi ia pe care se 
situa România pe atunci se datorau 
faptului c  sporul natural era de 3‰ (ceea 
ce corespundea unui loc VIII într-un total 
de 21 ri europene. Sporul demografic 



 159

men ionat era la rândul lui rezultatul unei 
rate a natalit ii de 13,6‰ i a unei rate a 
mortalit ii de 10,6‰, în primul caz, locul 
ocupat fiind VI, iar în cel de-al doilea caz 
XIII-XIV (împreun  cu Norvegia), din 
acela i num r de 21 de state europene. 
S  not m, în acela i timp, c  datele 
privitoare la cele dou  cote demografice 
se încadrau în valori inferioare ratelor 
medii corespunz toare atinse de grupul de 

ri luate în calcul. Constatarea este 
valabil , fire te, i în ceea ce prive te 
valoarea sporului natural al popula iei din 
ara noastr . În România, sporul consi-
derat asigura un contingent relativ mare 
de popula ie ocupat . Este gr itor c  
popula ia activ  a rii noastre, reprezenta 
în acea perioad  5,65% dintr-un total de 
17 ri europene, între acestea România 
ocupând locul VII. De altminteri, România 
avea o rat  de ocupare a for ei de munc  
de 46,7%, din acest punct de vedere 
dep ind media existent  pe ansamblul a 
l7 ri europene cu 3,4 puncte procen-
tuale, rat  care o situa între respectivele 

ri pe locul IX.  
i ca s  întregim imaginea prezentat  

a poten ialului natural i uman s  mai 
not m c  România anului 1990 avea o 
densitate a popula iei de 98 de loc./km2, 
ocupând astfel locul XVI din 25 de ri 
europene. Cifra densit ii rii noastre 
era mai mic  decât a primei ri clasate, 
Olanda, cu 268 de loc./km2 i cu 5 
loc./km2 fa  de media rilor luate în 
calcul. Ea era îns  mai mare decât 
densitatea Islandei -ultima ar  în 
clasamentul prezentat - cu 96 de 
loc./km2. Este neîndoielnic c  în lumina 
celor expuse România dispunea de un 
poten ial material i uman echilibrat. 

Dar ca poten ial productiv-economic, 
indicatorul cel mai edificator îl constitue, 
se în elege, produsul intern brut (PIB) 
total. Datele disponibile ne-au oferit trei 
estim ri ale acestui indicator, toate fiind 
incluse în prezenta lucrare, fiecare 

având semnifica ia sa proprie, precizat  
în notele înso itoare ale tabelelor 
respective. 

Aici am dori s  semnal m doar c  în 
cele ce urmeaz  comentariile noastre se 
sprijin  pe varianta I. De i nu este lipsit  
de obiec ii, ea este cea mai r spândit  în 
literatur  de specialitate, se aseam n  
pân  la identificare cu varianta III (pus  
în circula ie de o publica ie arhicu-
noscut , “Atlasul anual al B ncii Mon-
diale”), iar principalele ei caracteristici 
(pondere i loc între rile continentului 
european) ca ordine de m rime se 
apropie cel mai mult de alte estim ri ale 
unor indicatori analitici i chiar des-
criptivi, inclu i i ei în lucrarea de fa . 

Deci varianta adoptat  aici ne relev , 
mai întîi,  faptul c  PIB-ul românesc în 
1990, prin dimensiunea sa absolut , 
de inea o pondere de1,6% în totalul 
PIB-ului creat în 23 de ri europene, 
între acestea ara noastr  ocupând locul 
XIV. Un loc apropiat era de inut de 
România i dup  un indicator comple-
mentar, ca valoarea ad ugat  brut  a 
industriei i a agriculturii, estimate 
împreun . În mod concret este vorba de 
locul XV între 18 ri europene i, cores-
punz tor, de o pondere de 1,2% din 
totalul PIB-ului creat de acestea. Expli-
cabil, dac  inem seama c  respectivele 
ramuri economice, de baz  ale econo-
miei noastre na ionale, d deau o pro-
duc ie însemnat , a c rei valoare ad u-
gat  brut  reprezinta 66,2% din PIB-ul 
total al rii, c  ofereau locuri de munc  
unui num r de persoane egal cu 65,6% 
din totalul popula iei ocupate a rii. 

O contribu ie însemnat  a avut-o 
îndeosebi industria. În produc ia indus-
trial  a 18 ri europene, România 
de inea o pondere de aproape 1,0% 
(0,9%) i ocupa locul XV. În acela i timp 
industria româneasc  oferea 7,5% din 
totalul popula iei industriale ocupate în 
17 ri europene, sub acest raport 
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ocupând locul VI. Pe plan na ional indus-
tria noastr  crea 48,2% din volumul PIB-
ului rii i de inea o pondere de 37% din 
totalul popula iei ocupate. 

Un aport notabil l-a avut îns  i 
agricultura. Produc ia ei reprezenta 3,2% 
din produc ia corespunz toare a acelo-
ra i 18 ri europene, locul de inut de 
România fiind de ordinul IX. Concomitent 
România oferea peste 16% din totalul 
popula iei ocupate în agricultura a 17 ri 
europene, locul de inut fiind II. 

Din perspectiv  na ional  este de 
re inut c  produc ia agricol  a României 
reprezenta 18% în totalul PIB-ului rii i 
28,6% din ansamblul popula iei ei 
ocupate.  

Ca suprastructur  am re inut aici 
poten ialul reprezentat de transportul 
feroviar. În 1990 România dispunea de o 
construc ie de c i ferate, care prin 
lungimea traseului folosit reprezenta 
4,8% din totalul traseului corespunz tor 
al 22 de ri europene, între care 
România de inea locul VIII. Pe c ile 
ferate române se derula un trafic de 
c l tori reprezentând 7,3% din totalul 
traficului corespunz tor al 26 de ri 
europene, între acestea ara noastr  
ocupând locul VI. La traficul de m rfuri 
pe c ile ferate române ti, cu o pondere 
de 10,1% în traficul total de m rfuri din 
acelea i ri europene men ionate, locul 
ocupat de România este IV. 

Se poate spune astfel c  în 1990 
România sub raportul poten ialului ei 
natural, uman i productiv-economic se 
situa, de regul , în prima jum tate a 
num rului total de ri europene luate în 
calcul. Altfel spus, ara noastr  în acel 
moment istoric, se num ra printre rile 
cu un poten ial economic mediu. 

Nivelul de dezvoltare  
economic  

Ca nivel de dezvoltare economic  

România prezenta în 1990 o situa ie 
fundamental schimbat  fa  de 
poten ialul ei disponibil. Prima indis-
cutabil  m rturie în acest sens, sunt 
datele referitoare la PIB-ul pe locuitor din 
anul men ionat. Toate cele trei variante 
de ale acestui indicator - estim ri care 
provin de la institu ii interna ionale de 
prestigiu - fac dovada concludent  c  
ara noastr  se situa pe ultimul, pe 

penultimul sau pe antepenultimul loc 
dintr-un grup semnificativ de ri euro-
pene (22 de ri, în cazul ultimului loc, 27 
de ri, în cazul prenultimului loc i 25 de 

ri în cazul antepenultimului loc). 
Constatarea are o credibilitate cu atât 

mai mare, cu cât al i indicatori analitici 
sau descriptivi o sus in, prin situarea 
acestora pe locuri similare în ierarhia 
adoptat  pentru indicatorul sintetic 
men ionat (PIB/loc.). Astfel, dup  un 
indicator ca valoarea ad ugat  brut  a 
industriei i agriculturii, luate împreun  i 
raportate la num rul de locuitori ai rilor 
re inute i înscrise în tabelele cores-
punz toare din lucrare, România este 
a ezat  pe locul XVII între 18 ri 
europene. Dac  privim numai produc ia 
industrial  din acela i punct de vedere, 
putem observa c  aceasta, situeaz  
România pe ultimul loc între 18 ri 
europene. Cât despre produc ia agricol  
pe locuitor aceasta consemna România 
pe locul XV între acela i num r de ri. 

Pe unul dintre ultimele locuri se 
situeaz  România i în privin a consu-
mului de bunuri materiale. Un caz de cea 
mai mare relevan , îl constituie 
indicatorul referitor la disponibilul de 
bunuri materiale pe locuitor. Acesta 
înscria România pe locul XVII între 18 

ri europene, adic  pe penultimul loc. 
Al i numero i indicatori reda i în 

lucrare sus in indubitabil constat rile de 
mai sus, constat ri care duc la concluzia 
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c  România anului 1990, sub raportul 
nivelului de dezvoltare economic , se 
situa pe o pozi ie marginal , periferic  în 
cadrul continentului european. 

 Îns  dincolo de o astfel de pozi ie 
interesul lectorului va fi captat, 
neîndoielnic, i de m rimea decalajelor 
întregistrate între nivelul rilor europene 
situate pe locuri frunta e i nivelul 
românesc. În lucrare exist  extrem de 
numeroase ilustr ri ale decalajelor în 
cauz  i a dimensiunilor lor. De 
exemplu, PIB-ul pe locuitor în Elve ia - 
ar  frunta  - i în România, relev  un 

decalaj de 20,79:1, de 5,02:1, sau de 
20,28:1, în concordan  cu diferitele 
estim ri existente ale acestui indicator. 
Apoi decalajul în domeniul produc iei 
industriale este de 9,9:1, iar în domeniul 
produc iei agricole pe locuitor de 4,9:1. 

Disparit ile existente la produsele 
industriale i agricole, atest  i ele, cel 
pu in ca ordin de m rime, datele de mai 
sus. Astfel, în produc ia de energie 
electric , decalajul era de 10,34:1, la 
produc ia de c rbune net de 9,58:1, la 
gaze naturale de 7,95:1, la minereu de 
fier de 20,90:1, la o el de 22,23:1, la 
aluminiu de 26,37:1, la autoturisme de 
16,97:1, de zah r de 4,69:1 etc. În 
produc ia agricol , cum ar fi, de pild , 
produc ia de cartofi, decalajul era de 
6,94:1, la sfecl  de zah r de 4,55:1, la 
grâu de 2,51:1, la porumb de 1,45:1 
.a.m.d. În produc ia animal  cota pe 

locuitor eviden ia un decalaj de 8,94:1, la 
produc ia de lapte (pe locuitor), i de 
3,06:1 la produc ia de lân  brut . 

Noi decalaje substan iale apar i în 
alte domenii, cum ar fi speran a medie 
de via  la na tere, care se înscrie într-o 
valoare de 1,12:1. 

Câteva explica ii cauzale 
Cea mai general  aser iune 

explicativ  ar putea fi formulat  astfel: 
slaba valorificare a poten ialului uman. 
Este edificator c  rata de valorificare a 
acestui poten ial era în România de 
0,5%, în timp ce în Germania (pozi io-
nat  de primul loc) era de 1,4%, ceea ce 
însemna o cifr  de 2,8 ori mai mare, 
adic  un decalaj de 2,8:1. 

În aceea i direc ie explicativ  se 
înscrie i insuficienta deschidere extern  
a economiei noastre na ionale, altfel 
spus participarea sc zut  a produc iei 
române ti la schimbul de valori 
interna ionale. 

Este concludent c  ponderea 
importurilor române ti în PIB na ional era 
de 24,2%, valoare care situa ara 
noastr  pe locul XII, într-un num r de 19 

ri europene, iar exporturile de ineau o 
pondere de numai 15,6%, coborând locul 
României pe pozi ia XVI, în cadrul 
aceluia i grup de ri europene. De 
altfel, în valoarea exporturilor pe locuitor 
a 22 de ri europene, România ocupa 
locul XXII, iar în cea a importurilor se 
situa pe locul XXI, în cadrul aceluia i 
grup de ri europene. 

Ambele explica ii î i aveau temeiul în 
nivelul extrem de sc zut al productivit ii 
muncii sociale. Potrivit acestui indicator, 
ara noastr  realiza o productivitate care 

o situa pe locul XVII dintr-un num r de 
17 ri europene, adic  pe ultimul loc, 
decalajul acestora fa  de România fiind 
de 19,4:1, dac  facem compara ie cu 
Germania - ar  frunta  - i de 10,1:1 în 
cazul compara iei cu media tuturor celor 
17 ri europene luat  în calcul. 

În industrie situa ia era aceea i. Între 
cele 17 ri europene, luate în calcul, 
România de inea locul XVI, adic  ultimul 
loc, iar decalajul era de 20,7:1 (prima 
ar , în cazul de fa  fiind Germania). 

Nici în agricultur  situa ia nu era mai 
bun . Între acelea i 17 ri europene, 
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România ocupa locul XV, adic  
penultimul loc, decalajul - comparativ cu 
Olanda- fiind de 19,1:1. 

În detectarea condi iilor i împreju-
r rilor care au concurat la aceast  
situa ie trebuie inut seama de mai multe 
elemente. 

Dup  cum ar tam, România avea o 
popula ie ocupat  care reprezenta 
46,7% din totalul popula iei sale totale. În 
concordan  cu acest indicator, ea se 
situa pe locul IX dintr-un grup de 17 ri 
europene, decalajul fa  de ocupanta 
primului loc (Danemarca) fiind de 1,11:1. 
Judecând dup  consumul de energie 
primar  pe locuitor ara noastr , de inea 
îns  locul XVIII dintr-un grup de 21 ri 
europene, iar decalajul fa  de 
Luxemburg ( ar  frunta  la acest 
capitol) se ridica la 4,18:1. Dar, mai 
important este de remarcat faptul c  în 
România eficien a respectivului consum 

de energie primar  era foarte sc zut . 
Elve ia, de exemplu, ar  frunta  în 
materie, la un kg.de c rbune 
conven ional consuma pe locuitor 
energie primar  din care ob inea 8,6 
unit i de PIB pe locuitor, în timp ce 
România ob inea abia 0,52 de unit i de 
PIB pe locuitor, decalajul fiind în cazul 
de fa  de 17,2:1. Aceasta, în condi iile 
în care ara cantoanelor realiza un 
consum de energie primar  în propor ie 
de 74%, din import pe când România, 
potrivit datelor statistrice oficiale, avea o 
produc ie cu 7% mai mare decât 
consumul de energie primar  pe locuitor. 

Reiese astfel c  dup  nivelul 
dezvolt rii economiei, oricare ar fi 
unghiul din care este analizat, România 
ocupa locuri m rgina e în ierarhia euro-
pean , fiind o ar  r mas  în urma rilor 
dezvoltate industrial europene. 

 


