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The assurancy of a real defence system, also as the development of a prosper economic 
environment in Central Europe area and the Balcan’s are the main factors in maintaining the 
nowadays social and political hierarcy. 
The quantity quantification of sudden changes in social, political and economical field 
reprezents some recent economist’s cares. In this work are mentioned some reprezentative 
models for the quantification of economic effects of this changes. It also contains an econo-
metric model. 
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ntroducere 1 
Integrarea fostelor tari socialiste în 

structurile economice si militare ale Euro-
pei occidentale sunt premise certe ale men-
tinerii democratiilor în aceste tari. Integra-
rea în NATO si UE sunt pentru tarile din 
zona surse de stabilitate si de prosperitate. 
Dintre argumentele majore ale integrarii 
tarilor aspirante, indiferent de costul eco-
nomic ale procesului de adaptare ale  ar-
matelor la standardele occidentale, argu-
mente ce vor fi dezvoltate în aceasta parte 
a lucrarii, mentionam:  
i) razboaiele ce au avut loc în lume dupa 
cele de al doilea razboi mondial au fost, cu 
mici exceptii, razboaie interetnice si nu 
confruntari militare între tari. Razboaiele 
din ultimii 10 ani sunt situate la periferia 
marilor puteri economice mondiale. “Aso-
ciind actori publici si privati si dirijând vi-
olenta lor în principal contra civililor, ele 
sunt însotite, dupa o schema aproape in-
versa celor a razboaielor “clasice” ce ur-
mareau construirea unui stat, la distrugerea 
deliberata a fundamentelor economice si 
politice ale acestora (declinul productiei si 
importului, disparitia dreptului si securita-
tii, proliferarea semnelor de razboi, etc.)”2   

                                                 
1 Lucrarea este inclusa în contractul de cercetare 
“The Costs of Security of Aspiring Coutries- 
Quantitative Models", finantat de NATO. 
2 Genevieve Schmeder, La defense au coeur de la 
regulation economique, Problemes economiques, 
No 2733/2000, p. 26. 

ii) pe fondul degradarii mediului econo-
mic, tinând seama ca în acest spatiu geo-
grafic traiesc minoritati nationale conside-
rabile, fortele ultranationaliste din fiecare 
tara pot încuraja razboaie interetnice; 
iii) tarile integrate în structurile NATO nu 
au suferit schimbari ale granitelor în decur-
sul timpului;  
iv) pentru tarile dezvoltate ale Europei re-
nuntare la acest spatiu poate accentua o se-
rie de tensiuni inter etnice ce vor fi resimti-
te de aceste sub forma exter-nalitatilor ne-
gative în plan economic, militar etc.;  
v) în egala masura o renuntare din partea 
puterilor occidentale la acest spatiu poate 
favoriza dezvoltarea terorismului în zona, 
cu repercusiuni asupra cresterii costurilor 
de securitate pentru acestia.  
 
Observatii bibliografice asupra analizei 
instabilitatii politice, regionale si creste-
rii economice 
Sunt prezentate câteva observatii asupra 
modelelor de crestere economica ce tin 
seama de ins tabilitatea politica. Azam 
[1995] prezinta o abordare cantitativa a im-
plicatiilor instabilitatii politice asupra me-
diului econometric pentru tarile din conti-
nentul african.  
Alesina si Perotti [1994] construieste, prin 
intermediul componentelor principale, un 
indice compozit pentru a masura instabili-
tatea politica. Autorii studiului au stabilit 
ca, pentru tarile democratice inegalitatea 

I 
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dintre persoane este un factor important 
pentru asigurarea cresterii economice, în 
timp ce pentru tarile nedemocratice si slab 
dezvoltate redistribuirea reprezinta un fac-
tor important pentru asigurarea stabilitatii. 
În lucrarea lui Alesina [1992], precum si 
Calipel si Donsimoni [1994], folosind de-
mersuri diferite se estimeaza printr-un mo-
del econometric probit factorii care influ-
enteaza aparitia unei instabilitati interne. 
Aceasta probabilitate estimata este folosita 
ca o variabila exogena în modelul de cres-
tere economica. În egala masura Varou-
dakis [1995] arata ca tipul de regim politic 
influenteaza în mod direct cresterea eco-
nomica, prin prisma alegerii unei anumite 
functii pentru optimizarea alocarii resurse-
lor în societate. 
Azam [1995] defineste un model teoretic al 
instabilitatii în tarile din Africa. Pentru 
construirea modelului sunt definite urma-
toarele variabile: 
i) R este variabila ce cuantifica efortul de-
pus de forte interne pentru provocarea in-
stabilitatii în tara sau un anumit spatiu ge-
ografic; 
ii) r este variabila care cuantifica efortul 
guvernului pentru prevenirea si înlaturarea 
instabilitatii;  
iii)probabilitatea ca fortele interne sa înla-
ture guvernul prin promovarea instabilitatii 
este descrisa prin functia )/( rRq , 
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termediul egalitatii ;/)()( ρρρ qq =′  
iv)  P reprezinta prelevarile guvernului din 
economie, iar G reprezinta partea redistri-
buita de guvernului populatiei sub forma 
cheltuielilor pentru bunuri publice sau 
transferuri. Variabilele P, G si r sunt vari-
abile controlate de catre guvern; 
v) γ reprezinta costul estimat de catre gu-
vern pentru fiecare stare de instabilitate in-
terna. Pentru a stabili valorile lui R se defi-
neste problema de optimizare: 
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Primul termen al functiei obiectiv, 
),)(/( GPrRq −  reprezinta costul suportat 

de guvern pentru mentinerea ordinii inter-
ne, iar al doilea termen, ,Rγ  este costul su-
portat în cazul în care apare starea de in-
stabilitate în tara. 
În cazul în care ,0=R atunci functia obi-
ectiv mai sus definita este negativa, iar da-
ca rR ⋅≥ ρ se obtine conditia de optimali-
tate de ordinul întâi: 

)./()/( * GPrrRq −=′ γ  
Daca se noteaza ,/ rqRq ′′′−=ρ  cu 0<′′q  

pentru a asigura 0* >R , se obtine functia 
instabilitatii: 
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Din ecuatia mai sus definita se observa o 
dependenta directa între instabilitate si ni-
velul prelevarilor guvernamentale din eco-
nomie, precum si o dependenta inversa în-
tre instabilitate si nivelul redistribuirii.  
 
Adaptarea modelului Azam pentru tari-
le din estul Europei  
Modelului [1] prezinta o seriei de dezava n-
taje daca se aplica în cazul tarilor din estul 
Europei. Dintre cele mai importante argu-
mente mentionam urmatoarele:  

i) Natura diferita a factorilor ce concura la 
aparitia conflictelor. Astfel, în timp ce pen-
tru tarile din Africa miscarile de forte din 
fiecare tara reprezinta un factor important 
al schimbarilor bruste ale guvernelor, pen-
tru tarile din zona Europei unul din factorii 
importanti ce pot contribui în mod direct la 
aparitia conflictelor o reprezinta diversita-
tea si particularitatile minoritatilor etnice 
din fiecare tara. Din acest motiv, pentru a 
redefinii functia obiectiv [1] se va introdu-
ce un set de variabile care sa cuantifice 
importanta numerica a minoritatilor din fi-
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ecare tara si a factorilor care concura la ac-
centuarea tensiunilor interetnice. 
ii) Tarile din estul continentului, chiar si 
dupa o jumatate de secol de comunism, au 
o traditie democrata de guvernare;  
iii) Tarile din aceasta zona a Europei au o 
contributie semnificativa în comertul mon-
dial. Capitalul strain s-a crescut în zona 
Europei de est în ultima perioada. 
iv) Pentru aceste regiuni factorul uman are 
un nivel ridicat de scolarizare, iar forta de 
munca este performanta.  
Pentru definirea unui model al cresterii 
economice care sa includa influenta exerci-
tata de costurile suportate de guvern pentru 
mentinerea stabilitatii interne si a riscului 
aparitiei unui conflict în zona se pleaca de 
la modelul de crestere economica descris 
de Barro [1992], modelul teoretic prezentat 
de Azam [1995], precum si de la urmatoa-
rele observatii: 
i) tinând seama de regimurile politice de-
mocratice ce guverneaza în aceste tari, ar-
mata nu poate intervenii în stabilirea ordi-
nii interne, decât în conditii bine definite. 
Rolul armatei este de a asigura securitatea 
fiecarei tari la un atac din afara si nu de a 
reprima miscari interne de protest social. 
De aceea, în cadrul modelului se va intro-
duce si o variabila care sa cuantifice aloca-
tiile guvernamentale pentru ordinea publi-
ca interna )( 1r , alaturi de cele destinate 
apararii nationale )( 2r . Aceste doua varia-
bile sunt folosite, alaturi de altele, la cuan-
tificarea unei variabile inobservabile sau 
latente care sa cuantifice nivelul potential 
al starii conflictuale interne si din zona;  
ii) Luând în considerare participarea activa 
a acestor tari la comertul international în 
cadrul modelului este inclusa o variabila 
pentru a masura participarea tarii la comer-
tul mondial. Aceasta variabila se noteaza 
prin WT si se calculeaza ca o medie arit-
metica a ponderii importului si exportului

fiecarei tari în PIB. Este o variabila ce cu-
antifica capacitatea tarii de a participa la 
schimburile mondiale de valori;  
iii) întrucât pentru tarile din aceasta zona, 
atragerea investitiilor straine si promovarea 
investitiilor reprezinta factori determinanti 
în crearea stabilitatii interne si în zona, se 
va include în model ponderea investitiilor 
în PIB )./( YI  În egala masura se va inclu-
de în cadrul modelului si o variabila care 
sa cuantifice distinct volumul investitiilor 
straine din fiecare tara din zona. În aceste 
conditii efectele stabilitatii economice într-
o tara se masoara prin  cresterea economi-
ca pe care o genereaza.  
Pornind de la observatiile de mai sus se de-
fineste modelul economic de crestere: 

),,( 321 XXXfgY =  
unde 1X sunt variabile economice ce con-
cura la mentinerea unei rate de crestere po-
zitive (rata inflatiei, rata somajului, volu-
mul investitiilor din economie, volumul 
importului si exportului, capitalul strain 
din economie etc), 2X  este constituita din 
ansamblul variabilelor ce cuantifica calita-
tea fortei de munca (rata primara de scola-
rizare, rata secundara de scolarizare, rata 
de dependenta etc), 3X  înglobeaza ansam-
blul caracteristicilor ce concura la mentine-
rea stabilitatii economice (nivelul cheltuie-
lilor bugetare pentru aparare si ordine pu-
blica, tensiunile interetnice si religioase 
pentru tara sau regiunea respectiva, con-
flictele regionale etc.). În timp ce caracte-
risticile 1X  si 2X sunt cuantificate fara di-
ficultate, pentru grupl de caracteristici  3X  
apar dificultati evidente pentru cuantificare 
si în constituirea seriilor de date necesare 
estimarii parametrilor. 
Pentru cuantificarea ecuatia econometrica 
a ratei de crestere a PIB este: 
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În cadrul acestui model s-au folosit varia-
bilele: 

i) R cuantifica nivelul actiunilor interne si 
externe pentru destabilizarea unei tari din 
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aceasta zona, iar prob(R) este probabilita-
tea ca actiunea fortelor pentru destabilizare 
sa se situeze la un anumit nivel. Variabila 
R este neobservabila, fiind definita în ca-
drul modelului prin intermediul unui set de 
variabile observabile ce definesc stabilita-
tea interna si din zona. Pentru estimarea 
acesteia se va utiliza tehnici econometrice 
pentru variabile calitative. Caracteristicile 
acestei variabile pot fi cuantificate prin in-
termediul unor variabile economice, socia-
le, politice, demografice etc. ce sunt obser-
vabile. Probabilitatea este evaluata în ra-
port cu eforturile facute de catre guvern 
pentru mentinerea ordinii în tara, concreti-
zate, prin cuantumul cheltuielilor pentru 
aparare si ordine publica, prin variabile 
economice ce masoara prosperitatea eco-
nomica a zonei, prin variabile politice, va-
riabile ce cuantifica tensiunile inter etnice 
din anumite regiuni etc. Variabila R cuanti-
fica starea de insecuritate dintr-o regiune 
sau tara. Pentru cuantificare pot fi utilizati 
factori ce sunt grupati în doua clase: factori 
ce cuantifica insecuritatea interna rezultat 
al unui mediu economic instabil si precar, 
al unei democratii precare, discrepante ma-
jore între saraci si bogati, tensiuni inter et-
nice, controlul subteran al economiei de 
catre grupuri mafiote sau teroriste; vulne-
rabilitatea externa ce decurge din existenta 
unor zone conflictuale în vecinatate, ali-
mentarea tensiunilor interetnice prin gru-
puri de presiune din tari vecine, fragilitatea 
sistemului financiar intern la factori externi 
etc. Pentru situatia tarilor din estul Europei 
importanta factorilor ce genereaza diferen-
de interetnice si prosperitate sunt elemente 
importante în prevenirea conflictelor si 
mentinerea stabilitatii în zona ;  
ii) Pentru cuantificarea gradului de pregati-
re si de instruire a populatiei se definesc 
doua variabile SP- rata de scolarizare pri-
mara si SS - rata de scolarizare secundara;  

iii) *)/( LY este PIB/locuitor dupa înlatura-
rea variatiilor ciclice si aleatoare( se poate 

calcula prin aplicarea unei medii mobile 
seriei initiale).  
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