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Mult timp investiŃi-
ile străine directe au
fost şi mai sunt
considerate ca unică
so luŃie cu mari şanse
de reusită a rezolvării
problemelor structu -
rale şi a reducerii de -
calajelor de competi-
tivitate, care separă
economiile Ńărilor dez-

voltate de economiile Ńărilor în curs de dez-
voltare. România are în mod obiectiv nevoie
de investiŃii străine di recte, care să com-
pleteze şi să potenŃeze capitalul autohton,
pentru a susŃine creşterea competitivităŃii şi
eficienŃei resurselor acti velor şi capabilităŃilor.
Expresia de mai sus “mod obiectiv” semnifică
lipsa capitalului au tohton, dar şi a competi-
tivităŃii economiei româneşti. 

După 1989 nu a existat o preocupare con-
stantă pentru formarea capitalului naŃional,
considerând că globalizarea economică şi
integrarea economică vor soluŃiona problema
diferenŃei de competitivitate a economiei ro -
mâneşti faŃă de economiile celorlalte state
europene. În perioada amintită, băncile nu au
finanŃat investiŃii cu capital autohton, ci şi-au
construit sedii luxoase, au acordat salarii
mari angajaŃilor şi au acumulat din plin cre -
dite neperformante. 

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Inimă foarte caldă şi
minte foarte rece se
cer de la un patriot.” 

Mihai Eminescu
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Telenovela vânzării Oltchim şi
eşecul răsunător al acestei tran -
zacŃii dubioase ne obligă să fa -
cem un bilanŃ al privatizărilor pe
care statul român, aflat la mare
strâmtoare financiară, le planifi-
case ca pe o soluŃie salvatoare
în acest an. Oricum am privi lu -
crurile, concluzia finală este mai
mult decât dezamăgitoare. Am
mizat iniŃial că vom obŃine din
vânzări, în 2012, un miliard de

euro. Acum, când tragem linie, constatăm că am încasat
doar 37 milioane euro din privatizarea pe bursă a 15
procente din Transelectrica. 

Deficitul cronic al balanŃei co -
merciale a României cu Ger -
mania are repercusiuni nefavo-
rabile asupra datoriei externe a
României pe termen mediu şi
lung. Cei mai mari creditori ger-
mani ai României fiind în ordi-
ne descrescătoare instituŃii de
stat, bănci private şi credite fur-
nizori.

PUNCTUL
PE EUROPA

„Nu zice niciodată: nu se poate, ci începe cu: să vedem”
Nicolae Iorga

„Economia: criza indecentă” este un volum implicat în dece larea
stării economiei mondiale, în speŃă, a economiei româ neşti din
aceste decenii de început ale secolului XXI. Barometrul a indicat
şi indică „Furtună. Furtună, în bună măsură, atipică, de grad înalt”,
eminamente persistentă. Deosebit de periculoasă. De fapt, cartea
continuă preocupările mele din ultimele două volume apărute, „Ca ta -
clismele economice care zguduie lumea” (2010) şi „Amurgul lumilor
paralele”(2011). Continuă, deci, preocupările proprii de cercetare din -
tr-o perspectivă na Ńională, europea nă, globală, privind geneza actua-

lei crize economico – financiare mondiale, desfăşurarea ei, privind intersectarea crizei cu
economia naŃională, ş.a. În fapt, ce s-a întâmplat, ce se întâmplă şi ce se va în tâmpla în
lume, în Europa şi Uniunea Europeană, ce s-a întâmplat şi ce se întâmplă, ce se va întâm-
pla la noi? Cum vom evolua la nivelul tuturor acestor structuri? În ce măsură şi cum
valorile noastre se pliază pe cele europene şi mondiale? 

Spionajul a fost, mai mereu, foarte periculos. 
15 octombrie 1917. Celebra dansatoare 

de origine olandeză Mata-Hari este împuşcată,
de francezi, pentru spionaj în favoarea 

germanilor, în fortul Vincennes.

dr. Paul LUCIAN, ULBS

Dan POPESCU

Emil DAVID

Privatizarea –
enigme }i întreb@ri

f@r@ r@spuns

continuare ^n pag. 4

continuare ^n pag. 3

continuare ^n pag. 6-7

continuare ^n pag. 5

Analiza impactului rela]iilor
economice româno-germane
în procesul de dezvoltare a

economiei române}ti
începând cu anul 1990 }i

pân@ la începerea negocierilor
de aderare a României la

Uniunea European@ 
(1990 - 1999) (II)

Se ştie că interde -
pendeŃele, retroacŃiuni-
le unei pieŃe asupra
alteia sunt numeroase
şi în acelaşi timp im -
por tante; de exemplu
condiŃiile de echilibru
pe piaŃa locurilor de
muncă constituie unul
dintre factorii deter-
minanŃi ai cererii de
bunuri de consum; sa -
lariaŃii nu pot cheltui

decât dacă au reuşit să-şi vândă forŃa de
muncă în schimbul unui salariu suficient; la
fel producătorii nu vor face angajări decât dacă au reuşit să vândă o cantitate
suficientă din producŃia lor la un preŃ considerat just. În afară de aceasta, s-a
semnalat importanŃa fenomenelor de substituire şi complementaritate atât la nivelul
consumatorilor, cât şi la nivelul producătorilor.

Pia]a Mare, 
loc pentru cultur@ 

dar }i ...pentru bâlci (I)
Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

continuare ^n pag. 2
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Wiegand Helmut
FLEISCHER

„Economia: criza indecent@”

Considera]ii privind existen]a echilibrului 
în teoria economic@

Competivitate 
}i locuri de munc@

prin investi]ii
str@ine directe

{antier editorial

asistent univ. drd.Alin OPREANA,ULBS
Londra. Parlamentul britanic
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În acest context dat de formarea

preŃurilor pe toate pieŃele se face tre-
cerea la conceptualizarea şi analiza
echilibrului general. De asemenea, în
analiza echilibrului general un aspect
important este reprezentat de apariŃia
situaŃiilor de dezechilibru economic.
Dezechilibrele economice reprezintă
expresia modificărilor limitelor re -
surselor şi tehnologiilor, a restricŃiilor
consumatorilor privind cumpărarea
de bunuri şi servicii, inclusiv a unor
greşeli de politică economică pe ter-
men lung, reflectând neconcordanŃa
dintre cererea şi oferta agregată. De -
zechilibrul economic se manifestă în
formă de crize economice, de deficit
bugetar, şomaj şi inflaŃie. 

Cele mai importante teorii ce pri -
vesc echilibrul şi dezechilibrul eco-
nomic sunt cele enunŃate de Alvin Mar -
shall, Leon Walras şi John Maynard
Keynes, după care au evoluat alte
teorii privind fenomenele dintr-o eco -
nomie.

Din punct de vedere teoretic, echi-
librul general se referă la situaŃia în
economie în care toate pieŃele (piaŃa
bunurilor economice, piaŃa monetară,
a capitalurilor şi piaŃa muncii) se află
simultan în echilibru, adică atunci
când preŃurile şi cantităŃile nu se
mo difică. În analiza sistemelor eco-
nomice au fost adoptate în principal
două abordări. Prima şi cea mai sim-
plă dintre ele a fost cea a echilibru-
lui parŃial asociată cu numele lui Alvin
Marshall şi în care este analizată
numai o parte a sistemului, referin -
du-se la studiul unei pieŃe izolate
pentru o marfă, în care sunt exami-
nate condiŃiile de echilibru, fiind date
preŃurile celorlalte mărfuri. Astfel, pre-
Ńurile sunt considerate simpli para-
metrii, pentru determinarea lor nea-
cordându-se importanŃă. Această teh -
nică folosită de Marshall ignoră efec -
tele schimbărilor preŃului unei mărfi
asupra tuturor celorlalte preŃuri (inclu-
siv preŃurile factorilor de producŃie)
de pe pieŃele cu care se află în re -
laŃie. Schimbările respective pot avea
efect de feedback pe piaŃa iniŃială,
dar acestea pot fi analizate doar intr-
un sistem de echilibru general.

A doua şi cea mai dificilă abor-
dare, atât din punct de vedere con-
ceptual, cât şi din cel al utilizării in -
strumentelor matematice, este analiza
echilibrului general, care priveşte sis-
temul economic ca pe un întreg şi
urmăreşte determinarea simultană a
tuturor preŃurilor şi cantităŃilor pentru
toate bunurile şi serviciile. Această
abordare îi aparŃine lui Leon Walras,
economist de origine franceză şi pro-
fesor de economie politică la Univer -
sitatea din Lausanne la sfarşitul seco -
lului al 19-lea şi inceputul secolului
20. Cea mai importantă contribuŃie,
care a condus şi la consacrarea lui
Walras constă în dezvoltarea teoriei
echilibrului general, conceptualizată în
prima ediŃie a lucrării Elements d’e -
conomie politique pure (1874-1877), în
care a pus bazele unui model unificat
ce include teoriile schimbului, pro-
ducŃiei, formării capitalului şi banilor.

Datorită interdependenŃei generale
existente, orice deplasare forŃată a
punctului de echilibru pe piaŃa unui
bun va provoca deplasări pe pieŃele
altor bunuri, acestea in locul altora şi
tot aşa în mod succesiv. Aceste varia -
Ńii de preŃuri pot avea un efect retro -
ac tiv, corector sau de realimentare
asupra pieŃei originale. În final, dacă
nu există intervenŃie externă care să
creeze dificultăŃi, acest proces - pe
care Walras l-a numit tatonare - va
conduce la echilibru pe toate pieŃele

de bunuri şi factori. În acest sens
teoria echilibrului general afirmă că
valoarea tuturor vânzărilor este egală
cu valoarea tuturor bunurilor cum -
părate, oricare ar fi sistemul de pre -
Ńuri. Altfel spus, există întotdeauna
identitatea următoare:       

În abordările ulterioare economiştii
s-au concentrat în mod deosebit asu -
pra a trei probleme care se ivesc în
contextul sistemelor de echilibru gene -
ral, bazate în principal pe ipo teza
concurenŃei perfecte:
• dacă există o soluŃie corespunză-
toare echilibrului general, în sensul
compatibilităŃii valorilor variabilelor;
• dacă soluŃia respectivă este unică,
adică dacă există numai o singură
valoare pentru fiecare variabilă com-
patibilă cu soluŃia globala;
• dacă sistemul este stabil, în sensul
revenirii lui, după o perturbare, la
valorile de echilibru.

Deşi pe parcursul secolului 20 lite -
ratura de specialitate (Kenneth J. Arrow
şi Gerard Debreu) au dat răspun-
surile considerate definitive la aceste
întrebări, actuala conjuctură economi -
că mondială determinată de cea mai
gravă criză economico-financiară de
după cel de-a doilea război mondial
au determinat reluarea şi reanalizarea
acestor abordări ale echilibrelor şi de -
zechilibrelor pieŃelor dintr-o perspec-
tivă mai largă.

Teoria macroeconomică începând
cu deceniul al cincilea al secolului
nostru a purtat puternica amprentă a
teoriei keynesiste şi a avut la bază
clasica lucrare din 1936 a lui Keynes,
tradusă un an mai târziu într-un lim-
baj mai adecvat publicului în modelul
IS-LM prezentat de John Hicks şi Alvin
Hansen. Acesta, la rândul său, este
limitat însă de faptul că a fost cer -
cetat doar pe cazul unei economii în
chise. În condiŃiile extinderii puterni -
ce a procesului globalizării, modelul
de echilibru IS-LM, s-ar putea spune
că are doar un rol teoretic pentru
studiul parŃial al echilibrului econo -
mic. Cei care au dezvoltat însă mo -
delul de echilibru pe cazul economi-

ilor deschise, sunt economiştii ameri -
cani Robert Mundell şi Marcus Fle -
ming, prin modelul ce le poartă nu -
mele, Mundell-Fleming. Modelul a fost
elaborat independent de către cei doi
economişti, arătând că efectul expan-
sionist al variabilelor de politică fis-
cală şi monetară, variază corespunză-
tor cursului de schimb propus. În
ipoteza mobilităŃii perfecte a capitalu-
lui, politica monetară se dovedeşte a
fi ineficientă într-un regim cu rată de
schimb fixă, iar politica fiscală, într-
un regim de schimb cu rata flexibilă.
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Ceea ce se cheamă că statul ro -

mân s-a dovedit a fi un prost vânză-
tor. Miliardul de euro urma să se
obŃină, potrivit planificărilor guverna-
mentale, din privatizarea pe bursă a
companiilor Transelectrica (15 la sută),
Transgaz (15 la sută), Romgaz (15 la
sută), Hidroelectrica (10 la sută),
Nuclearelectrica (10 la sută), precum
şi din vânzarea prin licitaŃie a S.C.
Cupru Min, Oltchim, CFR Marfă,
Poşta Română şi Tarom. Toate sunt
până la această oră eşecuri bifate,
din cele mai diverse motive.

Cazurile Cupru Min şi Oltchim au
devenit, după cum se ştie, emble -
matice pentru modul lamentabil în
care reprezentanŃii statului român au
pregătit şi mediatizat campaniile de
oferte publice de vânzare de active.
La începutul anului jubilam pentru
vânzarea la un preŃ fabulos a Cupru
Min-ului. S-a dovedit însă că oferta
depusă de o firmă canadiană obscură
era falsă. Câştigătorul licitaŃiei nu
avea de fapt banii şi s-a retras mo -
tivând că nu acceptă condiŃiile im -
puse de partea română, să depună
garanŃii pentru investigaŃiile de me -
diu. Povestea de dată recentă a pri-
vatizării Oltchim a dovedit că guver-
nanŃii din România refuză să înveŃe
ceva din eşecurile vânzărilor. De data
aceasta, spectacolul a fost regizat de
un maestru autohton, baronul de
Caracal, care, după ce şi-a spulberat
concurenŃii cu preŃul oferit, nu a mai
putut demonstra în termenul legal că
dispune de banii necesari. Oricum, din
cele două „Ńepe”, statul român s-a ales
cu o pagubă de 245 milioane de euro.

Cazul Hidroelectrica este la fel de
nebulos. Statul a anunŃat iniŃial că
intenŃionează să privatizeze pe bursă
anul acesta 10 la sută din acŃiunile
sale. Dar compania, care a pierdut
1,5 miliarde de euro din contractele
cu „băieŃii deştepŃi”, a intrat între
timp în insolvenŃă, iar administratorul
special numit de Guvern (care, în
treacăt fie spus, încasează personal o
căruŃă de bani pentru această înaltă

„funcŃie”) declară cu seninătate că nu
întrevede şansa ieşirii din această
situaŃie mai devreme decât jumătatea
anului viitor.

Analizând însă global oferta de
„privatizări 2012”, tragem concluzia
că statul român s-a dovedit nu nu -
mai un prost vânzător, ci şi un incom-
petent administrator al companiilor în
care este acŃionar majoritar. Într-ade-
văr, putem spune că aici avem de-a
face cu un bilanŃ dezastruos.

Să reamintim că statul gestionea -
ză în prezent afacerile din 3 companii
importante din sectorul gazelor natu-
rale, 39 de companii din sectorul
energetic şi 27 din sectorul resur -
selor minerale, plus Tarom, CFR,
Electrica, Loteria, Poşta şi Compania
de Autostrăzi. Ei bine, dintre toate
acestea, doar Transgaz şi Romgaz
sunt pe profit, toate celelalte sunt pe
pierdere! Pierderi de miliarde de euro
sunt suportate în prezent de statul
român, adică de noi toŃi.

Hidroelectrica a acumulat, cum
spuneam, datorii în jur de 1,5 mili -
arde euro, C.F.R. S.A. – 900 milioane
euro, Oltchim – 700 milioane euro,
Compania NaŃională a Huilei – 250
milioane euro, Tarom – 180 milioane
euro, Poşta Română – 32 milioane euro
şi lista faliŃilor nu se sfârşeşte aici.

Întrebarea este cum de s-a ajuns
în această situaŃie, ce a făcut statul
român pentru a asana aceste găuri
negre din bugetul naŃional?

Răspunsul este simplu: nimic. Do -
va dă că situaŃia acestor companii s-a
degradat an de an, devalizarea lor a
continuat sub toate guvernările, pier -
derile s-au acumulat, iar soluŃia sal-
vatoare cea mai la îndemână a fost...
stergerea datoriilor din doi în doi ani.
Nu am auzit ca vreunul din adminis-
tratorii bine plătiŃi ai acestor com-
panii de stat falimentate cu bună şti-
inŃă să plătească ori să fie condam -
naŃi pentru proasta gestionare a avu -
Ńiei statului. Nu s-a întreprins nimic,
deşi se vorbeşte de o bună bucată
de timp, pentru implementarea mana -
gementului privat în întreprinderile de
stat, ca o posibilă soluŃie pentru sto-
parea managementului „după ureche”
şi evident dezastruos.

Şi atunci să ne mai mirăm că în
anul de graŃie 2012 în loc să ob -
Ńinem miliardul de euro planificat din
privatizări şi listări pe bursă, nu vom
încasa nimic? În condiŃiile în care
conjunctura pieŃelor internaŃionale s-a
schimbat fundamental şi prea puŃini
investitori mai sunt dispuşi să cum -
pere la vreme de criză, unde mai
poŃi găsi naivii care să se arate in -
teresaŃi de firme autohtone, unele ce-
i drept de renume altădată, dar acum
îngropate în datorii şi evident neper-
formante?

Desigur, dacă tot vroiam să ne
sal văm exclusiv prin vânzarea acti -
velor de stat, atâtea câte ne-au mai
rămas, ar fi trebuit să o facem atun-
ci când au fost oportunităŃi de piaŃă,
când se putea obŃine un preŃ bun şi
condiŃii avantajoase. Atunci măcar am
fi putut atrage bani pentru retehnolo -
gizare şi capital de lucru.

Din păcate, noi suntem mereu în
contratimp. Vindem companii falimen -
tare atunci când pe piaŃă nu mai
sunt bani. Oferim pe nimic companii
de stat exact atunci când, de pildă,

pe agenda imediată a Comisiei Euro -
pene se află un important raport
privind reindustrializarea UE în scopul
creşterii competitivităŃii comunitare,
pornindu-se de la adevărul recunos-
cut că industria fiecărei Ńări asigură
sursele trainice de creştere a PIB-
ului, nu vânzările de active şi specu -
laŃiile financiare.

Până la urmă, privind retrospectiv
procesul privatizării în România post-
decembristă, vom fi nevoiŃi să recu -
noaştem eşecul total al strategiei
acesteia. Nu putem să nu ne amintim
că, la vremea de debut a tranziŃiei,
una din cele mai luminate şi mai
autorizate minŃi ale vieŃii economice
româneşti, academicianul N. N. Con -
stantinescu, încerca zadarnic să tem-
pereze isteria şi elanul devastator al
revoluŃionarilor de profesie, evocând
experienŃa istorică modernă şi con-
temporană în materie de privatizare,
avertizând totodată că „privatizarea nu
poate însemna privatizarea profiturilor
şi naŃionalizarea pierderilor”. Mai de -
parte se acredita ideea, împărtăşită
iată azi şi de ştiinŃa economică occi-

dentală, că nu forma de proprietate
decide singură eficienŃa economică a
unei companii, ci managementul, mo -
dul de conducere al ei. RevoluŃia
managerială ce se produce în lume
de aproape un secol arată limpede
că administrarea, conducerea între-
prinderilor moderne se face de obi-
cei nu de proprietari, de acŃionari, ci
de manageri angajaŃi care, în multe
Ńări, au devenit chiar un grup social
distinct, cu un uriaş rol în societate.

Cu alte cuvinte, soluŃia-cheie nu
este proprietatea în sine, privatizarea
cu orice preŃ, ci mai degrabă sever-
itatea competiŃiei de piaŃă sau sub-
stitutul ei – politica guvernamentală
de competiŃie cu care se confruntă
industria.

Azi, rămâne de stringentă actuali-
tate întrebarea pe care puŃini şi-o
puneau atunci: de ce prioritate la pri-
vatizarea activelor şi nu a manage-
mentului?

O întrebare la care, iată, din vina
noastră, o vină colectivă, de proporŃii
naŃionale, nu am căpătat răspuns nici
după 22 de ani.

Privatizarea – enigme }i întreb@ri f@r@ r@spuns
Emil DAVID

MadridMadrid
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Cum s-a încastrat maladia atât

de gravă a corupŃiei şi cum vom pu -
tea scăpa de ea? Dar cea a sărăciei
combinată cu câteva puncte de bogă-
Ńie extremă? În aceste ultime două
sensuri mă refer cu precădere la noi.
Mai departe, ce speranŃe am avut şi
avem şi noi dar şi aiurea? În ce mă -
sură şi cum vom putea ieşi – dacă
vom putea ieşi – din criză? Pro -
ducŃia, activităŃile, ocuparea, inflaŃia,
banii, nivelul de viaŃă, cum vor evo-
lua toate acestea? Actualul model de
dezvoltare în lume pare – este – bun
sau se impun ajustări serioase? Ce
responsabilităŃi incumbă astfel şi la
ce niveluri? Avem nevoie de acŃiunea,
decizia, violenŃa lui James Bond sau
de înŃelepciunea şi prevenŃia lui Eras -
mus din Rotter dam? Sau de toate aces-
tea? Avem nevoie de războiul religii-
lor sau de competiŃia corectă a oa -
me nilor şi a capitalurilor? Avem ne -
voie de fanatisme sau de raŃiune şi
rigoare? Avem nevoie de şefi cinici,
mincinoşi şi şireŃi, foşti şi actuali mi -
tocani, îmburgheziŃi “pe scurtătură”,
care călăresc pe alŃii şi se gândesc
doar la propria îmbogăŃire, ac Ńionând
hotărât astfel sau de decidenŃi cinstiŃi,
în slujba oamenilor, de dicaŃi Ńintelor
pro gresului social? Avem nevoie de
„dictaturi eu ropene”, de „dictaturi mon-
diale” ce au generat în timp războa-
ie interne, externe, grave, sau de res-
pect reciproc, aşa cum nu s-a arătat
Româ niei în ultimele luni?

Iată întrebări la care volumul de
faŃă – cum spuneam, continuând preo-
cupări anterioare – încearcă să răs-
pundă. Pentru autenticitatea şi vala-

bilitatea răspunsurilor în acest cadru
pledează experienŃa mea de peste 4
decenii şi jumătate în economia teo-
retică şi aplicată. Pledează un orizont
larg de abordare pe care mi l-a per-
mis şi mi-l permite activitatea mea
de cercetare, implicarea mea astfel,
oficial, cu misiuni ştiinŃifice naŃionale
şi internaŃionale pe cinci continente:
Europa, desigur, dar şi America de
Nord, America de Sud, Africa şi,
deloc în ultimul, rând Asia. Pledează
posibilitatea mea de a mă afla în
mod direct în miezul problemelor.
Pledează activitatea mea ştiinŃifică,
didactică de aproape 20 de ani la
mari şi recunoscute universităŃi euro-
pene, precum Universitatea din Ren nes
1, FranŃa, Universitatea Gabrielle D'An -
nunzio, Pescara, Italia, Univer sitatea
Economică din Praga, Tralle Regional
College din Irlanda, Academia de Stu-
dii Economice a Moldovei – Chişi -
nău, Universitatea Columbia – Mis -
sou ri, Statele Unite, etc. Deopotrivă,
pledează responsabilităŃile pe care le-
am avut şi le am, pe care le-am ocu-
pat şi le ocup în cadrul unora dintre
cele mai însemnate, de mare anvergu -
ră, manifestări ştiinŃifice mondiale, la
mari universităŃi de evidentă tradiŃie
şi cu recunoaştere mondială, la Mi -
lano, în 1994, la Madrid, în 1998, la
Buenos Aires, în 2002, la Helsinki, în
2006, la Utrecht, în Olanda, în 2009,
la Stellenbosch, în Africa de Sud, în
2012, la alte prestigioase conferinŃe
economice internaŃionale, etc.

... Concret, la ce mă refer în car -
te? Iată, „Economia, criza indecentă”,
cu precădere insuficienŃe funcŃionale
ale unui organism debil şi, prin con-
secinŃă, predicŃii probabile pentru un
viitor incert. Depun întregul efort pen-

tru a face astfel de predicŃi deoarece
viitorul nostru este în mod evident
incert şi avem nevoie de mai multe
desluşiri. În acest cadru, am în vede-
re interogaŃia „Spre o societate a
egalilor”? dar şi afirmaŃia „Sfârşit de
imperii, început de lume”. Altminteri nu
se poate. Pe urmă, „Economia, con-
fruntarea factorilor economici şi extra-
economici”. Şi ce confruntare! În sfâr -
şit, dar deloc în ultimul rând, „Istoria

economică ca oglindă a viitorului” şi
„Jurnal de călătorii profesionale”... 
Unde ne-am aflat? Unde ne aflăm?
Spre ce ne îndreptăm? Ce şanse
avem? Ce ne poate aştepta rău, ce
ne poate aştepta bine? Sunt întrebări
care m-au frământat pe întreg par-
cursul elaborării lucrării şi la care am
urmărit să răspund. Pe puterile mele
care nu sunt nici mici, nici mari, sunt
atâtea câte sunt. Măsura în care am

reuşit n-o stabilesc eu, ci realită Ńile şi
perspectivele, aşa cum sunt ele, cum
se vădesc ele. Din păcate, în ma-
joritatea situaŃiilor, până acum mi-au
dat dreptate. Este bine, însă, să ştim,
este bine să fim optimişti, dar nu
fără motive. Iată, dar, periplul la care
invit cititorul alături de mine. Sper
să-l intereseze, este viaŃa lui, este
viaŃa noastră, sper să-i fie cu folos.

Sibiu, octombrie 2012

Dan POPESCU

„Economia: criza indecent@”{antier editorial

Sibiu, o veritabil@ capital@ european@.Sibiu, o veritabil@ capital@ european@.
Pia]a Mare, debut de toamn@.Pia]a Mare, debut de toamn@.
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Competivitate }i locuri de munc@ prin investi]ii str@ine directe

urmare din pagina 1
Având în vedere exemplele pozi-

tive ale statelor central europene, dar
şi experienŃa proprie, maximizarea ra -
portului dintre efectele pozitive şi ne -
gative ale investiŃiilor străine directe
impune promovarea unor politici gu -
vernamentale adecvate. S-a constatat
că investiŃiile străine au succes în
Ńările care orientează capitalul străin
spre sectoarele care înglobează înaltă
tehnologie. 

Cele mai multe investiŃii străine
sunt atrase de Ńările cu stabilitate
economică şi politică, Ńări care au
făcut progrese în ceea ce priveşte re -
forma economică, restructurarea,
inclusiv a sectorului financiar. łările
din Europa Centrală şi de Est au atras
în mod diferenŃiat investiŃiile străine,
în funcŃie de progresele înregistrate
în procesul de tranziŃie la economia
de piaŃă.

EvoluŃiile curente ale investiŃiilor
străine arată că liberalizarea legisla-
tivă şi stimulentele tradiŃionale: fis-
cale, vamale şi financiare au devenit
măsuri cu eficienŃă tot mai mică în
atragerea unor fluxuri semnificative de
investiŃii, deoarece în prezent aproa pe
toate Ńările apelează la astfel de
măsuri.

Factorii decisivi în atragerea unui
volum mai mare de investiŃii străine
directe sunt în prezent condiŃiile eco-
nomice de bază din Ńările gazdă,
mărimea pieŃei interne, nivelul costu -
rilor de producŃie, costurile utilită -
Ńilor, accesul la resursele naturale etc.
Singurele argumente ale României
pentru atragerea investiŃiilor străine
directe rămâne dimensiunea pieŃei
interne, prin prisma celor 20 de mili -
oane de consumatori şi a schemelor
de ajutor de stat acordate în funcŃie
de nivelul investiŃiilor şi de numărul
locurilor de muncă create. Problema
resurselor naturale ca stimulent pen-
tru atragerea investiŃiilor străine di -
recte în România rămâne controver-
sată la nivelul opiniei publice. În -
răutăŃirea activităŃii investiŃionale în
România este legată şi de amplifi-
carea aversiunii faŃă de risc a investi-
torilor la nivel internaŃional, astfel in -
vestiŃiile străine directe s-au redus
puternic în ultima perioadă în Ńările
din Europa Centrală şi de Est. Într-
un Raport al Comisiei Europene cu
privire la competitivitatea industriei în
statele europene, România se situea -
ză spre sfârşitul clasamentului, deşi ră -
mâne în continuare atractivă pentru
investitorii străini, care caută mână de
lucru ieftină şi piaŃă de desfacere mare.

Pentru următorii ani se impune
creşterea competitivităŃii produselor
şi serviciilor româneşti, pentru a face
faŃă concurenŃei la nivelul PieŃei Uni -
ce Interne. În acest context România
şi-a elaborat Strategia de Competi -
tivitate pentru 2012-2020, aliniată la
cerinŃele europene, al cărei scop este
trecerea de la modelul de dezvoltare
economică bazat pe mâna de lucru
ieftină la un sistem bazat pe investiŃii
în infrastructura de calitate, în care
potenŃialul forŃei de muncă bine pre-
gatită va fi condus de intreprinderi
creative. Această strategie se bazeaza
pe patru piloni: 
I. PerformanŃă economică: stabilitate
macroeconomică, industrie, strategia
pro-exporturi, agricultura, turism, po -
litica de coeziune.
II. EficienŃa instituŃiilor publice
III. EficienŃa mediului de afaceri: piaŃa
muncii, îmbunătăŃirea mediului de afa -
ceri, pieŃe financiare
IV. Infrastructura: infrastructura de tran-
sport, energie şi mediu, sănătate,
edu caŃie, inovare

RelaŃia investiŃii străine directe-com-
petitivitate se bazează pe fundamenta -
rea teoretică a investiŃiilor străine
directe şi teoria avantajelor competi-
tive elaboarată de Porter în anii 90.
Porter subliniază caracterul profund
dinamic al competitivităŃii, care duce
la îmbunătăŃirea calităŃii factorilor, la
creşterea productivităŃii în utilizarea
lor, dar şi la crearea de noi factori.
Autorul fundamentează propriul său
sistem de determinanŃi ai avantajelor
competitive ale unei economii sau
unui sector al economiei. O proble -

mă relativ nouă care afectează capa -
citatea României de a atrage investi-
torii străini este sistemul de învaŃă -
mânt, lipsa muncitorilor superiori ca -
lificaŃi pentru diverse specializări, ast-
fel aceştia nu corespund exigenŃelor
investitorilor care şi-au extins activi-
tatea în Ńara noastră. Este recunos-
cut faptul că investiŃiile străine di -
recte reprezintă o importantă sursă
de locuri de muncă pentru Ńările gaz -
dă, astfel se pune tot mai mult ac -
cent pe rolul lor în crearea sau rea -
locarea locurilor de muncă. Inves -
titorii îşi concentrează atenŃia asupra
implicaŃiilor pe care le are extinderea
activităŃii de producŃie la nivel inter-
naŃional, precum şi consecinŃele aces-
teia atât asupra Ńărilor dezvoltate, cât
şi a celor în curs de dezvoltare.
Gene rarea de investiŃii străine directe
re prezintă o dovadă a competitivităŃii
unui sector economic sau a unei
economii, dar şi receptarea de in -
vestiŃii străine constituie un indiciu al
viabilităŃii procesului investiŃional în -
tr-un anumit domeniu. 

Ieşirea din actuala criză economi -
că trebuie să aibă la bază investiŃiile
străine, întemeiate pe competitivitate
şi forŃă de muncă superior calificată.
Actuala criză economică adânceşte
inegalitatea dintre oameni, punându-i
în faŃa unor probleme precum exis-
tenŃa locurilor de muncă, creştere a
şomajului în aproape toate sectoarele
economiei. 

Impactul investiŃiilor străine direc -
te asupra ocupării forŃei de muncă
din Ńara gazdă depinde de mai mulŃi
factori: stadiul investiŃiei, scopul, sec -

torul economic precum şi diferitele
regiuni ale Ńării gazdă, în care are loc
investiŃia.

În cazul în care investiŃia este des-
tinată creerii unor obiective noi, efec-
tul asupra ocupării forŃei de muncă
se concretizează în creşterea numă -
rului locurilor de muncă. Dacă au loc
fuziuni, achiziŃii sau numai o simplă
înlocuire a proprietarului obiectivului
de investiŃii este posibil ca numărul
locurilor de muncă să se micşoreze
sau să rămână nemodificat.

Fenomenul ocupării forŃei de muncă
poate fi influenŃat de caracterul ra -
murii sau sectorului economic în care
are loc investiŃia, astfel dacă aceasta
are loc în ramuri economice inten-
sive în muncă cum ar fi construcŃile
sau agricultura, atunci ar fi posibil să
se realizeze o mărire a ocupării forŃei
de muncă disponibile pe plan local.

În situaŃia în care investiŃia se
face în ramuri care necesită resurse
financiare semnificative cum ar fi teh-
nologia informaŃiei şi comunicaŃiilor,
efectele investiŃie se materializează
într-o creştere a calităŃii şi eficienŃei
forŃei de muncă, o pregătire profe-
sională superioară şi nu o creştere a
numărului de angajaŃi.

Există situaŃii în care investitorul
străin îşi propune să producă sau să
distribuie acele produse pe care le
fac şi producătorii locali. Datorită con-
curenŃei dintre aceştia pot să apară
efecte negative asupra ocupării forŃei
de muncă locale, să genereze şomaj,
însă va creşte competitivitatea pro-
duselor şi serviciilor la nivel local. În
aceste situaŃii, pe măsură ce firmele
locale reuşesc să se adapteze, să asi-
mileze noile tehnologii şi să-şi
califice forŃa de muncă, se îmbunătă -
Ńeşte gradul de ocupare a forŃei de
munca la nivel local.

Dacă investitorul străin intenŃio -
nează să realizeze produse comple-
mentare producŃiei locale, prin aport
de tehnologie,  atunci efectele asupra
ocupării forŃei de muncă şi compe -
titivităŃii produselor din Ńara gazdă
sunt apreciate pozitiv. Dacă investi-
torii străini urmăresc să restructureze
obiectivele economice achiziŃionate
după reguli proprii, în aceste condiŃii
apar efecte negative asupra gradului
de ocupare a locurilor de muncă la
nivel local.

Efectele directe ale investiŃiilor
asupra localizării forŃei de muncă se
referă şi la acele investiŃii realizate în
anumite regiuni ale Ńării, care iniŃial
înregistrau o rată înaltă a şomajului,
contribuind la echilibrarea teritorială

a situaŃiei ocupării forŃei de muncă
pe plan regional.

Din datele statistice rezultă că nu -
mărul locurilor de muncă create de
investiŃiile străine directe în Ńările gaz -
dă nu creşte proporŃional cu fluxul
de capital investit. InvestiŃiile străine
directe, ca parte integrantă a mişcării
de capital internaŃional, caută forŃa
de muncă ieftină şi superior calificată
pentru a-şi creşte competitivitatea pro-
duselor şi pentru a-şi mări profitul.

Dacă mişcările de capital se reduc
la nivel internaŃional, au loc deze -
chilibre majore la nivelul forŃei de
muncă, deoarece mobilitatea forŃei de
muncă este mai mică decât mobili-
tatea capitalului.

În concluzie, globalizarea capitalu-
lui se realizează mult mai uşor decât
globalizarea pieŃei muncii, cu toate
acestea cele două mărimi se influ-
enŃează şi se întreŃin reciproc.
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Din analiza importurilor CIF ale

Ro mâniei în perioada 1990-1999 re -
zultă următoarele concluzii:
• Germania reprezintă, alături de Ita -
lia, Ńara cu cea mai mare pondere în
importurile României;
• după declinul importurilor Româ -
niei din perioada 1991-1992, acesta
s-a înscris pe o traiectorie crescătoa-
re susŃinută, volumul comerŃului ex -
terior ajungând să fie de 6.405,15
mil. USD în anul 1999 faŃă de 1.833,21
mil. USD în anul 1990 ceea ce repre-
zintă o creştere de 349,39% într-o
perioadă de 9 ani;
• evoluŃia importurilor României cu
Germania a cunoscut acelaşi declin
ca şi cel cu Italia în perioada 1991-
1992, după care s-a înscris pe o tra-
iectorie crescătoare susŃinută, volu-
mul comerŃului exterior ajungând să
fie de 1841,21 mil. USD în anul 1999
faŃă de 1.079,14 mil. USD în anul
1990 ceea ce reprezintă o creştere
de 170,62% într-o perioadă de 9 ani.
Această creştere procentuală este mult
sub media creşterii importurilor Ro -

mâ niei în aceeaşi perioadă de 349,39%;
• secŃiunile conform sistemului ar -
monizat de descriere şi codificare a
mărfurilor SH cu cea mai mare pon-
dere în importurile României în pe -
rioada analizată sunt:

Import CIF16 – valori absolute în
mii USD şi valori procentuale (pre-
zentat în tabelul 1) – 

Importurile României din Ger -
ma nia au crescut de la 1079,14 mil.
USD în anul 1990 (reprezentând
58,87% din importurile României din
Germania) la 1.841,21 mil. USD în
anul 1999 (reprezentând 28,64% din
importurile României din Germania).
Se constată însă că procentual am
asistat la o scădere substanŃială de
aproximativ 30% (de la 58,87% în
anul 1990 la 28,64% în anul 1999)
a ponderii importurilor României din
Germania în raport cu totalul impor-
turilor României din Uniunea Euro -
peană. Cele mai importante industrii
importatoare din Germania în Ro mâ -
nia în perioada 1990-1999 au fost:
• Materiale textile şi articole din
acestea: 25,33 mil. USD în anul 1990
(02,35% din importurile României
din Germania) şi 511,71 mil. USD în

anul 1999 (27,79% din importurile
României din Germania);
• Maşini şi aparate; echipamente elec-
trice; aparate de înregistrat sau de
reprodus sunetul şi imaginile: 403,95

mil. USD în anul 1990 (37,43% din
importurile României din Germania)
şi 597,03 mil. USD în anul 1999
(32,46% din importurile României
din Germania);
• Produse chimice: 174,85 mil. USD
în anul 1990 (16,20% din importuri-
le României din Germania) şi 154,01
mil. USD în anul 1999 (08,36% din
importurile României din Germania).

Scăderi importante la importul Ro -
mâniei din Germania s-au înregistrat
la următoarele categorii de produse:
• Produsele minerale: de la 53,29
mil. USD în anul 1990 (04,94% din
importurile României din Germania)
la 11,95 mil. USD în anul 1999
(00,65% din importurile României
din Germania);
• Produsele chimice: de la 174,85
mil. USD în anul 1990 (16,20% din
importurile României din Germania)
la 154,01 mil. USD în anul 1999
(08,36% din importurile României
din Germania);
• Produse alimentare, băuturi şi tu -
tun: de la 37,90 mil. USD în anul
1990 (03,51% din importurile Româ -
niei din Germania) la 35,88 mil. USD
în anul 1999 (01,95% din importuri-
le României din Germania).

Un alt aspect important sunt in -
vestiŃiile străine directe. Economia ro-
mânească în perioada de tranziŃie, ca
urmare a liberalizării şi deschiderii
sale către economia mondială, a de -
ve nit şi un domeniu de interes pen-
tru investiŃiile directe de capital străin,
din Ńările dezvoltate mai ales, dar şi
din cele în curs de dezvoltare.

După valoarea capitalului social
subscris, Germaniei se situează pe
locul doi cu 752 mil. USD investiŃi
ceea ce corespunde unei ponderi de
9,59%. Pe primul loc în acest clasa-
ment se află Olanda cu investiŃii în
valoare de 1112 mil. USD, care co -
respund unei ponderi de 14,31%, iar
FranŃa se află pe poziŃia a treia cu
investiŃii în valoare de 666 mil. USD,
echivalentul unei ponderi de 8,49%
din totalul capitalului social străin
subscris.

Din punctul de vedere al numă-
rului de societăŃi înfiinŃate, Germania
se află de asemenea pe locul doi cu
un număr de 9.121 societăŃi înfiinŃa-
te reprezentând o pondere de 11,07%.
Pe primul se situează Italia cu 10.634
societăŃi reprezentând 12,90%, iar pe
locul trei se află Turcia cu un număr
de 7.280 societăŃi înfiinŃate reprezen-
tând 8,83% din totalul societăŃilor
comerciale cu participare străină din

România. 
Din analiza de mai sus se con-

stată că Germania se situează după
ambele criterii de apreciere a inves-
tiŃiilor străine pe locul doi şi prin ur -
mare se află printre cei mai importanŃi
parteneri ai României în domeniul
investiŃiilor directe de capital străin.

Investitorii germani şi-au plasat
capitalul în domenii de importanŃă
majoră ale producŃiei materiale, con-
tribuind la retehnologizarea şi moder-
nizarea acestora, precum şi la supli-
nirea lipsei acute cu care se confrun-
tă firmele româneşti. InvestiŃii străine
directe în general şi cele germane în
special pot fi considerate un factor
de apropiere a economiei româneşti
de standardele comunitare, efectul lor
favorabil în această privinŃă Ńinând nu
numai de latura producŃie import-ex -
port, dar şi de cea legată de mana-
gement, comportament de piaŃă, pă -
trunderea pe terŃe pieŃe, controlul
calităŃii producŃiei şi protecŃia mediu-
lui ambiant, exigenŃele în materie de
calificare şi comportament al salaria-
Ńilor, intrarea pe piaŃa primară şi se -
cundară a capitalului, participarea par-
tenerilor români la diferite corporaŃii
multinaŃionale. Se poate conchide că
îmbinarea factorilor de producŃie im -
plicaŃi prin aportul de capital german
în economia românească re prezintă
un element solid nu numai pentru
relansarea unei creşteri durabile ci şi
pentru interfaŃa bilateral-multilaterală
în cadrul participării Ro mâniei la re -
laŃiile cu Ńările membre ale Uniunii
Europene.

Mai importantă decât poziŃia de
lider este situarea Germaniei printre
marii investitori străini ai României,
ceea ce implică o abordare cu totul
spe cifică, în special acestei Ńări, în ja-
lonarea direcŃiilor strategice de acŃiu-
ne ale politicii economice interne şi
externe româneşti, de stimulare a atra-
gerii capitalului străin şi de promo-
vare a intereselor economiei naŃiona-
le în consens cu rigorile, stimulente-
le şi cadrul derogativ al instituŃiilor
comunitare ale Uniunii Europene.

Cercetarea relaŃiilor economice
româno-germane în contextul asocie-
rii şi preaderării integrării României
la Uniunea Europeană a evidenŃiat
următoarele:
• Rolul primordial pe care Germania
l-a avut şi îl va avea şi în continua-
re în relaŃiile economice ale Ro mâ -
niei, conferit de faptul că această
Ńară deŃine cea mai mare pondere în
comerŃul exterior al Ńării, 27,98% din

Wiegand Helmut FLEISCHER

Analiza impactului rela]iilor economice româno-germane în procesul de 
dezvoltare a economiei române}ti începând cu anul 1990 }i pân@ la începerea
negocierilor de aderare a României la Uniunea European@ (1990 - 1999) (II)
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schimburile României cu Uniunea
Europeană din care 27,10% din ex -
port şi 28,64% din import în anul
1999, ceea ce se constituie într-un
real factor dinamizator în direcŃia fa -
cilitării accesului României la piaŃa
unică a ComunităŃii Economice Euro -
pene, prin diferite forme de comerŃ
şi cooperare, precum şi în utilizarea
avantajelor pe care le oferă tratatul
de Asociere la Uniunea Europeană,
intrat în vigoare din februarie 1995;
• Asimetria caracteristică relaŃiilor
economice româno-germane din punct
de vedere al ponderii pe care aces-
tea o au, pe de o parte, pentru eco-
nomia românească (28% din comer-
Ńul exterior), şi pe de alta, pentru cea
germană (0,1-0,2%), din aceasta de -
curgând evident necesitatea unui mo -
del de abordare realistă a definirii,
elaborării şi implementării strategiei
dezvoltării schimburilor dintre o Ńară
în curs de dezvoltare, cum este Ro -
mânia, şi o Ńară cu un nivel de dez-
voltare economică foarte ridicat; cu
particularizări şi ajustări, acest model
este aplicabil cel puŃin din punct de
vedere criterial, şi altor Ńări dezvolta-
te ale U.E.;
• Capacitatea economiei R.F.G. de a
reprezenta unul dintre cele mai pu -
ternice centre gravitaŃionale pentru
direcŃionarea schimburilor economice
externe ale României în prezent şi în
perspectivă, potrivit teoriei „creării şi
deturnării” de relaŃii comerciale exter-
ne (trade creating şi trade diverting)
în contextul integraŃionist de amploa-
rea şi intensitatea U.E., precum şi ne -
cesitatea luării în consideraŃie şi a
utilizării, pe baza principiilor econo-
mice concurenŃiale de piaŃă, corobo-
rate cu cele ale intereselor economi-
ce naŃionale, şi a celorlalte oportuni-
tăŃi oferite de diviziunea internaŃiona-
lă a muncii, de intensificarea globa-
lizării şi a internaŃionalizării la scara
regională, continentală şi mondială;
• Dezechilibrele şi distorsiunile ex -
porturilor şi importurilor României pe
relaŃia R.F.G. din punctul de vedere
structural şi al eficienŃei economice,
marcate de preponderenŃa la export
a produselor româneşti cu grad scă-
zut de prelucrare şi valoare adăuga-
tă redusă şi de prevalenŃa la import
a grupelor de mărfuri care încorpo-
rează un grad înalt de cercetare şti-
inŃifică şi tehnologii de vârf; aceste
dezechilibre pot fi atenuate printr-un
mix de politici economice şi financia-
re care trebuie să valorizeze:

a) PotenŃialul cooperării econo-
mice sub forma de societăŃi mixte cu
participarea întreprinzătorilor germani;

b) InvestiŃiile directe de capital
german pe baza folosirii sistemului le -
gal de facilităŃi pentru capitalul străin

şi a acordării de facilităŃi suplimen -
tare pentru capitalul german care de -
păşeşte un anumit plafon dimensio-
nal sau generează efecte propagate
pozitive pentru economia româneas-
că, de importanŃă şi amplitudine cu
totul deosebite;

c) Utilizarea oportunităŃilor oferi-
te de strategiile privatizării „caz cu
caz” şi „de masă”, în curs de desfă-
şurare în România, pe baza încadră-
rii în strategia de ansamblu a priva-
tizării promovată de executiv şi de
fondul proprietăŃii de stat;

d) Avantajele asistenŃei pe care
o oferă Germania în calitatea sa de
Ńară lider în cadrul U.E., în ceea ce
priveşte sprijinirea Ńărilor din Europa
Centrală şi de Est în procesul aso-
cierii şi preaderării la U.E. al îndepli-
nirii criteriilor de convergenŃă, inclu-
siv în ceea ce priveşte demersurile
viitoarei Uniuni Monetare Europene şi
a posibilităŃii sistemului monetar bazat
pe o monedă unică;
• PersistenŃa unui deficit al balanŃei
comerciale, cu tendinŃa de creştere
în perioada 1991-1999, de natură să
aibă repercusiuni nefavorabile asupra
balanŃei de plăŃi externe a României,
cât şi asupra îndeplinirii de către Ro -
mânia a criteriilor de convergenŃă
pentru integrarea în U.E., de unde şi
necesitatea abordării strategiei soldu-
lui balanŃei comerciale cu această
Ńară prin prisma înlăturării parŃiale
sau totale şi a unor efecte nefavora-
bile la nivel macroeconomic;
• DiscrepanŃa dintre preŃurile unitare
la export şi import pentru produse
aparŃinând aceleiaşi grupe, mai ales
la maşini, echipamente şi utilaje, pro-
duse chimice, uleiuri etc.; astfel pre-
Ńul unei tone de produse aparŃinând
unei grupe importate din R.F.G. în
anumite situaŃii este de 15-20 ori
mai mare decât preŃul unei tone de
export de produse româneşti în R.F.G.
aparŃinând aceleiaşi grupe de produ-
se, ceea ce relevă decalaje tehnolo-
gice de mare amploare precum şi
necesitatea îmbunătăŃirii raportului de
schimb pe seama creşterii competivi-
tăŃii produselor româneşti prin calita-
tea superioară şi costuri reduse ca şi
printr-o mai performantă specializare
a comerŃului exterior cu această Ńară,
în lucrare punându-se un accent deo -
sebit pe priorităŃile şi opŃiunile în
acest domeniu ale economiei;
• Situarea investiŃiilor directe germa-
ne printre primele poziŃii ale ierarhi-
zării investiŃiilor străine în România,
care totuşi este marcată de insufi-
cienŃa utilizării în acest domeniu a
potenŃialului economiei româneşti, în
condiŃiile în care totuşi se remarcă
predominanŃa acestuia în ramurile pro -
ductive, ale economiei naŃionale, res-

pectiv industria alimentară, uşoară,
construcŃii de maşini, electronică şi
electrotehnică.

Din multitudinea aspectelor pe
care le îmbracă asimetria menŃiona-
tă, amintim şi pe cea referitoare la
poziŃia Germaniei de creditor al Ro -
mâniei (marca germană fiind, alături
de dolarul Statele Unite ale Americii
dominantă în structura contului cu -
rent al datoriei publice externe a Ro -
mâniei în valută convertibilă). Pe de
altă parte, discrepanŃa dintre investi-
Ńiile directe de capital german în eco-
nomia românească şi cele de capital
românesc în cea germană, pe de altă
parte, marchează o latură deloc ne -
glijabilă a asimetriei economice atât
cantitative cât şi calitative. Totuşi în
această privinŃă, semnalăm şi carac-
terul unidirecŃional al migraŃiei forŃei
de muncă din România în Republica
Federală Germania atât datorită repa-
trierii în Germania a unei populaŃii de
etnie germană care a locuit în Ro -
mânia, cât şi datorită imigrării în
Germania a unui număr destul de
ridicat de cetăŃeni români.18

Asimetria relaŃiilor economice
din tre România şi Germania, repre-
zintă o problemă cu multiple aspec-
te pentru care este necesară efectua-
rea de cercetări speciale. Astfel, aceas-
tă asimetrie priveşte nu numai schim -
burile de mărfuri, ci şi impactul pe
care îl are faptul că România este cu
mult mai dependentă de economia
germană. ExperienŃa din perioada de
tranziŃie până în prezent a arătat o

creştere a gradului de asimetrie şi de
dependenŃă a României, ceea ce însă
nu trebuie absolutizat întrucât, în
ultima vreme, se constată manifesta-
rea unui interes crescând pentru
România şi din partea altor Ńări dez-
voltate, cum ar fi unele Ńări membre
ale Uniunii Europene (Italia, FranŃa,
Anglia etc.) precum şi Statele Unite
ale Americii, Japonia, Turcia etc. care
sunt sau chiar pot deveni potenŃiali
concurenŃi ai Germaniei pe piaŃa
românească. 

Analiza relaŃiilor economice ro -
mâ no-germane în perioada 1990-1999
pune în evidenŃă asimetria schimbu-
rilor comerciale între România şi
R.F.G. şi o tendinŃă de deteriorare în
ultimii ani a avantajelor comparative
în defavoarea României, ca urmare a
creşterii deficitelor balanŃei comercia-
le la un număr tot mai mare de pro-
duse, ceea ce a contribuit la propa-
garea unor factori de dezechilibru şi
turbulenŃă în ceea ce priveşte balan-
Ńa de plăŃi externe şi creşterea eco-
nomică echilibrată a României pe ter-
men mediu şi lung. Dinamica şi
structura avantajelor comparative ale
schimburilor economice româno-ger-
mane, din punctul de vedere al Ro -
mâniei, sunt specifice unei etape
tranzitorii pentru o Ńară în curs de
dezvoltare. Pe termen mediu şi lung
îmbunătăŃirea avantajelor comparative
relevate ar trebui să se axeze pe
următoarele elemente de bază:
• Intensificarea preocupărilor pentru
realizarea unei balanŃe echilibrate a

comerŃului exterior pe termen mediu
şi lung, în condiŃiile unei creşteri
adecvate obiectivului propus, atât a
exporturilor cât şi a importurilor;
• ÎmbunătăŃirilor structurii de export
a României cu R.F.G. prin sporirea
eficienŃei acesteia pe baza creşterii
ponderii produselor cu competivitate
ridicată, atât ca nivel calitativ cât şi
ca preŃ;
• Dimensionarea şi stimularea priori-
tăŃilor de import din R.F.G. în func-
Ńie nu numai de interese economice
individuale ale agenŃilor economici, ci
şi efectele benefice propagate pe
care aceste importuri le pot sau tre-
buie să le aibă, la nivel macroecono-
mic, în sensul stabilizării şi al dez-
voltării durabile.19

Concluzionând se poate afirma
că perioada 1990-1999 a fost o pe -
rioadă a căutărilor, a schimbărilor, a
trecerii României de la o economie
centralizată şi planificată la o econo-
mie de piaŃă cu dificultăŃile inerente
care reies din acest proces de trans-
formare. Dacă perioada 1990-1992,
care fost una de scădere şi de insta-
bilitate pentru comerŃul exterior al Ro -
mâniei, comerŃul cu Germania a scă-
zut destul de mult, începând cu anul
1993 comerŃul exterior al României
cu Ńările Uniunii Europene şi în spe-
cial cu Germania şi Italia a crescut
în intensitate şi a devenit factor de
dezvoltare şi motor ale economiei
româneşti.

În perioada 1990-1999, relaŃiile
economice româno-germane au avut
o pondere importantă în relaŃiile eco-
nomice externe ale României şi un
impact deosebit asupra dezvoltării eco-
nomice a României. InvestiŃiile în
tehnologia modernă germană şi infu-
zia de capital german reprezintă un
sprijin în dezvoltarea economiei ro -
mâneşti şi au contribuit la creşterea
economică a României din perioada
2000-2006. 

Note de subsol:

16. Comisia NaŃională pentru Sta -
tistică, 1995, Anuarul Statistic al Ro -
mâniei 1995, Bucureşti, pp. 650-655;
Institutul NaŃional de Statistică, 2000,
Anuarul statistic al României 2000,
Bucureşti, pp. 496-501

17. Oficiul NaŃional al Registrului
ComerŃului, 2002, SocietăŃile comer-
ciale cu participare străină la capital,
Sinteză statistică a datelor din Re gis -
trul Central al ComerŃului nr. 44 - la
31 decembrie 2001, Bucureşti, p. 13

18. Zaman, G. (coord.), Vâlceanu,
G., Oprea O., op. cit., pp. 129-132

19. Zaman, G. (coord.), Vâlceanu,
G., Oprea O., op. cit., pp. 93-94

Vedere din marele Hamburg, încă din secolul xv centru al celebrei Ligi Hanseatice.



Istoria Sibiului este indisolubil le -
gată de zbuciumata istorie a Transil -
vaniei, iar Transilania a găsit în lo -
cuitorii de pe meleagurile sibiene o
permanentă forŃă umană, morală şi
chiar materială, capabilă să-i sustină
demersurile existenŃei sale şi impli cit
ale românismului permanent amenin -
Ńat cu dispariŃia. 

Totul a mers la modul firesc al
dezvoltării societăŃi medievale româ -
neşti până în secolul X al mileniului
întâi, când în Transilvania au început
să se simtă ameninŃările tendinŃelor
expansioniste ale ungurilor susŃinute
de politica regelui Ştefan cel Sfânt,
care a adoptat creştinismul în 1001.

Profitând de dorinŃele vechi, nex-
primate ale papalităŃii de extindere a
catolicismului în răsăritului Europei,
regalitatea maghiară, (începând cu se-
colul 12) a dat curs liber tuturor

poftelor, înfrânate şi nerostite, de ex -
pansiune şi cucerire ale marii nobili-
mi maghiare, care, invocând motivul
pericolului năvălirilor barbare, au gă -
sit soluŃia implantării în inima Tran -
silvaniei a unei populaŃii, de prove-
nienŃă germanică sub pretextul rolu-
lui de „apărare”.

Niciunul din „ideologii” cancelari -

ilor europene nu a fost ca -
pabil să observe că în spa -
Ńiile transilvănene pe care
doreau să le umple cu apă -
rători teutoni, preexista o
populaŃie autohtonă, româ -
nă, organizată în cnezate,
voivodate, în „Ńări” care au
opus, secole de-a rândul,
rezistenŃă eroică puhoaielor
de barbari, năvălitori. O rezis-
tenŃă care a reuşit să reducă
din intensitatea dezastrelor
produse de către aceştia şi
chiar să-i asimileze, singuri,
după criterii şi mijloace pro-
prii, respectiv o mare parte
din slavi, pece negi şi cumani. 

Cucerirea Transilva -
niei de către unguri a durat mai bine
de trei secole, s-a făcut fără partici-
parea formaŃiunilor statale româneşti
şi împotriva lor. Colonizarea saşilor s-a
făcut în acelaşi spirit.

łinuturile Sibiului au fost cele mai
apetisante şi atractive teritorii, cele
mai vaste, pentru intenŃiile de expan-
siune. Astfel pe la mijlocul seclului al

XII–lea, regele maghiar Géza al II-lea
a primit, cu braŃele deschise, primele
grupuri de colonişti prove nind din
Ńinuturile de la vestul Ri nului, în
principal flamanzi, valoni şi franconi
cărora mai târziu li s-au ală turat alŃii
din centrul şi sudul Germa niei cunos -
cuŃi sub denumirea de flan drenses,
teutonici, saxoni, ultima ge ne ralizân du-
se în toată Transilvanie.

Cu o mărinimie de nedescris, re -
gele Andrei al II–lea prin Bula de aur
a Saşilor le-a conferit drepturi şi
privilegii care depăşeau cu mult pe
cele ale altor populaŃii din teritoriile
ocupate. Acestea făceau parte din
fundus regius (pământ regal). Printre
altele, aceştia (coloniştii) dispuneau
de folosinŃa discreŃionară a pământu-
lui, a bogăŃiilor solului şi subsolului,
dar cel mai mare avantaj era acela că
noii veniŃi erau scuti de taxe şi im -
po zite vamale pe teritoriul regatului.
Pentru cei de pe teritoriul Sibiului,

aveau dreptul de a Ńine târguri fără a
plăti vamă, şi, important, aveau drep-
tul să bată monedă şi accesul la
surse de sare. Sarea la acele timpuri
pentru regatul ungar era mai impor-
tantă decât aurul...!

EvoluŃia economică, socială şi po -
litică a Sibiului pe toată durata regali -
tăŃii maghiare şi a Imperiul Austro-Un -
gar până după Marea Unire din 1918,
când împreună cu întreaga Transilva -
nie a revenit de drept României, a
fost determinată de comandamentele
acestor două puteri, străine celor ale
populaŃiei româneşti majoritară.

ConfigutaŃia arhitectonică şi urba -
nistică dominată de principiile spiritu -
lui germanic a imprimat vieŃii cultu ra -
le şi artistice o anumită direcŃie Ea s-a
desfăşurat în spaŃiile oferite de această
configuraŃie. O bună parte din specta -
cole se desfăşurau în PiaŃa Mare care la
vremurile acelea avea cu totul alte sem-
nificaŃii şi valori decât cele de astăzi.
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