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CUVÂNT ÎNAINTE
După doi ani de activitate, Grupul de reflecţie “Evaluarea stării economiei
naţionale” – ESEN-2 ne aduce vestea bună că obiectivele pe care şi le-a propus
la programul fundamental de cercetare al Academiei Române (“Probleme ale
integrării României în Uniunea Europeană. Cerinţe şi evaluări” - 2001-2002) au
fost duse la capăt.
Încă de la lansarea oficială a programului, ca şi pe întregul parcurs al
derulării acestuia, s-a putut remarca faptul că tema lui esenţială este aderarea
României la Uniunea Europeană, cu tot ceea ce presupune acest proces în
societatea românească (de la economie la dezvoltarea ştiinţei). N-a fost ignorat
nici modul în care au primit aceste obiective atât clasa politică a României, cât şi
societatea civilă – patronate, sindicate, cercetare, învăţământ, apoi problema
organizării cercetării, începând cu formularea clară a obiectivelor şi a metodologiei
de cercetare, până la stabilirea temelor şi formarea echipelor de cercetare;
valorificarea diversificată şi operativă a rezultatelor cercetării; utilitatea studiilor
pentru fundamentare deciziilor în materie etc.
La majoritatea studiilor elaborate autorii s-au străduit să scoată în evidenţă,
pe de o parte, cerinţele UE în legătură cu aderarea noilor ţări candidate iar, pe de
altă parte, locul în care se află România în ce priveşte gradul de pregătire pentru
aderare şi mai ales ce trebuie să facă ea în diversele domenii pentru a răspunde
acestor exigenţe. De asemenea, unele studii relevă impactul economic şi social al
aplicării “acquis”-ului comunitar. Fireşte, la toate studiile accentul a fost pus pe
analiza gradului de îndeplinire a criteriilor economice de aderare şi pe modalităţile
de preluare şi aplicare a “acquis”-ului comunitar.
Este încurajator, de asemenea, faptul că ideile şi cercetările efectuate au
fost testate prin numeroasele dezbateri ştiinţifice organizate fie împreună cu
patronatele, fie în cadrul seminarului ESEN-2 de la Institutul Naţional de Cercetări
Economice, iar cele circa 110 studii elaborate de către cei 130 de autori au fost
larg diseminate prin publicarea lor în colecţia ESEN-2 şi prin cuprinderea acestora
în coloanele publicaţiilor de specialitate, Economistul şi Oeconomica.
Pentru toate aceste rezultate remarcabile ţin să felicit grupul de reflecţie
ESEN-2, inclusiv autorii studiilor şi să mulţumesc tuturor acelora care, sub diferite
forme, au sprijinit acest program.

Acad. Eugen Simion
Preşedintele Academiei Române
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RAPORT FINAL
Privind modul de realizare a programului fundamental de cercetare
al Academiei Române “Probleme ale integrării României în
Uniunea Europeană. Cerinţe şi evaluări”- ESEN-2, 2001-2002

1. Se împlinesc doi ani de la lansarea programului de cercetare
fundamental al Academiei Române ESEN-2, la care au participat, cu mesaje şi
luări de cuvânt, Preşedintele României, Domnul Ion Iliescu, Preşedintele
Academiei Române, Domnul Academician Eugen Simion, Ministrul Integrării,
Doamna prof. dr. Hildegard Puwak, Ministrul Dezvoltării şi Prognozei, Domnul dr.
Leonard Cazan, Guvernatorul Băncii Naţionale, Domnul prof. dr. Mugur Isărescu,
Membru corespondent al Academiei Române. De asemenea, la lansare a fost
prezent un număr de peste 300 de participanţi - membri ai Academiei Române,
cercetători, profesori, specialişti din diferite domenii de activitate.
Obiectivul principal al acestui program a fost acela de a supune investigaţiei
ştiinţifice, în mod sistematic şi multidisciplinar, problemele privind evaluarea stării
economiei naţionale prin prisma cerinţelor şi efectelor pe care le implică integrarea
României în Uniunea Europeană. Pentru atingerea acestui obiectiv s-au avut în
vedere următoarele direcţii de acţiune:
– Formarea, sub egida Academiei Române, a unor comunităţi ştiinţifice
care să elaboreze studii şi să supună dezbaterii ştiinţifice probleme
economice şi sociale importante ale României din perspectiva aderării şi
integrării în Uniunea Europeană;
– Cercetarea şi elaborarea de studii avansate pe probleme privind
preluarea şi aplicarea acquis-ului comunitar, evaluarea unor consecinţe
şi întărirea capacităţii instituţiilor româneşti de aplicare a acestuia;
– Analizarea şi fundamentarea ştiinţifică a unor politici de îmbunătăţire a
mecanismelor economice, a profilului economiei româneşti şi a locului
acesteia în economia europeană;
– Diseminarea pe scară cât mai largă a rezultatelor obţinute.
În baza tematicii şi a metodologiei stabilite, precum şi a calendarului iniţial
convenit cu un număr mare de colaboratori, grupul de reflecţie ESEN-2 a
desfăşurat o amplă activitate, fiind astăzi în măsură să facă un bilanţ cu rezultate
foarte bune.
2. Acest program de cercetare s-a bucurat de un interes deosebit din partea
comunităţilor ştiinţifice româneşti, ca şi din cea a unor instituţii. Astfel, la
susţinerea şi realizarea acestui program au aderat în mod voluntar membri ai
Academiei Române, cercetători, profesori, specialişti din diferite instituţii,
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doctoranzi, toţi aceştia formând un grup ce depăşeşte, ca număr, 200 de
persoane, dintre care circa 130 se numără printre autorii care au contribuit la
realizarea celor peste 100 de studii. O contribuţie importantă la realizarea studiilor
au avut cercetătorii de la Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE) şi în
mod deosebit cei de la institutul de Economie Agrară, Institutul de Economie
Mondială, Institutul de Economie Naţională, de la unele secţii ale Academiei
Române, precum şi colaboratori de la Centrul Român de Comerţ Exterior, ASE –
Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, Institutul Bancar Român, Institutul
Român de Modelare Economică, Institutul de Cercetări Juridice, ADER ş. a. O
menţiune specială trebuie făcută în legătură cu sprijinul substanţial de care s-a
bucurat acest program din partea domnului dr. Ioan Franc-Valeriu şi a
colaboratorilor săi de la CIDE.
În scopul de a realiza acest program de cercetarea prin clarificarea şi
validarea unor ipoteze de lucru, precum şi prin omologarea şi valorificarea
rezultatelor, au fost întreprinse următoarele măsuri mai importante:
a) Au fost organizate, împreună cu patronatele, colocvii ştiinţifice pe diferite
teme privind aderarea la UE la care au fost prezenţi numeroşi
reprezentanţi ai patronatelor, cercetători, specialişti, ziarişti;
b) A luat fiinţă, în INCE, un seminar săptămânal în cadrul căruia au fost
prezentate şi supuse dezbaterilor ştiinţifice aproape toate studiile
elaborate. La fiecare seminar, din cele peste 40 care au avut loc, au fost
prezenţi 50-80 de participanţi, o mare parte dintre aceştia contribuind
efectiv la dezbateri. Cele peste 200 de luări de cuvânt, sub formă de
observaţii şi comentarii, au reprezentat contribuţii importante la lămurirea
unor probleme supuse discuţiilor prin referatele prezentate în seminar de
către autorii studiilor elaborate;
c) A luat fiinţă un serial (publicaţie) al grupului de reflecţie ESEN-2, în
cadrul căruia au fost publicate 40 de volume, care conţin un număr de
110 studii. Publicarea acestor volume s-a realizat de către Institutul
Naţional de Cercetări Economice - CIDE . Volumele au fost distribuite în
mod operativ la Instituţia prezidenţială, Guvernul României, Parlamentul
şi Senatul României, ministere, Academia Română, biblioteci şi alte
instituţii. De asemenea, o mare parte din studiile elaborate a fost
publicată şi în revista de specialitate “Oeconomica” şi în Suplimentul
săptămânal al ziarului Economistul pentru a se realiza o diseminare cât
mai largă a ideilor şi informaţiilor cuprinse în studiile elaborate.
În legătură cu tematica şi conţinutul studiilor au fost făcute aprecieri
favorabile din partea beneficiarilor.
La efortul de realizare a programului de cercetarea şi diseminare a
cunoştinţelor privind aderarea României la UE s-au alăturat şi alte comunităţi
ştiinţifice din centre ştiinţifice şi universitare din ţară. Astfel, la Institutul de
cercetări economice şi sociale Gheorghe Zane – Iaşi s-a creat o echipă de
cercetare care studiază problemele dezvoltării economico-socială durabilă în profil
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regional în vederea aderării României la UE. Pe această temă institutul ieşean a
organizat, în anul 2002, două manifestări ştiinţifice. Secţia de ştiinţe economice,
juridice şi sociologie a avizat favorabil înfiinţarea, în cadrul filialei din Timişoara a
Academiei Române, o comisie de integrare europeană, care, potrivit programului
său de lucru, va elabora şi publica studii şi va organiza dezbateri pe o arie largă
de probleme ale integrării şi globalizării. De asemenea, la iniţiativa grupului de
reflecţie ESEN-2, pe lângă catedra de ştiinţe economice a Universităţii Lucian
Blaga din Sibiu, s-a constituit o echipă de cercetare pe probleme de integrare
europeană şi globalizare. Pe această temă, Universitatea din Sibiu a organizat, în
2001, două sesiuni ştiinţifice. În sfârşit, în 2001 Universitatea din Târgovişte a
organizat, împreună cu INCE şi cu ASEM de la Chişinău, două simpozioane
privind integrarea în UE şi globalizarea.
3. Studiile elaborate în cadrul programului fundamental de cercetare
abordează o tematică extrem de complexă, ea vizând: criteriile de aderare şi de
integrare, modul de îndeplinire a acestor criterii, preluarea şi aplicarea acquis-ului
comunitar, precum şi politicile care trebuie adoptate pentru îndeplinirea condiţiilor
de aderare şi de aplicare a acquis-ului comunitar şi pentru adoptarea şi dezvoltarea economiei reale pentru a face faţă concurenţei pe pieţele europene şi mondiale. Totuşi, studiile pun accente mai deosebite pe anumite probleme sau aspecte. De aceea ele ar putea fi clasificate pe următoarele domenii mai importante:
– Liberalizarea pieţelor de bunuri şi servicii şi concurenţa; principalele
consecinţe ale acestora;
– Obstacole în calea funcţionării normale a pieţelor din România (blocajul
financiar, inflaţia etc.) şi soluţii de înlăturare a acestora;
– Preluarea şi aplicarea acquis-ului comunitar în diferite domenii
(agricultură, dezvoltarea rurală, dezvoltarea regională, comerţ exterior,
mediul înconjurător, energie, servicii) şi evaluarea efectelor;
– Adaptarea şi dezvoltarea economică şi, în primul rând, a companiilor
româneşti pentru a face faţă concurenţei pe pieţele europene şi
mondiale;
– Politici industriale şi politica energetică din perspectiva aderării la UE,
– Politici de dezvoltare regională şi metode de fundamentare a acestora în
concordanţă cu cerinţele UE;
– Sistemul de taxe şi impozite în România comparativ cu alte ţări din UE şi
bugetele multianuale bazate pe programe;
– Ocuparea forţei de muncă şi reformele în domeniul social din România
din perspectiva racordării la coordonatele strategice europene;
– Dezvoltarea şi consolidarea unor instituţii de piaţă (proprietatea privată,
sistemul bancar, statistica etc.);
– Contribuţii la
europeană.

dezbaterea

ştiinţifică

privind

viitoarea

construcţie
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Redăm în acest volum rezumatele studiilor elaborate, precum şi sumarele
tuturor volumelor publicate.
4. La realizarea acestui program de cercetare, Grupul de reflecţie ESEN-2 a
simţit tot timpul sprijinul efectiv şi încurajarea din partea conducerii Academiei, în
special din partea preşedintelui acesteia, acad. Eugen Simion, în calitatea sa de
coordonator general al programului. De asemenea, programul s-a bucurat de
suport financiar din partea Academiei Române, Fondului European, Băncii
Naţionale şi Fundaţiei Elias.
Tuturor acestora, grupul ESEN-2 le adresează calde mulţumiri.
5. În urma discuţiilor preliminare care au avut loc în cadrul Secţiei de ştiinţe
economice, juridice şi sociologie şi în cadrul INCE şi al unor institute componente,
în legătură cu programele de cercetare fundamentale ale Academiei Române pe
anii următori (2003-2004), s-a căzut de acord să se continue cercetările în
domeniul integrării României în Uniunea Europeană pe aspecte încă neabordate.
Ţinând seama de observaţiile şi concluziile conţinute în Raportul de ţară, din
anul 2002, întocmit de Comisia Europeană, de conţinutul unor programe
guvernamentale privind evoluţia economiei României şi aderarea la UE, precum şi
de unele observaţii critice şi recomandări făcute de diferite partide şi formaţii
politice şi de organizaţii ale societăţii civile, pentru anii următori (2003-2004), se
propune următoarea formulare a programului fundamental al Academiei Române
în domeniul economic:
Fundamentarea strategiilor de dezvoltare a economiei României şi de
ridicare a nivelului de competitivitate a acesteia în condiţiile integrării în UE
şi globalizării (ESEN-3).
Principalele obiective care se au în vedere la realizarea acestui program se
pot clasifica în următoarele două categorii importante:
a) Cele care ţin de mecanismele economico-financiare şi, în mod concret,
ele se referă la compatibilizarea mecanismelor şi instrumentelor
economice şi instituţiilor de piaţă ale României cu cele ale UE prin:
– construcţia şi consolidarea pieţei funcţionale în România;
– aplicarea acquis-ului comunitar
raţionalizării eforturilor naţionale;

în

condiţiile

concentrării

şi

– trecerea României la sistemul monetar EURO;
– prevenirea, contracararea sau diminuarea riscurilor în economia şi
societatea românească legate de corupţie, criminalitate, birocraţie,
instabilitate politică, economică;
b) Cele care ţin de economia reală şi, în mod concret, ele se referă la
ridicarea capacităţii României de a face faţă presiunii concurenţei şi
forţelor pieţei europene şi mondiale, prin:
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– dezvoltarea şi modernizarea factorilor de producţie în pas cu noile
provocări;
– determinarea ramurilor strategice ale României în domeniile industriei,
agriculturii şi serviciilor şi posibilităţi de dezvoltare şi modernizare a
acestora în scopul îmbunătăţirii locului ocupat de România în
diviziunea muncii europene şi mondiale şi ridicarea gradului de
eficienţă şi de ocupare a forţei de muncă;
– îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a accesului la educaţie şi cultură a
populaţiei din mediul rural.
În vederea lansării acestui program, urmează să fie stabilite tematicile de
cercetare, responsabilităţile şi lista proiectelor şi a colaboratorilor, precum şi
sursele de finanţare.

Acad. Aurel Iancu
Coordonator executiv al Programului ESEN-2,
Vicepreşedinte coordonator al Secţiei de ştiinţe
economice, juridice şi sociologie
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Volumul 1
PROBLEME ALE INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN
UNIUNEA EUROPEANĂ. CERINŢE ŞI EVALUĂRI
În prima parte, volumul cuprinde stenograma şedinţei publice din
30.01.2001 referitoare la lansarea programului prioritar de cercetare al Academiei
Române ESEN-2 la care au participat înalte personalităţi politice şi ştiinţifice,
reprezentanţi ai unor instituţii guvernamentale şi ai societăţii civile, precum şi un
mare număr de cercetători, profesori şi specialişti din diferite domenii de activitate.
În cuvântul său introductiv acad. Eugen Simion – preşedintele Academiei
Române – relevă importanţa acestui program de cercetare pentru societatea
românească. Prin acest program, la care se mai adaugă şi altele, Academia
Română – fidelă misiilor sale – se deschide spre nevoile societăţii şi, în măsura în
care poate, aduce soluţii în domeniile sale de competenţă.
În mesajul său, Preşedintele României, domnul Ion Iliescu, consideră că
proiectul ESEN-2, prin varietatea domeniilor de cercetare, ca şi prin
profesionalismul forţelor implicate în elaborarea sa, va constitui o contribuţie de
importanţă majoră. De asemenea, apreciază că este oportună şi promiţătoare
concepţia programului ESEN-2 în cele două planuri problematice de ansamblu şi
anume: a), evaluarea stării economico-sociale a României în raport cu exigenţele
integrării în UE; b), construcţia şi funcţionalitatea instituţională faţă de ţările UE
care se află la rândul lor în plin proces de reformă, ca urmare a extinderii şi
adâncirii integrării în planuri cu geometrie variabilă.
În comunicarea sa, Ministrul Integrării Europene, doamna prof. dr.
Hildegard Puwak, apreciază demersul Academiei Române de a parcurge o nouă
etapă în cadrul proiectului deschis ESEN-2 care va oferi soluţii la problemele pe
care România le are de surmontat în relaţia cu UE pe termen scurt – în special
cele legate de recuperarea întârzierilor în pregătirea şi desfăşurarea negocierilor
de aderare la UE. De asemenea, apreciază metodologia cercetării propusă pentru
ESEN-2 apropiată de modelul avansat de preşedintele Romano Prodi pentru
dezbaterea post - Nisa asupra viitorului Europei.
În comunicarea sa, Ministrul Dezvoltării şi Prognozei, domnul dr.
Leonard Cazan, prezintă noile cerinţe ale dezvoltării economice ale României din
perspectiva integrării în UE, precum şi noile priorităţi ale UE în ce priveşte
dezvoltarea sa economică şi socială. Îşi exprimă speranţa că studiile ce vor fi
elaborate în cadrul programului ESEN-2 vor răspunde acestor cerinţe şi priorităţi.
În referatul său, guvernatorul băncii Naţionale a României şi directorul
Institutului de Economie Mondială, prof. dr. domnul Mugur Isărescu, subliniază tendinţele generale de globalizare şi de regionalizare pe plan mondial. De aici
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derivă obligaţia de a ţine seama de aceste procese prin următoarele direcţii de acţiune: accelerarea reformelor de adaptare la aceste procese; trecerea de la politici
foarte specifice (discreţionare) spre reguli internaţionale; creşterea coerenţei
politicilor macroeconomice; stimularea creşterii competitivităţii firmelor româneşti.
În referatul său prof. dr. Aurel Iancu, membru corespondent al
Academiei Române, coordonatorul executiv al proiectului ESEN-2, arată care
sunt principalele obiective ale acestui proiect şi categoriile de probleme ce
urmează să fie abordate astfel încât studiile elaborate să fundamenteze anumite
puncte de vedere cuprinse în documentele de poziţie şi/sau în dosarele de
negociere. Totodată, ele trebuie să ofere alternative de aplicare cu eficienţă
sporită a acquis-ului comunitar şi a unor politici economice care să ţină seama de
regulile internaţionale şi de interesele României.
În cea de a doua parte a volumului se prezintă conţinutul programului de
cercetare şi principalele elemente metodologice, criteriile de participare la
înfăptuirea programului, precum şi lista temelor de cercetare şi a autorilor care şiau exprimat dorinţa de a participa la realizarea acestor teme.
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Volumul 2
ANALIZĂ COMPARATIVĂ A STADIULUI
NEGOCIERILOR ÎN VEDEREA ADERĂRII
LA UNIUNEA EUROPEANĂ A STATELOR
CANDIDATE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST
Autori: prof. dr. Nicolae IDU (coordonator),
Oana MOCANU, Alina VOICU
Studiul cuprinde o analiză comparativă a stadiului negocierilor în vederea
aderării la Uniunea Europeană (UE) a statelor din Europa Centrală şi de Est (aşa
cum se prezintă acesta la sfârşitul anului 2000). Se subliniază caracterul inedit al
procesului de extindere întrucât UE negociază aderarea cu un număr mare de
state candidate aflate într-un complex proces de tranziţie la economia de piaţă şi
cu un nivel de dezvoltare mai scăzut în comparaţie cu cel al statelor membre. În
plus, UE a introdus, suplimentar, cerinţa implementării acquis-ului în statele
candidate şi a verificării modului de aplicare înainte de momentul aderării. Se
analizează opt capitole de negociere de a căror rezolvare depinde în bună măsură
finalizarea negocierilor, dar care nu presupun eforturi majore de ordin financiar
nici din partea statelor candidate şi nici din partea Uniunii, precum şi şase domenii
ale acquis-ului care ating interese financiare vitale ale statelor candidate şi ale
UE, urmând a fi abordate în cadrul ultimei runde a procesului de negociere.
Procesul de pregătire a României în vederea îndeplinirii criteriilor de aderare,
precum şi promovarea intereselor şi priorităţilor sale în cadrul negocierilor constituie
deziderate care se identifică şi cu obiectivele procesului de tranziţie. Aderarea mai
rapidă a României nu depinde doar de capacitatea de a îndeplini criteriile de
aderare, ci şi de tipul de scenariu de extindere ales de liderii politici ai UE, care
trebuie să identifice un compromis între necesitatea geopolitică, geostrategică şi
morală a viitoarei extinderi şi minimizarea costurilor acesteia.
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Volumul 3
IMPACTUL ADOPTĂRII ACQUIS-ULUI
COMUNITAR PRIVIND POLITICA COMERCIALĂ
COMUNĂ, ÎN PERSPECTIVA ADERĂRII LA UE
Autori: Dumitru RĂDOI (coordonator),
Victor ALDEA, Alina BELDESCU
Lucrarea analizează un aspect important al alinierii României la acquis-ul
comunitar în domeniul politicii comerciale comune, şi anume impactul vamal al
aderării viitoare a României la UE. Autorii examinează efectele suprimării taxelor
vamale la importul din Comunitate, implicaţiile adoptării tarifului vamal comun
(TVC) al Uniunii şi măsurile ce trebuie întreprinse pentru contracararea
consecinţelor nefavorabile pe plan vamal decurgând din integrarea în UE.
Eliminarea treptată, pe bază de reciprocitate, a taxelor vamale la importul
României din UE, finalizată la 1 I 2002 pentru produsele industriale şi care, în
cazul produselor agro-alimentare se va încheia în momentul aderării ţării noastre
la Comunitate, a favorizat şi va continua să favorizeze creşterea importurilor din
UE, sporind concurenţa acestor importuri pe piaţa internă.
Alinierea României la TVC al UE, pe baza clauzei naţiunii celei mai favorizate şi în regim preferenţial, va implica diminuarea semnificativă a protecţiei vamale
a producătorilor interni, atât la produsele industriale, cât şi la cele agro-alimentare.
În vederea contracarării efectelor nefavorabile decurgând din eliminarea
taxelor vamale la importul din UE şi reducerea, în ansamblu, a protecţiei vamale la
importul din ţările terţe, autorii apreciază că se impune să se acţioneze în
următoarele direcţii: creşterea competitivităţii internaţionale a producţiei naţionale;
asigurarea în continuare a reducerii treptate a protecţiei vamale spre a permite
producătorilor interni să dispună de timpul necesar pentru a se adapta la
concurenţa sporită pe piaţa internă; examinarea oportunităţii solicitării, eventuale,
a unor perioade de tranziţie, după aderare, pentru aplicarea acquis-ului comunitar.
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Volumul 4
IMPLICAŢIILE ADOPTĂRII ACQUIS-ULUI
COMUNITAR PRIVIND POLITICILE COMERCIALE
ÎN DOMENIUL PRODUSELOR AGROALIMENTARE
Autori: Dumitru RĂDOI (coordonator),
Victor ALDEA, Alina BELDESCU
Lucrarea examinează situaţia agriculturii în UE şi România, stadiul adoptării
de către ţara noastră a acquis-ului comunitar în domeniul Politicii agricole comune
(PAC), măsurile vizând facilitarea preluării acestui acquis, precum şi avantajele şi
costurile alinierii la PAC. Autorii menţionează printre principalele beneficii ale
adoptării PAC pentru România următoarele:
– accesul liber al produselor agroalimentare româneşti la uriaşa piaţă
internă a UE;
– accesul preferenţial al acestor produse la pieţele numeroaselor ţări terţe;
– beneficierea de fondurile UE de preaderare, în special prin programele
PHARE şi SAPARD;
– obţinerea, după aderare, de resurse financiare nerambursabile ;
– promovarea mai eficientă a intereselor României în negocierile
internaţionale în domeniul acestei categorii de produse.
Alinierea la PAC comportă şi unele costuri, printre care cele decurgând din:
– liberalizarea mai largă a importului de produse agro-alimentare;
– participarea la finanţarea PAC, prin contribuţii la bugetul comunitar;
– adoptarea standardelor tehnice, sanitar-veterinare şi fitosanitare mai
exigente ale UE;
– pierderea avantajelor decurgând din statutul României de ţară în curs de
dezvoltare la OMC şi ONU în sectorul agro-alimentar.
Costurile adoptării PAC pot fi diminuate, dacă se va spori competitivitatea
sectorului agroalimentar, pentru continuarea alinierii la acquis-ul comunitar şi
obţinerea de perioade de tranziţie.
Raportul beneficii-costuri ale adoptării PAC va fi influenţat de modificările
care vor interveni, până la aderare, în ceea ce priveşte PAC şi situaţia agriculturii
româneşti, precum şi de prevederile Tratatului de aderare la UE în materie
agricolă, în speţă privind perioadele de tranziţie.
Autorii consideră că trebuie să se acţioneze pentru ca România să devină o
beneficiară netă a PAC, prevalându-se şi de nivelul mai scăzut de dezvoltare faţă
de actualele membre ale UE şi de alte ţări candidate la aderare.
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Volumul 5
IMPACTUL ADOPTĂRII POLITICII AGRICOLE
COMUNE (PAC) ASUPRA PIEŢEI PRINCIPALELOR
PRODUSE AGROALIMENTARE ROMÂNEŞTI
Autori: Daniela GIURCA, Mirela RUSALI,
Cristian KEVORCHIAN
Obiectivul general al studiului este de a evalua principalele efecte economice (”costuri” şi ”beneficii”) ale adoptării de către România a legislaţiei agricole a
UE la principalele produse agroalimentare, conform ultimelor prevederi din Agenda 2000. Abordarea metodologică constă în analiza regimurilor şi instrumentelor
de Politică Agricolă Comună (PAC) şi cuantificarea efectelor potenţiale asupra
producătorilor şi consumatorilor. S-au luat in considerare o serie de metode alternative de aplicare a acquis-ului comunitar în România, cu dublul scop: de a compara rezultatele în raport cu cheltuielile publice şi de a furniza sugestii şi soluţii alternative pentru decidenţi în perioada de pre-aderare, ca şi pentru negocierile
pentru aderare. Metoda aplicată în studiu este compararea pieţei fiecărui produs
în situaţiile pre- şi post-adoptare a PAC, în condiţiile aplicării politicii interne şi
politicii comunitare. Pentru acest studiu, se consideră ipoteza aderării României în
anul 2007, fără să se prevadă noi reforme ale PAC. Structura studiului este
similară pentru toate produsele analizate. În prima secţiune se prezintă o
descriere generală a subsectorului agricol românesc, urmată de prezentarea
principalelor măsuri ale politicii interne actuale (anul 1999) considerată ca fiind
politica de pre-aderare şi apoi de regimul PAC şi principalele instrumente politice.
Metodologia este specifică pentru fiecare produs analizat. Secţiunea finală conţine
estimarea efectelor la nivelul pieţei şi (unde este cazul) a efectele plăţilor directe
de care România ar putea beneficia ca stat membru al UE. Analizele s-au efectuat
asupra următoarelor produse agroalimentare: culturi arabile; zahăr; lapte şi
produse lactate; carne de vită; carne de oaie; carne de porc; carne de pasăre şi ouă;
vin; fructe şi legume; tutun.
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Volumul 6
POLITICA INDUSTRIALĂ ÎN PERSPECTIVA
ADERĂRII LA UE
Autori: prof. dr. Corneliu RUSSU,
prof. dr. Gheorghe ZAMAN, m.c.,
dr. Valentina VASILE,
dr. Petre PRISECARU
Politica industrială a României. Experienţe comunitare şi imperative pentru
industria românească (prof. dr. Corneliu Russu). Studiul relevă modificările
structurale produse în industrie în procesul tranziţiei şi prefigurează coordonatele
unei politici industriale active menite să accelereze modernizarea industriei şi
creşterea competitivităţii acesteia. Se subliniază că industria românească are
avantaje competitive în producţia şi în exportul de mărfuri industriale de joasă
tehnicitate, cu valoare adăugată redusă, cu costuri scăzute ale muncii. Politica
preconizată are ca obiectiv esenţial creşterea semnificativă a competitivităţii, prin
asigurarea unei dinamici superioare a valorii adăugate, precum şi prin apărarea
intereselor economiei naţionale.
Evoluţii recente în comerţul exterior român. Dinamica avantajelor/
dezavantajelor comparative (prof. dr. Gheorghe Zaman, membru corespondent al
Academiei şi dr. Valentina Vasile). Studiul analizează structura pe mărfuri a
exportului şi importului, ierarhizând grupele de mărfuri în funcţie de avantajele şi
dezavantajele comparative pe care le prezintă. Se demonstrează că în structura
exportului românesc predomină produsele primare sau cu un grad scăzut de
prelucrare, avantajele fiind menţinute mai ales prin politici de preţ şi mult mai puţin
prin calitate şi productivitate. Importul nu prezintă o tendinţă clară de orientare şi
adaptare - în sensul de a sprijini restructurarea economiei naţionale.
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Volumul 7
POLITICA ENERGETICĂ ÎN PERSPECTIVA
ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ
Autori: dr. Ştefan RĂGĂLIE, dr. Sabin MUSCALU,
Vasile DAN, dr. Petre PRISECARU,
Mariana PAPATULICĂ, dr. Filon TODEROIU,
dr. ing. Ionuţ PURICA
Studiul are ca obiectiv dimensionarea implicaţiilor integrării sistemului
energetic românesc în piaţa unică de energie din Uniunea Europeană. Se
evidenţiază principalele consecinţe economice ale restructurării sectorului şi ale
dezvoltării unui mediu concurenţial activ şi performant, capabil să îmbunătăţească
eficienţa economică în principalele ramuri energetice. Analiza efectuată subliniază
faptul că, pentru România liberalizarea pieţei interne de energie poate deveni
relevantă chiar înainte de momentul aderării. Astfel, integrarea ţării noastre în
sistemul european de transport al energiei şi construirea pe teritoriul României a
unor importante magistrale de transport al ţiţeiului, gazelor naturale şi energiei
electrice, pe lângă realizarea unui volum important de investiţii (estimate la circa
12-15 miliarde euro), pot conecta eficient sistemele naţionale din Grecia, Bulgaria
şi Turcia cu cele similare din Italia, Franţa şi Germania. Realizarea, în următorii
ani, a unor asemenea investiţii străine pot contribui decisiv la dezvoltarea
accelerată a economiei româneşti şi la eliminarea decalajelor economice care
despart România de actualele ţări membre ale UE.
Cercetarea a permis dimensionarea implicaţiilor economice pe care le
creează realizarea acquis-ului comunitar în domeniul energetic, restructurarea
sectorului de gaze naturale şi energie electrică pentru integrarea lor în piaţa
europeană a energiei, precum şi creşterea eficienţei în utilizarea energiei pe
întregul traseu, de la producere până la utilizatorul final. Pe baza acestor
elemente s-a prezentat o viziune dinamică a dezvoltării sectorului energetic
românesc în următorii 3-5 ani, pentru o integrare eficientă a sa în piaţa europeană
a energiei.
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Volumul 8
SISTEMUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎN ROMÂNIA
Autor: acad. Iulian VĂCĂREL
Studiul este consacrat prezentării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor din
cele două entităţi, atât sub aspectul nivelului şi structurii, cât şi sub cel al
compatibilităţii legislaţiei române cu legislaţia comunitară în materie.
În scopul evitării concurenţei neloiale între statele comunitare, în Tratatul
privind Uniunea Europeană sunt cuprinse dispoziţii referitoare la regimul de
impozitare inspirate de Acordul General pentru Tarife Vamale şi Comerţ (GATT);
competenţele autorităţilor naţionale şi ale celor comunitare în materie de impozite
sunt astfel stabilite încât să favorizeze dezvoltarea pieţei unice.
Studiul prezintă serii lungi de date (pe 32 de ani pentru UE şi 12 ani pentru
România) referitoare la mărimea absolută şi relativă a veniturilor fiscale,
provenienţa acestora şi gradul de fiscalitate în ţările membre ale Uniunii Europene
şi la noi. Se înfăţişează particularităţile sistemelor fiscale, care diferă de la o ţară
la alta, de la un tip de impozite la altul şi de la o etapă la alta, precum şi
deosebirile dintre politicile fiscale promovate de autorităţile de la Bucureşti şi cele
practicate de statele comunitare ori recomandate de autorităţile de la Bruxelles.
Capitole distincte sunt consacrate armonizării legislaţiei române cu cea
comunitară privind taxa pe valoarea adăugată şi accizele. Se prezintă în mod
detaliat prevederile directivelor comunitare în materie, precum şi cele ale
legislaţiei noastre în vigoare, deosebirile dintre acestea şi mai cu seamă măsurile
ce ar trebui luate pentru implementarea acquis-ului comunitar.
Partea finală a studiului se ocupă de armonizarea unor prevederi ale
legislaţiei române cu cele comunitare privind impozitele directe.
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Volumul 9
PIAŢA UNICĂ EUROPEANĂ ŞI IMPACTUL
POLITICILOR COMUNITARE
Autori: dr. P. PRISECARU, dr. C. ALBU,
dr. L. BĂLŢATU, dr. P. PAPATULICĂ,
dr. E. STĂNCULESCU, dr. C. CIOBANU,
dr. A. DUMITRESCU
Studiul are ca obiectiv analiza dinamicii pieţei unice şi a efectelor pe care
politicile comunitare le-au avut asupra acesteia. Accentul este pus pe susţinerea
pe care politicile comune au asigurat-o dezvoltării continue a pieţei unice
comunitare, care a constituit obiectivul major al procesului de integrare economică
şi, în acelaşi timp, un instrument de adâncire şi extindere a integrării europene. În
lucrare se evidenţiază conţinutul şi direcţiile de evoluţie ale politicilor comune şi
efectele lor asupra celor patru libertăţi fundamentale: libera circulaţie a bunurilor,
serviciilor, persoanelor şi capitalurilor. Un rol important l-a avut Actul Unic
European adoptat în 1986, care a însemnat adoptarea unui pachet legislativ
important şi introducerea de noi politici comune ; în anii ’90, instrumentele politicilor comune au fost utilizate pentru a îmbunătăţi funcţionarea pieţei unice. În noiembrie 1999 a fost lansată Strategia Pieţei Interne pe o perioadă de 5 ani, care
este analizată în fiecare an la summitul Consiliului European din luna martie.
România a avansat pe linia negocierilor pe primele 4 capitole şi pe alte capitole
care au tangenţă cu piaţa internă şi face eforturi intense pe plan legislativ,
instituţional, administrativ şi financiar pentru transpunerea şi aplicarea acquis-ului
comunitar.
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Volumul 10
SOCIETATEA CIVILĂ ÎN FAŢA GLOBALIZĂRII
Autor: acad. Vasile STĂNESCU
După o prezentare a societăţii civile, în general şi a celei româneşti, în
special, se insistă asupra tendinţelor, caracteristicilor, formelor de manifestare şi
de implicare a societăţi civile în configurarea regionalizării şi globalizării.
Pornind de la ideea schimburilor profunde în mersul istoriei, de la tendinţele
unificatoare ale civilizaţiilor, de la afectarea suveranităţii şi a rolului statelor, de la
problemele fundamentale ale omenirii (ecologice, militare, lupta împotriva
criminalităţii, a terorismului, eradicarea sărăciei etc.), lucrarea oferă sugestii şi
propuneri de lege ferenda cu privire la regândirea, reconsiderarea şi
reorganizarea, ca şi la crearea de noi instituţii, forme şi concepte de parteneriat a
societăţii civile la nivel local, regional şi global, din interiorul acestora.
În condiţiile proceselor de regionalizare şi globalizare, a unei lumi multipolare
care îşi propune promovarea unor valori universale, în vederea asigurării stabilităţii
politice, economice şi sociale, prezenţa societăţii civile – ca factor participativ la
decizie, în toate domeniile vieţii sociale, de supraveghere şi monitorizare, de control
şi de presiune asupra organismelor superstatale, indiferent că este vorba de forme
asociative internaţionale statale sau de mari monopoluri, carteluri etc. - a devenit o
necesitate imperativă. Contextul actual al mişcării generale impune, de asemenea,
ca organismele suprastatale – guvernamentale şi neguvernamentale – să-şi
reconsidere mesajul astfel încât prezenţa societăţii civile în însăşi compunerea
acestora să devină o constantă de care să se ţină seama în procesul luării deciziilor.
Şi aceasta întrucât lumea de mâine, interconexată la nivel global, mişcarea, în
general, nu vor mai putea acţiona decât în condiţiile în care societatea civilă le
acceptă, le amendează sau le respinge.
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Volumul 11
INFLAŢIE-SUSTENABILITATE-INTEGRARE
Autori: dr. Lucian Liviu ALBU,
Cornelia SCUTARU, Elena PELINESCU
Primul studiu - Evoluţia raportului inflaţie-şomaj în perspectiva aderării
României la UE, autor: dr. Lucian Liviu ALBU -, prezintă o clasă de modele nonlineare utile în demersurile privind caracterizarea dinamicii economice din ţările
foste comuniste din estul Europei. Pe baza lor se realizează etapizarea perioadei
de tranziţie şi se estimează distanţele care separă aceste ţări de cele dezvoltate.
Concluziile pentru perioada viitoare sunt obţinute prin simularea de scenarii,
funcţie de modificările probabile ale unor parametri esenţiali (de stare) ai
modelelor. Pentru România, se estimează o funcţie a PIB-ului potenţial şi
contribuţia factorilor la creşterea economică. Concluzia este că reducerea
accentuată a ratei inflaţiei asigură creşterea credibilităţii mediului economic
românesc şi relansarea procesului investiţional (în care atragerea unor fonduri tot
mai mari de investiţii străine reprezintă un factor major).
Al doilea studiu - Circuite inflaţioniste: salarii şi cursul de schimb, autor: dr.
Cornelia SCUTARU - porneşte de la ideea că în economie se formează circuite de
autoîntreţinere a fenomenului inflaţionist. Sunt analizate două dintre acestea
bazate pe relaţia preţuri-salarii şi respectiv relaţia inflaţie-devalorizarea monedei
naţionale. Modelele econometrice utilizate pentru perioada tranziţiei au permis
caracterizarea evoluţiei acestor circuite şi emiterea unor concluzii cu privire la
posibilităţile modificării lor, în perspectiva aderării la UE.
Al treilea studiu - Studiu comparativ al evoluţiei inflaţiei în România şi în
ţările UE”, autor: dr. Elena PELINESCU - analizează evoluţia ratei inflaţiei în
perioada de tranziţie, în comparaţie cu situaţia din ţările occidentale. Sunt
specificaţi factorii persistenţei unei inflaţii înalte în România, unele posibilităţi de
control al dinamicii acesteia, precum şi unele impedimente care pot apărea în
procesul urmăririi directe a procesului inflaţionist.
Al patrulea studiu - Modelarea sustenabilităţii datoriei publice în condiţiile
aderării la UE, autori: dr. Lucian Liviu ALBU şi dr. Elena PELINESCU - abordează
problematica dinamicii datoriei publice şi a deficitelor bugetare, a sustenabilităţii
acestora în contextul pregătirii aderării la UE. Se fac unele predicţii ale evoluţiei în
viitor şi se analizează principalii factori de influenţă ai dinamicii datoriei şi se emit
concluzii privind posibilităţile ţinerii sub control al procesului acumulării sale.
Principalul instrument de lucru, îl constituie aşa-numitul model al funcţiei
sustenabilităţii. Acesta permite elaborarea unor scenarii de evoluţie, în care rolul
esenţial îl au rata dobânzii şi ritmul creşterii economice.
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Volumul 12
REVOLUŢIA FINANCIARĂ MONDIALĂ
Autor: prof dr. Gheorghe DOLGU
Studiul caută să fundamenteze concluzia că schimbarea care a vut loc în
ultimele trei decenii în serviciile financiare din ocident se caracterizează printr-o
asemenea amploare, viteză şi radicalitate, prin asemenea consecinţe la nivel
micro şi macro asupra economiei încât reprezintă o veritabilă revoluţie.
Globalizarea financiară, revoluţia vehiculelor, respectiv ascensiunea investitorilor
instituţionali, mutaţiile în sistemele de tranzacţionare, revoluţia concurenţială şi
mai ales ascensiunea pieţelor de capital constituie cele mai importante direcţii ale
acestei revoluţii.
Finalizat la începutul anului 2001, studiul nu a putut lua în calcul toate
slăbiciunile pieţelor de capital devenite manifeste mai ales în 2002. Dacă însă
reculul pieţelor bursiere este deosebit de puternic, carenţele multor structuri şi
instituţii deosebit de grave, iar volatilitatea mult mai mare, studiul nu crede că s-ar
contura vreo inversare de tendinţe. El are în vedere faptul că sistemele financiare
bazate pe pieţele de capital au o serie de mari avantaje asupra sistemelor bazate
pe creditul bancar.
Un paragraf al primului capitol insistă asupra faptului că una din trăsăturile
revoluţiei financiare o constituie sprijinirea ei pe progresele ştiinţei economice.
Analiza revoluţiei financiare este dublată de o reflecţie, din perspectiva ei,
asupra strategiei pe termen lung de modernizare economică a României. O
asemenea reflecţie este prezentă şi în legătură cu tendinţele pe pieţele de
tranzacţionare şi posttranzacţionare, penetrarea Internetului în serviciile
financiare, normele şi practicile de guvernare societară (corporate governance),
precum şi în ceea ce priveşte tendinţele în planul structurilor de reglementare
financiară.
În lucrare se constată că evoluţia convergentă cu sistemul financiar
american s-a accentuat în Europa în ultimul deceniu. Tendinţele afirmate în
Uniunea Europeană sunt urmărite în fiecare capitol spre a se stabili repere cât
mai adecvate pentru o strategie românească pe termen lung.
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Volumul 13
INTEGRAREA STATISTICII ROMÂNEŞTI
ÎN SISTEMUL STATISTIC EUROPEAN
Autori: prof. dr. Jean-Louis BODIN, dr. Aurel CAMARA,
dr. Daniela ŞTEFĂNESCU şi colaboratori
În comunicarea sa, Statistica oficială, etica şi practicile utile, prof. JeanLouis Bodin (Preşedintele I.I.S.) face referire la Principiile fundamentale ale
statisticii oficiale ONU, în special la aplicarea principiului utilităţii publice şi a
atitudinii statisticienilor faţă de utilizatori.
În capitolul său, Preocupările actuale ale statisticii româneşti, dr. Aurel
Camara (Preşedintele INS), prezintă rezultatele pozitive obţinute, dar şi unele
neîndepliniri ce trebuie remediate în sistemul statistic naţional.
În comunicarea, Cooperarea statistică internaţională – pilon hotărâtor al
armonizării statisticii româneşti la standardele europene, dr. Daniela Ştefănescu
(Vicepreşedintele INS) tratează amplu cadrul cooperării internaţionale în statistica
românească şi, în special, rolul şi suportul acordat de EUROSTAT pentru
armonizarea acesteia la standardele europene.
În lucrarea, Absorbţia acquis-ului comunitar în statistica românească, Ilie
Dumitrescu prezintă aspecte referitoare la provocările ce stau în faţa statisticii în
contextul integrării europene.
Rezultatele obţinute în activitatea de armonizare a statisticii naţionale cu
standardele europene sunt prezentate în comunicările referitoare la Conturile Naţionale în România (Clementina Ivan Ungureanu); Statistica agricolă în contextul
integrării europene (C. Mândricelu); Statistica industriei în contextul integrării europene(C. Sinigalia); Statistica socială în contextul integrării europene (F. Panduru).
Lucrarea cuprinde, de asemenea, “Documentul de poziţie al României,
Capitolul 12 – Statistica”, principalele progrese înregistrate în anul 2001, precum şi
“Raportul Comisiei Europene asupra României – 2001 – Capitolul 12 – Statistica”.
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Volumul 14
ANALIZA STRUCTURALĂ A SISTEMULUI
DE COMPANII ROMÂNEŞTI DIN PERSPECTIVA
INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Autori: prof. dr. Dinu MARIN (coordonator),
prof. dr. Cezar MEREUŢĂ, dr. Constantin CIUPAGEA,
drd. Geomina ŢURLEA, Carmen ONCESCU,
conf. dr. Dan ARDELEA
Lucrarea este prima încercare românească de analiză exhaustivă a
sistemului naţional de companii, cuprinzând 96.7 % din totalul companiilor şi 97.5
% din cifra de afaceri ale acestora, în anul 1999. Analiza structurală a sistemului
de companii s-a concentrat pe trei tipuri distincte de abordare:
a) diagnosticul intern: analiza s-a orientat în jurul mediei naţionale, prin
raportarea subsistemelor de companii la performanţele întregului sistem
şi ierarhizarea lor relativă; acest tip de analiză a fost detaliat după
următoarele aspecte : evaluarea procesului de transformare structurală a
sistemului naţional de companii; diagnosticul structural al performanţelor
economice a companiilor; determinarea comportamentului specific al
companiilor româneşti, din perspectiva comparabilităţii inter-sectoriale ;
evaluarea stadiului de dezvoltare a subsistemului companiilor mici şi
mijlocii în România; abordarea în profil teritorial, în dezagregare
regională, a dezvoltării sistemului de companii pe cele două direcţii:
extensivă şi intensivă;
b) analiza comparativă a structurii şi performanţelor sistemelor de companii
din România în raport cu cele din ţările reprezentative ale Uniunii
Europene;
c) analiza efortului investiţional în cadrul sistemului naţional de companii,
plecând de la premisa importanţei asigurării resurselor de dezvoltare şi
punând accent pe impactul investiţiilor străine directe asupra sistemului
intern.
Au fost identificate zece oportunităţi la nivelul factorilor politici de decizie şi
al managementului companiilor active din România în contextul global al
procesului de preaderare a ţării la Uniunea Europeană.
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Volumul 15
CONVERGENŢE LEGISLATIVE
ŞI INSTITUŢIONALE ALE SECTORULUI
AGROALIMENTAR ÎN PERSPECTIVA
INTEGRĂRII ÎN UE
Autori: Daniela GIURCĂ, Jacqueline LEONTE,
Mirela RUSALI, Roxana GÂRBEA, Mihaela LUCA,
Victoria BURTEA, Daniela ŞUTEU,
Veronica STAICU, Iulia CÂRCIUMARU
Studiile cuprinse în volum analizează gradul de convergenţă, din punct de
vedere legislativ şi instituţional, a României cu Uniunea Europeană, pentru o serie
de produse şi categorii de produse agroalimentare: cereale, oleaginoase, culturi
proteice, in şi cânepă, legume şi fructe, flori, hamei, vin, zahăr, lapte şi produse
lactate, carne (de vită, de porcine, de pasăre şi de oaie), peşte, viermi de mătase
şi produse ecologice. Cercetările s-au axat, în esenţă, pe analiza Politicii Agricole
Comunitare şi a politicii agricole a României, analiza convergenţelor legislative
actuale şi formularea de amendamente legislative necesare privind introducerea
unor noi mecanisme şi eliminarea unor mecanisme neconcordante existente.
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Volumul 16
RESTRUCTURAREA PIEŢELOR PRINCIPALELOR
PRODUSE AGROALIMENTARE
Autori: Elena SIMA, Iuliana IONEL, Ioana ROMAN,
Mariana GRODEA, Minodora MOLDOVAN
Studiul analizează evoluţia restructurării pieţelor principalelor produse agroalimentare româneşti (cereale, zahăr, legume şi fructe, lapte şi carne) în perspectiva convergenţelor la Politica Agricolă Comunitară practicată de Uniunea Europeană.
Pentru fiecare piaţă în parte au fost evidenţiate caracteristicile şi
particularităţile acesteia în perioada 1990-2000, precum şi tendinţele cererii,
ofertei şi preţurilor. Pe baza unor concepte metodologice de dată recentă privind
competitivitatea, s-au elaborat scenarii de restructurare a pieţelor principalelor
produse agroalimentare, urmărindu-se atingerea obiectivului de adoptare a
Politicii Agricole Comune.
Ca o concluzie a cercetărilor s-a reliefat necesitatea schimbărilor de ordin
legislativ şi instituţional şi efortul financiar implicat de aceste schimbări,
evidenţiindu-se, totodată, principalele coordonate ale restructurării pieţelor
produselor agroalimentare studiate.
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EVOLUŢIA SECTORULUI AGROALIMENTAR
ÎN ROMÂNIA - CONVERGENŢE MULTICRITERIALE
CU UE
Autori: dr. Filon TODEROIU (coordonator),
Marin POPESCU, Carmen ŞTEFĂNESCU,
Marius VOICILAŞ
Analiza evoluţiei sectorului agroalimentar românesc s-a făcut din
perspectiva convergenţelor cu UE, prin luarea în considerare a patru criterii:
mutaţii structurale şi competitivitatea internă; concentrarea producţiei agricole şi
decalajele de performanţă economică faţă de UE; dimensiunea regională a
competitivităţii interne; capacitatea sectorială de absorbţie investiţională.
Prin “decuparea” sectorului agroalimentar din ansamblul economiei
României (pe baza Conturilor Naţionale) şi identificarea indicatorilor relevanţi ai
competitivităţii interne, s-au realizat ierarhizări multicriteriale ale celor 16
subramuri ale sectorului agroalimentar la nivel macro- şi microeconomic.
Controversata problemă a concentrării producţiei agricole a fost abordată
din perspectiva a trei criterii: creşterea dimensiunii exploataţiilor agricole;
creşterea mărimii economice a exploataţiilor agricole; nivelul şi tendinţele
decalajelor de performanţe faţă de UE.
Pe baza unor concepte metodologice de dată recentă privind competitivitatea regională şi a unui instrumentar metodic adecvat s-au elaborat modele regresionale ale eficienţei antrenării principalelor resurse în agricultura României, în
profil teritorial.
Din perspectiva criteriului investiţional al convergenţelor cu UE s-a reliefat
atractivitatea relativ scăzută a sectorului agroalimentar românesc pentru investiţii
străine directe, purtătoare de progres tehnic şi performanţe economice.

CUPRINS
Cuvânt înainte (prof. dr. Dinu GAVRILESCU)................................................................9
1. Sectorul agroalimentar în România - mutaţii structurale multicriteriale
comparative .............................................................................................................11
Filon TODEROIU

56
Introducere....................................................................................................................11
1.1. “Decuparea” sectorului agroalimentar din economia naţională
a României.......................................................................................................11
1.1.1. Sfera de cuprindere a sectorului agroalimentar ....................................11
1.1.2. “Paşii” demersului analitic adoptat.........................................................12
1.1.3. Cuantificări şi rezultate ..........................................................................13
1.1.4. Ierarhizarea bicriterială a subramurilor sectorului agroalimentar ..........18
1.2. Competitivitatea internă în sectorul agroalimentar românesc..........................20
1.2.1. Delimitări metodologice necesare .........................................................20
1.2.2. Ierarhizări multicriteriale la nivel microeconomic...................................21
1.2.3. Rentabilitatea agregată a industriei alimentare .....................................22
1.2.4. Erodarea “puterii de cumpărare” a producţiei alimentare......................22
1.3. Concluzii şi deschideri......................................................................................23
Anexe............................................................................................................................25
Bibliografie ....................................................................................................................31
2. Concentrarea producţiei agricole - tendinţe convergente şi divergente cu UE........33
Marin POPESCU
Introducere....................................................................................................................33
2.1. Concentrarea producţiei agricole prin creşterea dimensiunii exploataţiilor .....34
2.1.1. Evoluţia numărului de exploataţii şi a suprafeţei medii în UE
şi România.............................................................................................34
2.1.2. Diminuarea fragmentării suprafeţelor de teren şi creşterea
dimensiunii exploataţiilor în România....................................................39
2.1.2.1. Dezvoltarea formelor asociative ...............................................39
2.1.2.2. Locul societăţilor agricole cooperative în agricultura
României ................................................................................42
2.1.2.3. Perspectivele dezvoltării cooperaţiei agricole ..........................44
2.1.3. Vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole...........................................47
2.1.4. Arendarea de terenuri agricole ..............................................................52
2.2. Concentrarea producţiei prin creşterea mărimii economice
a exploataţiilor..................................................................................................55
2.3. Decalaje între România, UE şi ţările componente privind eficienţa
producţiei agricole - expresie a gradului diferit de concentrare. Cauze
şi posibilităţi de diminuare................................................................................59
2.3.1. Decalaje privind randamentele utilizării suprafeţelor de teren ..............59
2.3.2. Decalaje privind productivitatea muncii .................................................65
2.3.3. Decalaje cu privire la eficienţa utilizării capitalului încorporat
în consumurile intermediare ..................................................................66
2.4. Concluzii ...........................................................................................................68

57
3. Economia agroalimentară în România - dimensiunea regională a competitivităţii
interne......................................................................................................................73
Carmen ŞTEFĂNESCU
Introducere....................................................................................................................73
3.1. Abordări metodologice ale conceptului competitivităţii ....................................73
3.1.1. Definirea conceptului de competitivitate regională ................................73
3.1.2. Repere şi instrumentar metodologic utilizat în comensurarea
dimensiunii regionale a competitivităţii interne a sectorului
agroalimentar românesc........................................................................76
3.2. Dimensiunea regională a competitivităţii interne a economiei
agroalimentare - cuantificări şi evaluări ...........................................................79
3.2.1. Evoluţia variabilelor modelului regresional în perioada 1993-‘98..............79
3.2.2. Competitivitatea internă a agriculturii - expresie a gradului
de eficienţă economică..........................................................................80
3.2.3. Industria alimentară - stadiu incipient al posibilităţii
de comensurare a competitivităţii interne în profil regional...................86
3.3. Concluzii şi deschideri......................................................................................88
Anexe............................................................................................................................90
Bibliografie ..................................................................................................................102
4. Sistemul agroalimentar din România - capacitate de absorbţie investiţională...........103
Marius VOICILAŞ
Introducere..................................................................................................................103
4.1. Investiţiile străine de capital în România........................................................103
4.1.1. Dinamica surselor investiţionale după ţările de origine .......................103
4.1.2. Structura investiţiilor pe ramuri ale economiei.....................................107
4.1.3. Dinamica investiţiilor străine directe în sectorul agroalimentar ...........108
4.1.4. Structura teritorială a investiţiilor străine directe..................................113
4.2. Investiţiile străine directe în ţările în tranziţie .................................................115
4.3. Efectele investiţionale în plan economic şi social ..........................................120
4.4. Concluzii .........................................................................................................121
Anexe..........................................................................................................................124
Bibliografie ..................................................................................................................125

58

Volumul 18
CONDIŢIONALITĂŢI ALE POLITICILOR AGRICOLE
ŞI ALIMENTARE
Autori: dr. Dinu GAVRILESCU (coordonator),
Henry GORDON, Emil TEŞLIUC, Cecilia ALEXANDRI,
Cornelia ALBOIU, Ioan DAVIDOVICI, Cristina CIONGA,
Gheorghe HURDUZEU, Gabriel IONIŢĂ,
Jacqueline LEONTE, Daniela GIURCA,
Cristina CIONGA
Studiul efectelor produse de politicile agricole şi alimentare practicate în
perioada 1990-2000 s-a realizat pe cinci planuri şi anume: analiza comparativă a
efectelor politicilor agricole în ţările în tranziţie; analiza efectelor tipurilor de politici
practicate; analiza efectelor politicilor agricole asupra "bunăstării alimentare";
proiecţia a două scenarii privind adoptarea politicii agricole comunitare şi efectele
asupra bunăstării; o evaluare asupra tipului de politici pe care trebuie să-l
promoveze România. Studiul atrage atenţia asupra următoarelor aspecte:
Lipsa unei strategii sectoriale care să impună continuitate, precum şi lipsa
efectelor de antrenare a creşterii generale a economiei, dublată de instabilitate
legislativă, exces de birocraţie şi întârzieri în programul de reformă în general,
privatizare şi încurajare a proprietăţii au făcut ca sectorul să se menţină în urma
altor ţări candidate la UE.
Politica pe care ar trebui să o promoveze, în continuare, România va trebui
să permită dezvoltarea pieţelor concurenţiale, relansarea procesului investiţional
şi formarea unei structuri agrare performante. Toate acestea pot fi vizibile numai
în condiţiile relansării celorlalte sectoare ale economiei, măsuri energice de
reformă şi în special de privatizare ş.a.
Efectele adoptării PAC asupra bunăstării, în cele 2 scenarii prezentate, au
evidenţiat un câştig cert pentru producători şi un dezavantaj pentru consumatori.
Într-un capitol aparte se analizează privatizarea în agricultură, care
evidenţiază întârzieri importante în privatizarea fermelor de stat şi a unor sectoare
din amonte şi din aval al agriculturii.
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Volumul 19
PRIORITĂŢILE POLITICILOR RURALE
ROMÂNEŞTI ÎN CONDIŢIILE NEGOCIERII
DOSARULUI AGRICOL AL ADERĂRII LA UE
Autori: Violeta FLORIAN (coordonator),
Viorica GAVRILĂ, Mirela RUSALI,
Marioara RUSU, Floarea BORDÂNC,
Dragoş ALEXANDRU
În scopul determinării naturii şi funcţionalităţii negocierilor de aderare a
României la U.E., cercetările cuprinse în acest volum şi-au propus să identifice:
caracteristicile specifice ale comunităţilor rurale şi modalităţile strategice de
modernizare europeană; diversitatea accentuată a comunităţilor rurale româneşti
manifestată în profil regional şi posibilitatea regionalizării spaţiului rural în funcţie
de criteriile europene; identificarea punctelor de convergenţă între obiectivele
iniţiale ale Politicii Agricole Comunitare şi cele ale strategiilor şi programelor
elaborate pentru agricultura românească.
Studiile elaborate reprezintă contribuţii la fundamentarea unor elemente
conţinute în Dosarul Agricol, relevând unele implicaţii pe care sectorul agrar le are
asupra comunităţilor rurale. În acest sens, cercetările au urmărit: determinarea capacităţii instituţionale şi legislative de implementare a programelor de dezvoltare;
determinarea capacităţii economico-sociale a regiunilor rurale şi a microregiunilor
de a se moderniza şi dezvolta în concordanţă cu obiectivele politicilor europene.
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Volumul 20
IMPACTUL POLITICILOR AGRICOLE
ASUPRA GOSPODĂRIEI RURALE
Autori: Marioara RUSU (coordonator),
Emil TEŞLIUC, Lucia LUCA, Camelia TOMA,
Simona LUBIENIECHI, Luiza TOMA
Studiile cuprinse în acest volum analizează dimensiunile principale ale
gospodăriei rurale – demografice, economice, sociale, ecologice – cu scopul de a
prezenta diversitatea problemelor cu care acestea s-au confruntat în perioada de
tranziţie.
Conţinutul volumului este subsumat analizei gospodăriei rurale în
perspectiva transformării sale în exploataţie familială competitivă, în relaţie cu
schimbările intervenite în mediul social şi economic după anul 1989 şi în special
după anul 1996.
Cercetările bazate atât pe studii de teren, cât şi pe analize economice şi
statistice au condus la următoarele concluzii:
– agricultura practicată de gospodăriile rurale a rămas în mod
preponderent una de subzistenţă, departe de a funcţiona după
mecanismele specifice economiei de piaţă;
– pentru a se apăra împotriva şocurilor macroeconomice, sectorul ţărănesc
a recurs la sporirea autarhiei ;
– au apărut modificări comportamentale în direcţia economiei de piaţa: (a)
specializarea în creşterea şeptelului, (b) sporirea tranzacţiilor cu terenuri,
şi a ponderii terenurilor ce fac obiectul acestor tranzacţii, (c) acumularea
de active productive şi şeptel. În paralel cu agricultura de subzistenta a
funcţionat (la cote relativ reduse) şi agricultura antreprenorială.
Demersurile întreprinse conduc la concluzia că înfiinţarea şi consolidarea
structurii agricole familiale şi modernizarea fermelor necesită o strategie coerentă
şi susţinută, care să asigure organizarea sistemului de credit, să promoveze
progresul tehnico-ştiinţific, să sprijine reglarea şi organizarea pieţelor agricole, să
fundamenteze programe de protecţie socială şi dezvoltare rurală, menite să
asigure creşterea veniturilor producătorilor agricoli şi constituirea unor structuri
agrare competitive.
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Volumul 21
ZONELE LIBERE ŞI PARCURILE INDUSTRIALE
DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ECONOMICE
Autor: dr. Virginia CÂMPEANU
Obiectivul studiului îl reprezintă relevarea unor elemente strategice de
dezvoltare pe termen mediu a zonelor libere (ZL) şi a parcurilor industriale (PI) în
România, reieşite din experienţele de succes realizate pe plan mondial şi în
conformitate cu normele Uniunii Europene în domeniul ajutoarelor de stat.
Cercetarea a avut ca obiectiv iniţial analiza cadrului mondial şi european de
desfăşurare a activităţilor în zonele libere, ca promotoare a schimburilor
economice internaţionale, cu relevarea unor elemente strategice de dezvoltare pe
termen mediu a zonelor libere în România, în conformitate cu practicile
internaţionale şi cu normele europene.
În timp ce în România tendinţa este de a dezvolta zone libere comerciale,
cu rol de tranzit sau depozitare şi cu valoare adăugată mică, pe plan mondial
există o tipologie diversificată a zonelor libere, care au evoluat în timp, de la
simplele zone libere comerciale sau Porto franco la forme complexe, de zone
libere industriale de export şi parcuri industriale. În aceste condiţii s-a impus
analiza cadrului legislativ de desfăşurare a activităţilor economice în zonele libere
şi în parcurile industriale din România, cu relevarea compatibilităţilor şi
incompatibilităţilor între politica românească şi cea a Uniunii Europene în
domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, precum şi a consideraţiilor privind
adoptarea unor elemente strategice pe termen mediu în domeniul zonelor libere şi
parcurilor industriale.
Practic, studiul a abordat elemente de politică industrială, comercială şi
politică a concurenţei într-o zonă de interes pentru legislativ, executiv, ca şi pentru
investitorii străini şi cei autohtoni.
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Volumul 22
CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE
ŞI SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
Autori: acad. Mihai DRĂGĂNESCU, acad. Florin FILIP,
acad. Marius PECULEA, dr. Steliana SANDU,
dr. Maria POENARU
În acest volum sunt cuprinse următoarele patru studii:
Studiul Globalizarea şi societatea informaţională (de acad. Mihai Drăgănescu),
subliniază că globalizarea are caracter inevitabil întrucât este o consecinţă firească a societăţii informaţionale. Principalul vector al trecerii de la societatea informaţională la societatea cunoaşterii este considerat cartea electronică. Pentru România, îmbinarea imediată a cerinţelor pentru dezvoltarea societăţii informaţionale cu cele privind societatea cunoaşterii, este un lucru posibil şi cu efecte economice importante.
Capitolul Către o economie a culturii şi o infrastructură informaţională intelectuală (de acad.Florin Filip), dezvoltă o viziune nouă asupra convergenţei dintre
evoluţia instituţiilor culturale, depozitare de cunoştinţe şi valori artistice şi cele ale
tehnologiilor informatice şi de comunicaţii, în condiţiile creării unei economii a
culturii, ca parte a unei societăţi globalizate, bazate pe cunoaştere. Sunt
identificaţi principalii actori şi decizii-cheie şi sunt prezentate câteva scenarii
posibile, condiţionate de evoluţiile necontrolabile şi imprevizibile ale unor factori de
context.
Studiul privind Priorităţi ale Cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi
inovării din România în perspectiva integrării în UE (de dr. Steliana Sandu şi dr.
Maria Poenaru) evaluează starea actuală a sistemului C-D-I din România în
context European, în vederea relevării măsurii în care aceste activităţi, furnizoare
importante de cunoştinţe, au rol de factor dinamizator al creşterii economice şi
sunt compatibile cu structurile şi tendinţele înregistrate pe plan internaţional şi cu
cerinţele impuse de procesul integrării europene. În acest demers s-a ţinut seama
de obiectivul cuprins în agenda UE privind restructurarea sistemului C-D-I şi creşterea performanţelor sale, în scopul reducerii decalajelor de productivitate şi competitivitate care există între UE şi competitorii săi internaţionali, SUA şi Japonia.
Studiul se axează pe două aspecte esenţiale: selectarea şi implementarea
priorităţilor în C-D din România, cu scopul de a evidenţia măsura în care evoluţiile
din ştiinţă şi tehnologie sunt concordante cu obiectivele strategiilor de dezvoltare
economico-socială şi cu tendinţele de globalizare; integrarea României în Spaţiul
de Cercetare European, cu atenţie specială pe Sistemul Naţional de Inovare, ca
punct forte pentru relansarea economică şi asigurarea premiselor necesare
reducerii decalajelor de competitivitate dintre România şi ţările UE.
Capitolul privind Valorificarea cercetării ştiinţifice în industrie (de acad.
Marius Peculea) relevă factorii care stimulează aplicarea industrială a rezultatelor
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cercetării ştiinţifice, pe exemplul programului “apei grele”, parte componentă a
Programului Naţional Nuclear.
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Volumul 23
DEZVOLTAREA REGIONALĂ
ŞI INTEGRAREA EUROPEANĂ
Autori: conf. dr. Dorin JULA, conf. dr Nicoleta JULA,
prof. dr. Dorel AILENEI, lect. univ. Ananie GÂRBOVEAN,
dr. Gabriela FRENTZ, dr. Victor PLATON,
drd. Daniela ANTONESCU, dr. Carmen Beatrice PĂUNA,
Ileana DUMITRESCU
–

–

–

–

Lucrarea este constituită din cinci studii, după cum urmează :
Competitivitatea şi dezechilibrele regionale (autori: Dorin Jula, Nicoleta
Jula, Dorel Ailenei şi Ananie Gârbovean), care prezintă principiile politicii de
dezvoltare regională şi de amenajare a spaţiului, regulile elaborării strategiilor
regionale şi principalele repere ale acestor politici. De asemenea, identifică
factorii de impact asupra proceselor economice la nivel regional, analizează
factorii de competitivitate şi prezintă unele scenarii care evidenţiază
elementele cu impact pozitiv asupra dezvoltării regionale.
Politica de dezvoltare regională în România (autor: Gabriela Frentz),
înfăţişează situaţia actuală a cadrului legal şi instituţional al politicii de
dezvoltare regională în România. Politica de dezvoltare regională din UE
are la bază solidaritatea financiară a statelor membre dată fiind contribuţia
substanţială a acestora la rezolvrea problemelor regionale. Ca urmare a
procesului de extindere, UE se solidarizează şi cu statele candidate în acest
domeniu prin alocarea unor fonduri nerambursabile în vederea preluării şi
aplicării aquisului comunitar. Abordarea în acest studiu a problematicii
zonelor defavorizate precum şi a zonelor transfrontaliere întregeşte
imaginea de ansamblu a dezvoltării regionale în România.
Instituţii şi mecanisme ale politicii de dezvoltare regională în România;
evoluţii şi tendinţe (autori: Victor Platon şi Daniela Antonescu) realizează
o trecere în revistă a modului în care au evoluat şi s-au modificat legislaţia,
instituţiile, instrumentele politicii de dezvoltare regională în România. De
asemenea, sunt redate reacţiile şi părerea Uniunii Europene (Raportul pe
anul 2001) cu privire la progresele făcute de România în acest domeniu. Pe
baza analizei critice, studiul oferă, în final, o serie de propuneri de
îmbunătăţire a procesului de dezvoltare regională în România, avându-se în
vedere contextul general actual şi cerinţele rezultate din acquis-ul în acest
domeniu.
Aspecte ale profilului industrial regional în perioada de preaderare a
României la UE, (autori: Carmen Beatrice Păuna şi Ileana Dumitrescu)
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redă principalele aspecte ale repartizării pe regiuni a industriei româneşti.
Regiunile sunt caracterizate din punctul de vedere al potenţialului lor economic
(natural, uman etc.), potenţial privit din perspectiva dezvoltării regionale industriale.
– Ultimul capitol (autor: Dorel Ailenei) reprezintă un studiu de caz privind zona
Munţilor Apuseni. Acesta pune în evidenţă caracteristicile principale ale
zonei, precum şi existenţa unor poli de dezvoltare economică.
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Volumul 24
COMPETITIVITATEA AGRICULTURII
ŞI INTEGRAREA ÎN UE
Autori: dr. Luminiţa CHIVU, dr. Constantin CIUTACU,
dr. Valeriu IOAN-FRANC, dr. Marin CONSTANTIN
În cuprinsul studiului şi-au găsit un loc distinct două capitole:
Primul capitol, Suprapopulaţia agrară şi efectele sale economice, este axat
pe analiza impactului suprapopulaţiei asupra poziţionării agriculturii în economia
românească şi cea europeană. Analizele au relevat o poziţie stagnant
nefavorabilă a agriculturii din ultimele decenii: producţia agricolă de subzistenţă şi
suprapopulaţia sunt adversarii competitivităţii. Pe fondul reducerii puterii de
cumpărare a veniturilor, consumul final al populaţiei se naturalizează; partea
vânzărilor de mărfuri în consumul total scade aproape permanent; vânzările de
bunuri agroalimentare îşi reduc ponderea în totalul vânzărilor şi în consumul final
iar o mare parte din acestea provin din import.
Al doilea capitol, Competitivitatea agriculturii româneşti în context european,
scoate în evidenţă atât decalajele de productivitate şi competitivitate, cât şi unii
din factorii care le determină persistenţa sau evoluţia şi durabilitatea istorică.
Analizele şi evaluările sunt realizate din perspectiva politicilor agricole comunitare
(PAC) şi din cele ale României din ultimul deceniu în contextul decalajului tehnic
şi economic pe care România îl prezintă în raport cu ţările Uniunii. Diferenţele
sensibile instituţionale şi realităţile naţionale în materie de preţuri, venituri, tradiţii –
mentalităţi etc., probează numeroase asimetrii, o defazare şi o desincronizare,
între generaţia actuală de politici şi mecanisme utilizate în ţările occidentale şi
propuse a fi transpuse în România prin acquis-ul comunitar.
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Volumul 25
FUNDAMENTAREA POLITICILOR
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ. ANALIZA SWOT
ŞI COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ
Autori: dr. Victor PLATON,
dr. Constantin CIUTACU
Lucrarea a urmărit completarea inventarului de instrumente folosite în analiza
regională ca o metodă deosebit de utilă, numită analiza SWOT. Prima parte a
studiului prezintă cadrul teoretico-metodologic pentru aplicarea acestei metode la
nivel regional, precum şi tehnica de utilizare a acesteia. În a doua parte este
abordată cooperarea transfrontalieră în contextul politicii UE de dezvoltare
regională. În cadrul acestei secţiuni sunt analizate problemele specifice regiunilor de
frontieră, precum şi posibilităţile de soluţionare a acestora. În ultima parte este
analizată situaţia regiunii de cooperare transfrontalieră România-Ungaria. Este
avută în vedere dezvoltarea urbană în această zonă, precum şi caracteristicile
sistemului urban regional. De asemenea, este utilizată analiza SWOT pentru
identificarea punctelor slabe, precum şi a celor forte, a ameninţărilor şi
oportunităţilor. Studiul se încheie cu propuneri privind obiectivele strategice de
dezvoltare economică a regiunii şi de cooperare transfrontalieră România-Ungaria.
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Volumul 26
TENDINŢE ÎN REGLEMENTAREA
MULTILATERALĂ A FLUXURILOR
INTERNAŢIONALE DE SERVICII ŞI DE INVESTIŢII
STRĂINE DIRECTE. INCIDENŢE ASUPRA
INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UE
Autori: dr. Agnes GHIBUŢIU (coordonator),
Anda MAZILU, Sarmiza PENCEA,
Mădălina BOUREANU, Voicu BOŞCAIU
Sub impactul noilor tehnologii din domeniul informaţiei şi telecomunicaţiilor,
serviciile şi investiţţile străine directe (ISD) au ajuns să fie plasate în miezul
proceselor de globalizare şi, implicit, în centrul proceselor de ajustare structurală
care au loc la nivel european şi global.
Lucrarea urmăreşte patru obiective. În primul rând, explorează interfaţa
servicii-ISD şi procesul accelerat de internaţionalizare a serviciilor, demonstrând
că, pentru a beneficia de noile oportunităţi din economia globală - inclusiv de
comerţul electronic -, ţările au nevoie de infrastructuri eficiente de servicii şi de
acces la reţelele producţiei internaţionale controlate de CTN. În al doilea rând,
aduce argumente în sprijinul nevoii de a eficientiza sectoarele naţionale de servicii
prin implementarea de reforme vizând reglementarea şi deschiderea pieţelor de
servicii prin liberalizarea comerţului şi a fluxurilor de ISD. În al treilea rând,
reliefează provocările pe care le ridică actualele negocieri multilaterale din
domeniul serviciilor sub egida OMC pentru România, prin prisma procesului de
integrare în UE. Şi, în fine, studiul analizează modul în care au fost internalizate în
economie noile cerinţe ale cooperării internaţionale în sfera serviciilor şi a ISD,
formulând recomandări de politică economică menite să consolideze sectorul de
servicii şi să sporească participarea sa la economia globală, atât prin intermediul
comerţului, cât şi al fluxurilor de ISD.
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Volumul 27
LIBERALIZAREA, INTEGRAREA
ŞI SISTEMUL INDUSTRIAL
Autor: acad. Aurel IANCU
Se analizează procesul de liberalizare a comerţului exterior în conformitate
cu Acordul de asociere încheiat între România şi UE în anul 1993. Întrucât liberalizarea a fost mult mai rapidă decât procesul de restructurare a industriilor, această
lipsă de sincronizare, alături de alte cauze, a produs o dezintegrare rapidă a sistemului industrial, fapt ce a condus la scăderea dramatică a activităţilor şi a nivelului
de competitivitate al întreprinderilor româneşti pe piaţa internă şi pe cea internaţională.
În studiu se subliniază că în domeniul schimburilor comerciale s-a realizat
un grad ridicat de integrare a economiei româneşti pe piaţa unică europeană.
Aceasta a constituit un factor pozitiv pentru procesul de regenerare a sistemului
industrial din România. Din păcate, însă, acest proces se bazează, în mare
măsură, pe o evoluţie defavorabilă a structurii industriei româneşti exprimată prin
două categorii de procese desfăşurate simultan: 1) fragmentarea producţiei prin
dezintegrarea filierelor de producţie şi tehnologice verticale; 2) creşterea ponderii
ramurilor cu consum mare de muncă ieftină şi cu nivel de calificare scăzut, paralel
cu diminuarea ponderii ramurilor bazate pe consum ridicat de capital şi pe
tehnologii înalte. O modificare a tendinţei de deteriorare a structurii nu este
posibilă dacă ne vom baza numai pe forţele pieţei libere, mai ales în condiţiile unei
economii periferice şi mai puţin dezvoltate cum este cea a României şi a unui
nivel de competitivitate ridicat al firmelor europene.
Luând ca reper practicile şi realităţile actuale din economia ţărilor europene,
în studiu se subliniază necesitatea adoptării unei politici industriale active şi
selective (alături de unele acţiuni de tip neutral) care să asigure dezvoltarea unei
economii cu o structură industrială modernă şi eficientă. Aceasta implică aplicarea
unei politici industriale de stimulare a unor industrii strategice alese pe baze
multicriteriale, cu respectarea normelor UE, a cerinţelor pieţei unice europene,
precum şi a principiilor avantajului competitiv.
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Volumul 28
IMPLICAŢIILE ECONOMICE ALE TRANSPUNERII
LEGISLAŢIEI UE ÎN DOMENIUL
PROTECŢIEI MEDIULUI
Autor: dr. Victor PLATON
Lucrarea urmăreşte identificarea implicaţiilor economice ale adoptării în
România a acquis-ului comunitar de protecţie a mediului. În prima parte este
analizată starea mediului în România, după o perioadă de tranziţie de 10 ani. Sunt
avute în vedere principalele domenii (aer, apă, sol, deşeuri etc.), precum şi
transpunerea legislaţiei europene. Etapele care urmează transpunerii sunt cele
privind implementarea şi urmărirea aplicării legislaţiei. Aceste etape vor costa
administraţia centrală şi locală, industria şi populaţia sume considerabile. Estimări
globale indică cifra de 22 miliarde euro (ca valoare medie) cheltuieli ce vor trebui
făcute pentru conformarea la legislaţia europeană. Pentru a finanţa aceste
investiţii este nevoie de o politică adecvată care să utilizeze intensiv instrumentele
economice de protecţie a mediului.
În cea de-a doua parte a lucrării este analizat Fondul de Mediu - instrument
foarte util în finanţarea investiţiilor de protecţie a mediului şi prezent în toate ţările
în curs de aderare la UE. În România, Fondul de Mediu a fost creat în anul 2000
dar deficienţele legislative şi instabilitatea instituţională au făcut ca acesta să nu
poată fi operaţional. Sunt analizate, succesiv, veniturile propuse de legislator şi
cauzele pentru care fondul nu a putut funcţiona timp de trei ani. În ultima parte a
lucrării sunt făcute recomandări pentru un set de venituri care să facă operaţional
Fondul de Mediu.
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Volumul 29
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
DIN PERSPECTIVA RACORDĂRII
LA COORDONATELE STRATEGIEI
EUROPENE PENTRU OCUPARE
Autor: dr. Steliana PERŢ
Concilierea dintre cerinţele tranziţiei, ale reformei structurale a economiei,
compatibilizarea dimensiunii economice, a celei educaţional - formative şi a celei
sociale sunt probleme cărora România reuşeşte, cu dificultate, să le facă faţă. În
lipsa unei teorii adecvate, prin aplicarea de soluţii nepotrivite, resursa umană a
fost marginalizată, s-a “bucurat” de un tratament rezidual, ceea ce a condus la o
gravă şi prelungită criză a ocupării (ca volum, structuri, rată de participare, pachet
de recompense), la apariţia unui cerc vicios, a unor paradoxuri şi asimetrii de
amplitudine fără precedent.
Analiza comparativă a ocupării din România, UE şi ţările candidate central
şi est-europene, relevă nu numai decalajele existente (unele în creştere), ci şi
tendinţa îngrijorătoare potrivit căreia funcţionarea pieţei muncii din România este
marcată de asimetrii, tinde să se disocieze de modelele din UE, ţările membre şi
chiar unele ţări candidate.
Ca atare, se impune o nouă filosofie a ocupării (nu în termenii sau-sau , ci
în termenii şi-şi), de coerenţă şi coordonare a pachetului de politici ale tranziţiei
care să facă din ocupare o prioritate naţională efectivă. Pe termen mediu şi lung
cea mai productivă cale de prosperitate, de relaxare a actualei încordări a pieţei
muncii şi de soluţionare a gravelor şi numeroaselor probleme de securitate socială
este crearea de noi locuri de muncă, mai numeroase, de bună calitate, durabile,
prevenirea şomajului de lungă durată, cu deosebire al tinerilor.
În final, sunt identificate obiective, priorităţi şi instrumente de realizare a
acestora, insistându-se asupra coordonării politicilor şi punerii acestora în serviciul
ocupării, dialogului şi parteneriatului social, a formării profesionale pe întreg
parcursul vieţii.
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Volumul 30
UNIVERSITĂŢILE ROMÂNEŞTI ÎN FAŢA
INTEGRĂRII ÎN SPAŢIUL EUROPEAN
DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
Autor: prof. dr. Mihai KORKA
Lucrarea accentuează ideea că viitoarea integrare în Uniunea Europeană
presupune în planul educaţiei universitare, pe de o parte, reducerea treptată a decalajului existent în România faţă de media continentală, din punct de vedere al
cuprinderii în învăţământul superior a absolvenţilor de liceu, iar pe de altă parte,
implicarea universităţilor româneşti în crearea Spaţiului European de învăţământ
Superior.
Studiul debutează cu prezentarea misiunii şi a multiplelor funcţii ale
universităţilor în societatea contemporană, marcată de ritmul rapid al înnoirilor
ştiinţifice şi tehnologice, de digitalizare şi globalizare. Acestor provocări ale
mediului extrauniversitar, Europa le-a răspuns prin adoptarea la 19 iunie 1999 a
Declaraţiei de la Bologna – un angajament politic liber asumat de fiecare ţară
semnatară de a restructura propriul sistem de învăţământ superior în vederea unei
convergenţe la nivel european la orizontul anului 2010 prin realizarea Spaţiului
European de Învăţământ Superior.
Pornind de la aceste precizări, se analizează aspectele cantitative şi
calitative ale lărgirii accesului la studii superioare în perioada de după 1997,
precum şi începuturile compatibilizării europene a învăţământului nostru superior,
pe fondul amplului proces de reformă a managementului universitar declanşat prin
Proiectul Phare „Universitas 2000”.
Ultima parte a studiului conturează o posibilă cale de continuare a
procesului de compatibilizare europeană prin aplicarea unor măsuri coerente de
reformă sistemică. Se argumentează necesitatea implicării mai vădite a
universităţilor în acest proces, prin întărirea autonomiei instituţionale şi respecarea
libertăţilor academice, paralel cu creşterea răspunderii pentru actul de decizie,
întregul management universitar urmând să se centreze pe evaluarea continuă a
calităţii activităţilor derulate în campusurile universitare.
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Volumul 31
IMPLICAŢII ALE ADOPTĂRII ACQUIS-ULUI
COMUNITAR PENTRU COMERŢUL
CU SERVICII AL ROMÂNIEI
Autori: Alina BELDESCU (coordonator),
Victor ALDEA, Cecilia DEACONESCU
Studiul analizează situaţia serviciilor în România, stadiul adoptării de către
ţara noastră a acquis-ului comunitar în acest domeniu, avantajele şi costurile
alinierii la acquis-ul în materie de servicii. Autorii studiului subliniază următoarele
avantaje importante pentru România:
– accesul liber al serviciilor româneşti la vasta piaţă internă a Comunităţii;
– modernizarea sectorului de servicii din ţara noastră;
– sporirea atractivităţii ţării noastre pentru investiţiile străine, inclusiv în
servicii;
– lărgirea ofertei de servicii de calitate şi la tarife mai reduse;
– stimularea furnizorilor români de servicii, sub presiunea concurenţei;
– accelerarea procesului de specializare în servicii, pentru care România
dispune de un avantaj comparativ sau ar putea obţine un astfel de
avantaj;
– beneficierea de o putere sporită de negociere în cadrul tratativelor interguvernamentale privind comerţul cu servicii, inclusiv în OMC, graţie
reprezentării României de către UE.
Calitatea României de viitor membru al UE implică şi unele costuri, printre
care enumerăm:
– investiţii importante pentru implementarea acquis-ului comunitar în
domeniul serviciilor;
– afectarea furnizorilor români de servicii mai puţin eficienţi;
– pierderea avantajelor de care beneficiază România în cadrul Acordului
general privind comerţul cu servicii (GATS), ca urmare a statutului ei
actual de ţară în curs de dezvoltare.
Apreciind că beneficiile adoptării acquis-ului comunitar în domeniul
serviciilor sunt mai mari decât costurile, autorii subliniază că raportul beneficiicosturi va depinde de capacitatea firmelor româneşti de a valorifica avantajele
decurgând din acquis şi de a reduce costurile adoptării şi aplicării acestuia.
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Volumul 32
BUGETUL PE PROGRAME MULTIANUAL
Autor: acad. Iulian VĂCĂREL
În România, înainte ca şi după 1989, bugetele publice au fost întocmite,
aprobate şi executate în conformitate cu principiile de drept specifice bugetului de
mijloace. Potrivit acestora, actorii procesului bugetar sunt preocupaţi mai cu
seamă de asigurarea mijloacelor necesare bunei funcţionări a instituţiilor publice,
îndeplinirii obiectivelor şi acţiunilor înscrise în programul de guvernare şi mai puţin
de identificarea soluţiilor alternative pentru atingerea unui anumit obiectiv şi care
să facă posibilă aprobarea celei mai avantajoase dintre ele.
În condiţiile în care resursele bugetare sunt sever limitate, iar nevoile
societăţii depăşesc cu mult posibilităţile de satisfacere a acestora, a apărut
necesitatea trecerii la bugetul pe programe, caracterizat prin aceea că procesul
bugetar este axat pe problemele eficienţei cu care sunt dimensionate şi utilizate
resursele bugetare.
În lucrare au fost prezentate reglementările juridice din anumite ţări
reprezentative, comunitare şi extracomunitare, rezultatele obţinute de acestea,
precum şi orientările actualei politici a statelor membre UE. Au fost tratate
principiile care stau la baza bugetului pe programe, modul cum acestea se
reflectă în legislaţia română şi măsurile ce trebuie luate în continuare pentru
adaptarea acestora la cerinţele bugetului pe programe.
Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor prevăzute în strategia de
dezvoltare economică şi socială a ţării pe termen mediu, este imperios necesar
ca, o dată cu indicatorii bugetari pe anul considerat, să fie dimensionaţi
(actualizaţi) şi indicatorii respectivi pe următorii doi, trei ani, astfel încât factorii de
decizie să aibă o viziune clară despre evoluţia în perspectivă a finanţelor publice
şi a echilibrului financiar la nivel macroeconomic.
În lucrare sunt prezentate, de asemenea, trăsăturile caracteristice ale
bugetului general al UE, principiile care stau la baza acestuia, particularităţile
procesului bugetar, structura veniturilor şi cheltuielilor bugetare comunitare în
perioada 2000-2006, precum şi relaţiile financiare ale Uniunii cu statele membre şi
candidate în lumina Tratatului de la Nisa. În acest context, sunt înfăţişate relaţiile
UE cu România, privite prin prisma bugetului în perspectiva anilor următori.
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Volumul 33
ORIENTĂRI ACTUALE PRIVIND REFORMELE
ÎN DOMENIUL SOCIAL
Autori: dr. C. GRIGORESCU, dr. Maria POENARU,
dr. Maria MOLNAR, Constanţa PETCU, Livia CHISĂGIU
Studiul s-a axat pe problematica reformei sistemului de pensii, cu privire
specială la fondurile de pensii cu capitalizare şi administrate privat (dr. C.
Grigorescu), sistemul de ocrotire a sănătăţii (dr. Maria Poenaru), prevenirea şi
combaterea sărăciei (dr. Maria Molnar), sisteme de protecţie a şomerilor
(Constanţa Petcu) şi sistemul de protecţie a copiilor (Livia Chisăgiu).
Lucrarea studiază principalele componente ale protecţiei sociale din
România prin prisma modelului social european, aflat în prim proces de
modernizare şi adaptare la noile tendinţe economice, sociale şi demografice din
societatea contemporană. În acest cadru, s-au avut în vedere legătura reciprocă
de determinare dintre latura economică şi cea socială a dezvoltării şi faptul că în
UE, aşa cum se reflectă în acquis-ul comunitar, modernizarea componentelor
protecţiei sociale se subordonează unui triplu comandament:
1. ţările împărtăşesc obiective comune şi sunt ataşate unui număr de
principii care caracterizează modelul social european;
2. stabilirea priorităţilor şi a opţiunilor naţionale strategice ca şi detaliile de
reformă sunt de competenţa şi responsabilitatea statelor membre;
3. ţările îşi coordonează eforturile şi fac schimburi reciproce de păreri şi de
informaţii privind practicile actuale şi reformele în curs sau proiectate.
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Volumul 34
EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC,
ÎN PERSPECTIVA ADERĂRII LA UNIUNEA
EUROPEANĂ
Autor: prof. dr. Lucian C. IONESCU
Spre sfârşitul anilor ’90 ai secolului XX, băncile reprezentau circa 1/3 din
sectorul financiar*) al statelor membre OCDE, în timp ce în ţările din Europa
Centrală şi de Est (TECE) ponderea băncilor era de aproape 2/3. Dar semnificaţia
reală a acestor ponderi este sugerată de raportarea activelor sectorului financiar
la produsul intern brut (PIB). În acest caz, valorile sectorului financiar echivalau, în
medie, cu dublul PIB în statele membre OCDE, dar numai cu 1/3 din PIB în
TECE. Din datele menţionate, rezultă un sector financiar slab dezvoltat, dominat
de băncile comerciale.
În acest sens, se poate aprecia că “schimbarea la faţă” suferită de sistemul
bancar românesc între 1998-2001 constituie un adevărat studiu de caz pentru
economiile în tranziţie.
La începutul anului 2002, sectorul privat deţinea aproape 57% din totalul
activelor nete ale sistemului bancar (inclusiv ponderea sucursalelor băncilor
străine). Dar din cele 57 de procente, doar 3 reprezentau ponderea capitalului
privat autohton.
Pentru ilustrarea situaţiei sistemului bancar românesc, studiul include tabele
sinoptice privind indicatori de analiză şi evaluare ai activităţii bancare (capitalul
social şi activul net, structura activelor şi gradul de profitabilitate, ratele dobânzilor
practicate, datoria externă şi serviciul datoriei).
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*)

Depozite bancare, capitalizarea burselor de valori, obligaţiuni şi efecte de comerţ.
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Volumul 35
IMPACTUL SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE
ÎN ECONOMIA MONDIALĂ
Autor: dr. Maria CARTAS
Lucrarea analizează locul şi rolul societăţilor transnaţionale în economia
mondială şi în economia Uniunii Europene, evidenţiind impactul activităţilor
societăţilor transnaţionale asupra dinamicii mediului de afaceri internaţional. Ele
sunt iniţiatorii producţiei internaţionale, prin realizarea unui transfer complex de
resurse (capital, tehnologie, cunoştinţe şi tehnici profesionale, manageriale,
organizaţionale avansate) şi, totodată, organizatorii producţiei internaţionale, prin
administrarea activelor productive create în ţările-gazdă; sunt principalii
exportatori de investiţii străine directe, reprezentând astfel principalul agent de
internaţionalizare a producţiei.
Impactul activităţilor societăţilor transnaţionale în noul context al economiei
mondiale se traduce în accesul la capital şi surse de finanţare, accesul la
tehnologie, impulsionarea competitivităţii exportului, crearea de locuri de muncă şi
creşterea bazei de personal calificat, protecţia mediului.
Activităţile societăţilor transnaţionale prezintă o importanţă semnificativă
pentru România în calitatea sa de ţară-gazdă pentru investiţii străine directe, factor
activ de modernizare, ajustare structurală şi creşterea competitivităţii industriei
româneşti în perspectiva integrării în Uniunea Europeană. Intrarea capitalului străin
este, pe ansamblu, benefică, dar nu exclude unele riscuri şi efecte adverse. Pentru
a putea beneficia de influenţele pozitive ale investiţiilor străine directe, ţara noastră
trebuie să ofere condiţii şi politici atractive pentru investitorii străini, să aibă
capacitatea de a negocia, precum şi de a utiliza eficient investiţiile atrase.
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Volumul 36
PROIECTAREA UNOR MODELE
DE FUNCŢIONARE A PIEŢEI FORŢEI DE MUNCĂ
ÎN ROMÂNIA COMPATIBILE CU CERINŢELE
INTEGRĂRII EUROPENE
Autori: dr. Florin Marius PAVELESCU (coordonator),
dr. Victor PLATON
În analiza funcţionării pieţei forţei de muncă din România se pune accentul
pe relevarea specificităţii corelaţiei dintre productivitate şi ocuparea forţei de muncă, modificarea structurii sectoriale a ocupării forţei de muncă în sensul reagrarizării, evidenţierea distorsiunilor salariale ca efect al conturării unor monopoluri şi
monopsonuri pe piaţa forţei de muncă, precum şi a caracteristicilor şomajului.
În lucrare sunt trecute în revistă etapele elaborării şi implementării
“Strategiei Europene Pentru Ocuparea Forţei de Muncă”, insistându-se asupra
rezultatelor pozitive obţinute. Se face o sinteză a acţiunilor întreprinse în România
pentru adoptarea acquis-ului comunitar în domeniul pieţei forţei de muncă. Sunt
prezentate un număr de trei scenarii referitoare la evoluţia populaţiei ocupate la
orizontul anilor 2005-2010 şi anume: a) Scenariul restructurării lente a economiei;
b) Scenariul restructurării relativ accelerate a economiei; c) Scenariul normativ
pentru atingerea gradului de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă în
concordanţă cu cerinţele Strategiei Europene de Ocupare a Forţei de Muncă.
Se relevă faptul că în România obţinerea unui grad ridicat de ocupare a
populaţiei în vârstă de muncă va fi un proces dificil. Structura sectorială a ocupării
forţei de muncă se va deosebi o perioadă bună de timp de cea din ţările vest –
europene, datorită ponderii sensibil mai ridicate a sectorului primar. Se arată că
accelerarea modificării structurii sectoriale a ocupării forţei de muncă în sensul
terţializării este dependentă atât de intensitatea restructurării activităţii în sectorul
primar şi industrial, cât şi de fructificarea potenţialului uman considerabil de care
dispune sectorul de servicii pentru utilizarea capitalului uman în contextul
existenţei unei industrii şi agriculturi competitive şi al extinderii rolului tehnologiilor
informaţionale în economie şi viaţa socială.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LABIRINTUL
VIITORULUI. PROBLEME DE FOND
Autor acad. Paul Mircea COSMOVICI
În această lucrare sunt trecute în revistă propunerile formulate de membrii
Comisiei Europene, precum şi de unele personalităţi marcante, în legătură cu
viitorul Uniunii Europene.
Totodată, autorul exprimă propriile concluzii în ceea ce priveşte relaţia
dintre obiectivele şi valorile însuşite de Uniunea Europeană, delegarea
suveranităţii statelor membre către UE, personalitatea juridică a Uniunii, controlul
respectării principiului subsidiarităţii fără afectarea procesului de decizie,
arhitectura generală a Uniunii, considerată o “federaţie compusă din state
suverane”.
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Volumul 38
DEBLOCAREA FINANCIARĂ ÎN ROMÂNIA
ÎN CONTEXTUL PREGĂTIRII
PENTRU ADERAREA LA UE
Autori: dr. Florea DUMITRESCU, dr. Gheorghe OANĂ
Primul capitol, Deblocarea financiară-cale de îmbunătăţire a mediului de
afaceri (de dr. Florea Dumitrescu), face o analiză amănunţită a evoluţiei
economiei româneşti în perioda 1990-2000 şi atrage atenţia asupra consecinţelor
blocajului financiar. Se fac referiri critice la adresa unor autorităţi cu atribuţii în
domeniul economic cum ar fi Banca Naţională a României, Autoritatea Pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, Ministerul Finanţelor Publice
etc. Având în vedere că blocajul financiar are un caracter cronic şi destabilizator al
dezvoltării economice, în studiu se prezintă câteva puncte cardinale privind
evoluţia şi cauzele acestuia, consecinţele pe care le are, iar în finalul analizei se
prezintă unele sugestii şi propuneri. Ideea călăuzitoare a propunerilor este
următoarea : “În împrejurări de excepţie se impun măsuri de excepţie”.
În cel de-al doilea capitol, Arieratele-ultimele evoluţii şi măsurile de reducere
a acestora în 2001-2002 (de dr. Gheorghe Oană - Secretar de Stat în Ministerul
Finanţelor Publice), sunt cuprinse în principal măsurile luate în ultimii doi ani
pentru reducerea blocajului financiar (de la 42,2% din PIB în 1999 la 35,7% din
PIB în 2002).
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Volumul 39
DREPTURILE ŞI STRUCTURILE
DE PROPRIETATE. REGLEMENTĂRI JURIDICE
Autori: prof. dr. Sorica SAVA,
lect. Florin CIUTACU
Studiul Drepturile şi structurile de proprietate şi marketizarea economiei din
perspectiva integrării în Uniunea Europeană, autor: Sorica Sava, tratează
cerinţele, posibilităţile de creare a unui nou mediu economic concurenţial, prin
evaluarea dimensiunilor şi efectelor privatizării. Pentru evidenţierea amplitudinii şi
a efectelor privatizării, se folosesc o serie de indicatori, precum şi unele
comparaţii internaţionale, avându-se în vedere: gradul general de privatizare şi pe
principalele ramuri de activitate economică, structura mediului microeconomic
după natura proprietăţii, masa critică a agenţilor economici, structura
organizaţională şi funcţională a întreprinderilor după statutul şi forma juridică,
diferenţierea întreprinderilor după importanţa lor în economie, talia şi aportul
concurenţial al acestora, integrarea competitivă pe piaţa internă şi externă ş.a.
Studiul Regimul juridic al proprietăţii publice şi private în România
comparativ alte ţări, autor: Florin Ciutacu prezintă evidenţa şi comentează actele
normative în vigoare care reglementează regimul juridic al proprietăţii publice şi al
celei private în România, reconstituirea dreptului de proprietate privată,
comparativ cu ţările candidate la aderare şi cu unele ţări membre ale Uniunii
Europene. Din cele prezentate rezultă că în România, reglementarea regimului
juridic al bunurilor aflate în proprietate privată corespunde prevederilor legale
internaţionale şi a celor interne existente în ţările membre ale Uniunii, cu unele
nuanţări care aproprie legislaţia ţării noastre de sistemul de drept continental –
franco-german – fiind însă pe deplin compatibilă cu regimul juridic al proprietăţii
aşa cum acesta este consacrat în sistemul de drept anglo-saxon. De asemenea,
şi regimul juridic al proprietăţii publice este bine reglementat, începând cu
Constituţia – art. 41 şi art. 135 -, continuând cu Codurile, legile organice şi legile
speciale.
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